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Yrd. Doç. Dr. Yaşar KOP
(Kafkas Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Tuba Aydoğdu İSKENDEROĞLU
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(Karadeniz Teknik Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Zekeriya BAŞARSLAN
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(Marmara Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr.Muvaffak EFLATUN
(Gazi Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Veysel KÜÇÜK
(Marmara Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr.Ünsal Yılmaz YEŞİLDAL
(Akdeniz Üniversitesi)

Yrd.Doç.Dr. Volkan YURDADOĞ
(Çukurova Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Onur Alp KAYABAŞI
(Aksaray Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Yasin GÖKBULUT
(Gazi Osman Paşa Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Fatih DOĞRUCAN
(Akdeniz Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Zeki SEVEROĞLU
(Marmara Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Rabia Gökçen KAYABAŞI
(Aksaray Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali SARI
(Pamukkale Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Galip ÇAĞ
(Gazi Üniversitesi)

Yrd.Doç.Dr. Sait KOFOĞLU
(İstanbul Teknik Üniversitesi)

Dr. Ali Osman AKALAN

Yrd. Doç. Dr. Süleyman ÜNÜVAR
(Gaziantep Üniversitesi)
Yrd. Doç Dr. Ünsal YEŞİLDAL
(Akdeniz Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Yunus Emre TANSU
(Gaziantep Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Temel KÖSA
(Karadeniz Teknik Üniversitesi)
Dr. Abdurrahman KEPOĞLU
(Marmara Üniversitesi)
Dr. İrina KAYAN-POKROVSKAYA
(Ukrayna)

Dr. Azra AKÇAY
(Gazi Üniversitesi)
Dr. Bahadır B. ÖZARSLAN
(Boston University-ABD)
Dr. Cemile KINACI
(Gazi Üniversitesi)
Dr. Halil ÖZYİĞİT
(Pamukkale Üniversitesi)
Dr. Mustafa Yaşar ŞAHİN
(Gazi Üniversitesi)
Dr. Yılmaz YEŞİL
(Gazi Üniversitesi)
Dr. Yavuz GÜLER

AKADEMİK TEMSİLCİLER / ACADEMIC REPRESENTATIVES
Prof. Dr.Erman ARTUN (Çukurova Üniversitesi)
Prof. Dr. Okan YEŞİLOT (Marmara Üniversitesi)
Doç. Dr. Cengiz ŞAHİN (Ahi Evran Üniversitesi
Doç. Dr. Mehmet ÇERİBAŞ (Hacı Bektaş Veli Üniversitesi)
Doç. Dr. Süleyman DÖNMEZ (Çukurova Üniversitesi)
Doç. Dr. Muhammet KOÇAK (Gazi Üniversitesi)
Doç. Dr. Murteza HASANOV (Azerbaycan)
Doç. Dr. Mustafa YILDIRIM (Necmettin Erbakan Üniversitesi)

Doç. Dr. Mehmet Ali KIRPIK (Kafkas Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Abdülkadir PALABIYIK (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Bayram POLAT (Niğde Üniversitesi)
Yrd.Doç.Dr. Elif GENÇ (Çukurova Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Erdoğan TEZCİ (Balıkesir Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Mustafa BÜLBÜL (Marmara Üniversitesi)
Yrd. Doç.Dr. Muharrem AVCI (Kastamonu Üniversitesi)
Yrd.Doç.Dr. K. Serdar GİRGİNER (Çukurova Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Ali ARSLAN (Ardahan Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Seyfullah YILDIRIM (Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Ünsal Yılmaz YEŞİLDAL (Akdeniz Üniversitesi)
Yrd. Doç.Dr. Yunus Emre TANSU (Gaziantep Üniversitesi)
Öğr. Gör. Pehlivan UZUN (Kırıkkale Üniversitesi)
Arş. Gör. Emrullah TÖREN (Anadolu Üniversitesi)
Mustafa Fedai ÇAVUŞ (Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi)
Ferhat AŞIKFERKİ (Prizren - KOSOVA)
Doç. Dr. Aleksandra GUMENNAYA (Kiev –Mogilyansk Akademisi-UKRAYNA)

21. YÜZYILDA EĞİTİM VE TOPLUM YAYIN İLKELERİ
1. 21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum, yılda iki
kez yayınlanır.
2. 21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum, hakemli
bir yayındır. 21. Yüzyılda Eğitim ve Toplumda
yayınlanmak üzere gönderilen özgün makaleler,
YAZI KURULU tarafından incelendikten sonra
konunun uzmanı iki hakem tarafından değerlendirilir ve iki hakemin ikisinden olumlu rapor
gelmesi halinde yayınlanır.
3. 21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum’a gönderilen yazılar daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış olmalıdır. Derginin yayın dili Türkçe’dir.
4. Yazılar, basılı üç kopya halinde ve disketiyle birlikte gönderilmelidir. Özel çeviri yazım
işaretlerinin kullanıldığı yazılarda fontlar da (PC
uyumlu) diskete yüklenmelidir,
5. Makalenin yazarı, adını, soyadını, görev
yaptığı kurumu ve akademik unvanını tam ve
açık olarak belirtmeli, kendisiyle doğrudan iletişim kurulabilecek açık adres, telefon numarası ve
elektronik posta adresini vermelidir.
6. Yazıların başında kısa birer Türkçe ve İngilizce özet (en çok 100 sözcük) ile Türkçe ve
İngilizce anahtar sözcükler (en çok 10 sözcük)
bulunmalıdır (İtalik olarak ve Times 9 punto ile
yazılmalıdır).
7. Yazılar, Apple Mac Word 5.1 veya MS
Word Windows 95 ve üstü programla, Times
10 puntoyla ve 1,5 satır aralığıyla yazılmalıdır.
Paragraf başlarında tab tuşu, paragraf aralarında
enter tuşu kullanılmamalıdır.
8. Metin içinde göndermeler ad ve tarih ve/
veya sayfa olarak parantez içinde belirtilmelidir. Örnek: (fanpınar 1985) veya (fanpınar 1985:
316). Üç satırdan az alıntılar satır arasında ve tırnak içinde, üç satırdan uzun alınolar ise satırın
sağından ve solundan birer santimetre içeride,
blok halinde, 9 puntoyla, tek satır aralığıyla verilmelidir.

9. Dipnotlar sayfa altında, numaralandırılarak verilmeli ve sadece açıklamalar için kullanılmalıdır. Makalenin sonunda yer alacak kaynakçada kitaplar (koyu ve italik) ve makaleler
(dergi adı koyu, cilt Romen rakamıyla, sayı, üst
üste iki nokta, sayfa numaraları) alfabetik sırayla
ve şu düzenle verilmelidir:
10. ELÇİN, Şüktü, (1998), ‘’Yeşil Abdal’ın Bir
Şiiri”, Folkloristik: Prof. Dr. Dursun Yıldırım
Armaağanı, (Ed. M. Özarslan-Ö.Çobanoğlu),
Ankara: Feryal Matbaacılık, 216-231.
11. STOEL1JE, J. Beverly, (1983), “Festival in
America”, Handbook of American Folklore,
(ed R. M. Dorson.), Bloomington: Indiana University Press, 239-246.
12. TANPINAR, Ahmet Hamdi, (1985), xıX.
Asır Türk Edebiyatı Tarihi, İstanbul: Çağlayan
Basımevi.
13. ÜLKEN, Hilmi Ziya, (1952), “Milli Destan
ve Folklor”, Türk Folklor Araştırmaları, II, 33:
513- 514.
14. WELLEK, R. ve A. WARREN, (1982), Yazın Kuramı, (Çeviren: Y. Salman ve S. Karantay), İstanbul: Altın Kitaplar Yayınevi.
15. WOOLF, Virginia, (1986), “Kitap Nasıl
Okunmalı?”, (Çeviren: Kemal Atakay), Adam
Sanat, 4: 5-14.
16. Bir yazarın birden fazla yayını kaynak gösterildiği takdirde yayınlar tarih sırasıyla, aynı yazarın aynı yıldaki yayınları ise (1985a), (1985b)
şeklinde harf sırasıyla verilmelidir.
17. Tezlerin hangi üniversitede yapıldığı ve
hangi akademik dereceye (yüksek lisans/doktora
... ) yönelik olduğu belirtilmelidir.
18. Yukarıda belirlenen yazım koşullarına
uygun olmayan yazılar değerlendirmeye kesinlikle alınmayacaktır.

Submission Guidelines for 21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum
1. 21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum is
published twice a year.
2. 21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum is a
refereed publication. After original manuscripts are examined by Executive Board, they are peer-reviewed by two referees. They are published two referees send
affirmative report. The authors bear the
full responsibiliry for their articles.
3. Manuscripts must be originally sent
to the board, and no other places for publication or
4. evaluation. The publication language
of the issue is Turkish.
5. Manuscripts must be sent as three
printed copies along with the disk. if any
special fonts
6. (suitable for PC) are used in manuscripts, they must be in the disk.
7. The authors’ names, last names and
academic positions should be wı:itten. in
addition, the full posta! address, fax, telephone numbers and e-mail addresses of the
author(s) who will check proofs and receive correspondence and offprint should
also be included.
8. Summaries must be in Turkish and
English, should not exceed 100 words and
key words may not exceed 5 (5 words for
Turkish; 5 words for English) words at the
beginning of the
9. manuscripts. Latin words must be in
Times 9 point and italic.
10. Manuscripts must be written in Mac
Word 5,1 or Ms Word Windows 95 or
further versions (pc compatible) with Times 10 point with 1,5 line spaced. Tab and
enter key must not be usedfor paragraphs.
11. Texts must follow in-text footnote
system. In parenthesis in the text, author’s
name, date of
12. publication, and page number is given. if a source is cited many times, parentheses are given instead of “ibid, idem,
op. cit. ete.” For example, (Tanpırıar 1985)
veya (Tanpınar 1985: 316). Quoted passages under three lines must given by quotation mark. if quoted passage is over three
lines, they must be given 1 cm margins
from left and right side of line as block
with 9 point and odd line spaced.

13. Additional information must be given on the same page as footnotes enumerated 1, 2, 3.
14. Citations in them must follow the
above guidelines.
15. References must include only the cited sources and be given in alphabetical
order. Books names must be written bold
and italic. Articles must be written (name
of journal is bold, volume in Romen number, issue number, colon and page numbers) as below:
16. ELÇİN, Şükrü, (1998), ‘’Yeşil Abdal’ın Bir Şiiri”, Folkloristik: Prof. Dr. Dursun Yıldırım
17. Armağaru, (Ed. M. Özarslan-Ö.Çobanoğlu), Ankara: Feryal Matbaacılık,
216-231.
18. STOELTJE, J. Beverly, (1983), “Festival in America”, Handbook of American
Folklore, (ed R.
19. M. Dorson.), Bloomington: Indiana
Universiry Press, 239-246.
20. TANPıNAR, Ahmet Hamdi, (1985),
XIX Asır Türk Edebiyatı Tarihi, İstanbul:
Çağlayan
21. Basımevi.
22. ÜLKEN, Hilmi Ziya, (1952), “Milli
Destan ve Folklor”, Türk Folklor Araştırmaları, II, 33: 513-514.
23. WELLEK, R. ve A. WARREN,
(1982), Yazm Kuramı, (Çeviren: Y. Salman
ve S. Karantay), İstanbul: Altın Kitaplar
Yayınevi.
24. WOOLF, Virginia, (1986), “Kitap
Nasıl Okunmalı?”, (Çeviren: Kemal Atakay), Adam Sanat, 4: 5-14.
25. If more than one source of the same
author is cited, they must be put in a chronological order from the oldest to the
newest. Sources of the same years must be
given letters “198sa, 198sb”
26. The university and the academic degree (MA. or PH.) of academic thesis must
be given,
27. Manuscripts not prepared based on
the dicections above will not be taken into
28. consideration for publication in 21.
Yüzyılda Eğitim ve Toplum.

Değerli Akademisyenler, Kıymetli Eğitim Çalışanları,
Beş yılı aşan bir süredir yayın hayatında olan, bilim ve düşünce dünyasına önemli
katkıları olduğunu düşündüğümüz 21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum Uluslararası Eğitim
Bilimleri ve Sosyal Araştırmalar dergimiz, ULAKBİM başta olmak üzere birçok ulusal
ve uluslararası endeks tarafından izlenmektedir.
Türkiye’de yayın periyodunu aksatmadan çıkan ve baskı sayısıyla alanındaki diğer
dergilerden ayrılan Eğitim ve Toplum, pek çok kütüphane, arşiv ve akademik birime
düzenli olarak ulaştırılması bakımından dergicilik ve bilim hayatına katkı sunarak
mühim bir vazifeyi üstlenmektedir.
2016 yılı içinde yapılan akademik performans değerlendirme sisteminde de akademisyenlerimize önemli katkısı olacağına inandığımız ve bu katkının devam edeceği
aşikâr olan, Sosyal Araştırmalar ve Eğitim Bilimleri dergimizin 13. sayısını sizlere takdim etmenin mutluluk ve gururunu yaşıyoruz.
Akademik çalışmanın teşvik edilmesi, bilim insanlarının kıt kaynaklarla pek çok
zorluğun üstesinden gelerek ortaya koyduğu akademik üretimin takdir edilmesi doğru olmuştur. Fakat performans değerlendirme kriterlerindeki eksikliklerin o alanda
çalışan akademisyenlerin öneri ve çalışmaları ile yeniden düzenlenmesi uygulamanın
daha yararlı olmasına imkân verecektir.
Özellikle ulusal çalışmaların, konferansların, sosyal bilimlerdeki faaliyetlerin performans kriterine alınması ve puan ağırlığı tartışılmakla beraber akademik hayatta
yapılan bütün faaliyetlerin teşvik edilmesinin yararlı olacağı kanaatindeyiz. Sendikamız eğitim çalışanlarının güçlü sesi olarak; çalışma ahlakının, hür düşüncenin ve bilim
hayatının gelişmesine katkı sağlamayı büyük bir sorumluluk olarak görmektedir.
Türk Eğitim-Sen, eğitim çalışanları, akademisyenler, öğretmenler, idari personelimiz ve öğrencilerimizi bir bütün olarak gören anlayışı temsil etmektedir. Böylece
geçmişte eğitim çalışanı olarak hizmet etmiş emeklilerimiz, hali hazırda bu hizmet kolunda çalışanlar ile geleceğin meslektaşları arasında bir bağ ve dayanışma tesis etmek
mümkün olacaktır.
Öğrencilerimizin haklarını aldığı, eğitim çalışanlarının huzur bulduğu ve bilimsel
özgürlüğün önündeki bütün engellerin kaldırıldığı, millî ve demokratik bir üniversite
idealimiz çerçevesinde, bu faaliyetleri sizlerin görüşleri ve desteğiyle sürdürmek arzusundayız.
Uluslararası hakemli yayınımızın on üçüncü sayısını sizlere takdim ederken, danışma ve hakem kurullarında yer almak nezaketini göstererek, bu çalışmaya en büyük
manevi desteği ve bilimsel öncülüğü sağlayan kıymetli hocalarımıza, dergimize büyük
bir teveccüh gösteren akademisyen, eğitim çalışanı yazarlarımız ile teşkilatlarımıza
Türkiye Kamu-Sen ailesi ve Türk Eğitim-Sen Genel Merkezi adına teşekkür ederim.

						
					
			

İsmail KONCUK

Türkiye Kamu-Sen Konfederasyonu ve
Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı

Yeni Bir Sayı, Yeni Bir Sunuş...
Saygıdeğer Eğitimciler ve Bilim İnsanları,
2011 yılında hazırlıklarla yola çıktığımız ve 2012 Nisan’ın olduğumuz heyecanlı ve
bir o kadar da zevkli bir uğraşın beşinci yılına Nisan ( 13. sayımız ile ) ulaşmış bulunmaktayız.
Bu güne kadar yüz binden fazla okunma ve kır altı binden fazla makale indirilme
sayısına ulaşan ve ülkemizin dört bir tarafına dağılan derginiz akademik çalışmalara
destek yolunda hızla ilerlemektedir. Aynı heyecan ve ruh ile yolumuza devam edeceğiz. Bunu yaparken de şiarımız “Gelişerek devam etmek ve devam ederek gelişmek
olacaktır.” Bu hususta cömertçe göstermiş olduğunuz ilgi ve desteğin devam edeceğine
inanıyoruz. Bu desteğe layık olmaya çalışacağımıza söz yeriyoruz.
2015 yılı akademik çalışmalarını kapsayarak başlayan ve devam edecek olan akademik performans sistemine dergimizde yapacağınız görev ile yazacağınız makalelerin katkısı olacağı kanaatindeyiz. Bu bağlamda sizlerin desteği ve ilgisi ile yine sizlere
hizmet edecek olan Uluslararası ve hakemli olarak yayın hayatına başlayan 21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum Eğitim Bilimleri ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, bu yolda emin
adımlarla ilerlemektedir.
Derginin ulaşmış olduğu pek çok ülkeden de makale almış bulunmaktayız. Bu
gelen makaleler alanlarına hâkim bilim adamları tarafından değerlendirilmekte ve uygun bulunanlar siz değerli bilim insanı, eğitimci ve okurlarımız ile buluşmaktadır.21.
Yüzyılda Eğitim ve Toplum dergisi bildiğiniz gibi eğitim bilimleri ve sosyal araştırmalar dergisi olarak faaliyet göstermekte dolayısı ile bu alanlarda yayınlar yer almaktadır.
Sizlerden, akademisyenlerden, eğitim çalışanlarından ve teşkilatlarımızdan gelen talep
üzerine bir de fen bilimleri alanı üzerine bir hakemli süreli yayın çıkarma çalışmalarımız bitmiş şu an yazarlarımızdan gelecek makaleler ile bu dergimizde yayın hayatına
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Çocuk Oyunlarında Tekerlemenin Yeri *

Çocuğu tanımlamak için iki anahtar kelime kullanılsa; bunlardan birisi sevgi
ise diğeri de şüphesiz oyundur. Sağlıklı bir çocuğun tükenmek bilmeyen bir enerjisi vardır ve sürekli hareket etme ihtiyacı duyar. Çocuğun hareket ihtiyacını en
verimli şekilde gerçekleştirdiği alanlardan birisi oyundur. Oyun, çocuğun doğal
bir ihtiyacıdır ve sadece hareket devinimini karşılamaz. Çocuğun oyun oynaması, onun tüm gelişim alanlarını etkilemesi açısından oldukça önemlidir. Oyun esnasında çocuğun sosyal becerileri artar, zihinsel süreçlerini aktif şekilde kullanır,
psiko-motor ve dil gelişimi desteklenir, duyuları hassaslaşır ki bu durum oyunun
çocuk için doğal bir öğrenme ortamı sunmasından kaynaklanmaktadır. Çocuk,
işittiği veya gördüğü durumları deneyerek, yaşama hazırlık yapmakta ve öğrenimlerini pekiştirebilmektedir. Oyunun gelişim alanlarını desteklemesi, hareket
ve deneyim özgürlüğü sunmasının yanı sıra, eğlenceli olmasını sağlayan birçok
faktör vardır. Bunlardan birisi de oyun öncesinde oyun sırasında veya sonrasında
çocukların farklı amaçlarına hizmet eden tekerlemelerdir. Tekerlemeler tür olarak
halk şiiri içerisinde incelenmektedir ki bunun nedeni de yapısal açıdan manzum
özellikler göstermesidir. Aynı zamanda tekerlemeler çocuk folklorunun unsurlarından biri olarak da görülmektedir. Çocuklar tarafından oluşturulmuş ve ortaya
çıkaranın belli olmadığı, literatürde ‘çocuk oyun tekerlemeleri’ olarak da tanımlanan bu tür, çocukların dünyasında önemli bir yer tutmaktadır. Çocuğun sınırsız
hayal dünyasından ve dili ustaca kullanabilme yeteneğinden ortaya çıkan bu ürün* Bu çalışma Ist. International Research Congress On Social Sciences (04-05 May 2015 Sarajevo / Bosnia
and Herzegovina)de sözlü bildiri olarak sunulmuştur.
** Aksaray Üniversitesi, onuralpkayabasi@hotmail.com
*** Aksaray Üniversitesi, ygunindi@gmail.com
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ler içerisinde kimi zaman anlamlı kelimeler barındırırken kimi zamanda anlamsız
kelimeleri barındırmaktadır. Oyunun her aşamasında kullanılabilen tekerlemeler,
ritmik bir ahenk içeren kelime veya ses tekrarları ile çocuklar açısından motive
edici bir yapıya sahiptir. Bu çalışmada oyunun bütün aşamalarında tekerlemelerin
işlevleri ve oyundaki yeri incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Tekerleme, çocuk oyunu, çocuk folkloru
Abstract:
If two words are used to describe child than without a doubt those words will
be affection and game. A healty chield has an unending energy and he/she needs to
move always. Plays are the most efficint way of fullfilling this motion need. Play is
a natural need of a child and it does not only fullfill the motion need. Child playing
game is important because it effects all areas of development of the child. Child’s
social skills develops, he/she use his/her mental processes effectively, supports psychomotor and language progress during the game. Playing games sentisize child’s
senses by providing an environment for natural learning. While trying the cases
he/she saw or heard, the child prepare himself/herself to real life and solidify his/
her learnings. As well as supporting the development areas and providing freedom
of movement and expeience, there are many factors that makes games fun. One
of these factors is nursery rhymes that serves different puposes during and after
the game. Nursery rhymes as a type are examined in folk poetry, because nursery
rhymes show poetic features structurally. At the same time nursery rhymes are also
seen as one of the elements of child folklore. This type created by the children, is
not certain who arouse it and defined as “child game rhymes” in literatüre holds
and important place in the World of children. Arising from unlimited imagination
and skillfully use of language of the child this type contain sometimes meaninful
words and somethimes meaningless words in itself. Nursery rhymes that can be
used at every stage of the game has a motivating structure with containing words in
rhytmic harmony and sound repetitions. In this study it is examined the locations
and functions of nursery rhymes at every stage.
Keywords: Nursery rhymes, children play, children's folklore
Giriş:
Türk halk edebiyatının üzerinde az durulan türlerinden biri olan tekerleme ve
sayışmacalar, erken çocuklukta ritim duygusu, ilk müziksel edinimler ve dilin aktif kullanımına yapmış olduğu katkılar sebebiyle; okul öncesi eğitimde önemli bir
yere sahiptir. Erken dönemlerde tekerleme ve sayışmaca ile tanışmış olan çocuklar;
müziğe yatkın bir şekilde, gelişmiş bir ritim duygusu ile okul yaşamına katılacaklardır. Bu nedenle tekerleme ve sayışmacalar okul öncesi ve ilköğretim okullarında
müzik eğitiminin altyapısını oluşturmada önemli bir yapı taşı olarak görülmektedir (Şendağ, 2009:1). Bunun yanı sıra, tekerleme ve sayışmacalar çocuk oyunları-
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Çocuğun bütün gelişim alanları üzerinde etkili bir role sahip olan oyun;
sevgiden sonra gelen ikinci önemli ruhsal ihtiyaç olarak da görülmektedir. Bu
açıdan bakıldığında sevgiden yoksun bir çocuğun, hem erken yaşlarda hem de
yetişkinlik döneminde yaşayacağı problemlerin giderilmesi ne kadar zor ise oyun
ile meşgul olmayan bir çocuğun da yaşayacağı sıkıntıları bertaraf etmek o derece
güç olacaktır. Oyunla meşgul olan çocuğun duyuları keskinleşir, yetenekleri ve becerileri artar. Çünkü oyun çocuğun en doğal öğrenme ortamıdır. Çünkü çocuk
oyun yoluyla zihnini, kaslarını, hayal gücünü ve sosyal becerilerini geliştirirken
aynı zamanda da görüp-duyduklarını deneme ve öğrendiklerini pekiştirme
fırsatına da sahip olur (Robison, 1983 akt: Oktay, 2009:69).
Çocuğun gelişimi ile ilgili bu denli önemli olan bir alanla ilgili birçok teorisyen
farklı bakış açılarını içeren kuramlar ortaya atmışlardır. Bunlar; Hechausen-Rahatlama, Helanko-Sistem, Huizinga-Oyuncu İnsan, Spencer ve Schiller-Fazla
Enerji, Lazarus-Rahatlama ve Yenileme, Hall-Rekapütülasyon, Groos-İçgüdüsel
Alışkanlık, Berlyne-Heyecan Arama, Vygotsky-Sosyokültürel Gelişim, Premack
ve Woodruff-Zihin Kuramıdır.
Klasik oyun kuramcılarından Spencer; organizmada zamanla enerji birikimi
oluştuğundan ve bu biriken enerjinin de birey üzerinde baskı kurduğundan yola
çıkarak kuramının çerçevesini oluşturmuştur. Spencer’e göre çocuk, organizmasını
rahatlatmak ve oluşan baskıdan kurtulup fazla enerjisini atmak için oyunu bir araç
olarak kullanmaktadır. Oyun oynayan çocuk fazla enerjisinden kurtularak dengeli
ve sağlıklı bir gelişim göstermeye devam etmektedir. Lazarus ise günlük yaşantının
bireyi ruhen ve bedenen yıpratıp enerjisini tükettiği; organizmanın da sağlıklı bir
yaşam sürdürmek için rahatlamaya ve enerjisini yenilemeye ihtiyacı olduğunu dü21
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Oyun; her ne kadar çocuğun bir uğraşı olarak görülse de, filozoflar, eğitimciler ve araştırmacılar açısından da önemli bir ilgi alanı olmayı başarmıştır. Oyunla
ilgili olarak tarihin her safhasında çeşitli düşünceler ortaya atılmıştır. Antik Çağ
düşünürü Platon; çocuğun bedensel ve ruhsal olarak eğitilmesini önerdiğinden,
kendi eğitim kademelerine göre 3-7 yaş arasını çocuğun oyun ve masal evresine
geçiş olarak belirtirken öğrencisi olan Aritotales de çocuğun 5 yaşına kadar oyun
ve diğer etkinlikler (masal, hikâye, taklidi oyunlar vb. ) ile meşgul olması gerektiğini vurgulamaktadır (Özdenk, 2007:53). Antik Roma düşünürlerinden Çiçero
ve Quintilianus; eğitimin daha çocukluk evresinde başlamasını ve çocukların
iyiye yönelmelerini sağlayacak oyunlar oynamasını önermişlerdir. İslam eğitimcisi
Ebu Hamid Gazali; oyunu, öğrencinin öğrenme faaliyetleri neticesinde kaybettiği
dinçliğini kazanması, çalışmalardan bıkmaması ve belleğini tazelemek suretiyle
enerjisini yenilemesi olarak tanımlamıştır. Gazali’ye göre oyun, çocuğu bir yandan
dinlendirirken diğer yandan da öğrenme kapasitesini artırır (Gözalan, 2013:3940). İnsanlığın gelişim tarihinde oyun ve çocuk ilişkisi ele alındığında, oyun-çocuk
ikilisi son yüzyılda da üzerinde önemle durulan bir alan olmuştur.
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nın da vazgeçilmez bir unsurudur. Bu nedendendir ki tekerleme ve sayışmacaların
en fazla kullanıldığı alan da çocuk oyunları olarak görülmektedir.
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şünmektedir. Organizmasını rahatlatmak ve enerjisini artırmak için bireyin, yaşamını sürdürmeye yönelik zorunlu görevleri dışında da farklı uğraşlarla ilgilenmesi gerektiğinden bahsetmektedir. Lazarus’a göre bireyin rahatlamasını, enerjisini
artırmasını ve dinlenmesini sağlayan uğraşların başında oyun gelmektedir. Bu
açıdan bakıldığında Lazarus, Spencer’in Kuramı’nın tam aksine oyunu, organizmanın enerjisini artıran bir olgu olarak tanımlamaktadır. Heckhausen da,
bireyin yaşadığı içsel gerginlik, korku ya da engellemelerden kurtulmak istediği
zamanlarda oyun oynayarak kendisini rahatlattığını düşünmektedir. Heckhausen’ın kuramında oynanan oyunun içeriği de önemlidir. Eğer oyun fazla dikkat
gerektiriyor veya yarış içeriyorsa, organizmayı yine gereceği için bu tür oyunlar
tercih edilmemelidir. Bu tür oyunlar yerine bireyi ruhen ve fiziken yormayacak
oyunları seçmelidir. Alıştırma kuramının mimarı olan Gross ise oyunun gerçek
yaşama alışma egzersizi olduğunu belirtmektedir. Bu kuram, oyunu çocuğun gelecekte sahip olacağı davranışlarını denemesine fırsatlar oluşturan bir öğrenme alanı olarak görmektedir. Helanko, oyunu bireyle çevresi arasında bir sistem olarak
görür. Oyunda nesne, birey tarafından serbest olarak seçilmeli, dışarıdan hiçbir
zorlama olmadan, çocuk kendi oyun faaliyetini ya da oyun arkadaşını tercih edebilmelidir. Hall’ e göre çocuk, ırkına özgü yaşam deneyimlerini tekrarlamaktadır.
Bu tekrarlarla birlikte insanın geçirdiği evrim içindeki kültürel aşamalar, çocuğun gelişimine paralel olarak oyunda ortaya çıkmaktadır. Hall, gelecekte oluşacak
davranışlar ile oyun arasında hiçbir bağlantı kurulamayacağını savunmaktadır.
Çağdaş oyun kuramcılarından birisi olarak kabul edilen Freud oyunu çocuğun iç
dünyasını-duygusal yaşamını yansıtan ve öz benliğini bulmasına yardımcı olan
bir etkinlik olarak görürken; Erikson ise oyunu çocuğun kişilik gelişimine önemli
katkılar sunan, gerçek problemlerle başa çıkması için sürekli denemeler yapabildiği bir öğrenme ortamı olarak görmektedir. Piaget’ye göre oyun, zihinsel faaliyetler
içerir ve çocuğun deneyimleriyle bilgilerini birleştirdiği bir etkinlik alanıdır. Vygotsky ise oyunu, çocuğun yarattığı hayali bir durum olarak görmekte ve sosyokültürel etkileşimler sonucunda ortaya çıktığını düşünmektedir. Albert Bandura’ya göre
oyun ise çocuğun gözlemleri yoluyla elde ettiği bilgileri ve tecrübeleri tekrarladığı,
modellediği öğrenme yollarından biridir (Yavuzer, 2003; Sevinç, 2004; Özdoğan,
2004; Kızıldağ, 2004; Güven, 2006; Koçyiğit, Tuğluk & Kök, 2007; Ulutaş, 2011;
Kadim, 2012; Poyraz, 2012; ataturkuni.net; satrancform.com).
Bütün bu kuramsal yaklaşımlara, teorisyenlerin tanımlamalarına ve oyuna
yükledikleri anlamlandırmalara bakıldığında farklılıklar görülmekle birlikte;
oyunun kültürel dokuları barındırması, kültürel aktarımı sağlaması ve çocuğun
gelişiminde önemli bir rol oynadığı konusunda hem fikir oldukları da anlaşılmaktadır. Çocuk oyunlarını anlamlandırma çabası ile ortaya atılmış teoriler son
100-150 yılda ortaya çıkmış olsa da oyunun ortaya çıkışı insanlık tarihi kadar
eskidir. Çocuk oyunları tüm bu teorilerin dışında, içeriğinde çeşitli aşamaları
da barındırmaktadır. Oyunu başlatma, sürdürme ve sonlandırma bu aşamaların
temelini oluşturmaktadır. Bu aşamaların her biri de tekerleme ve sayışmaları içerisinde barındırmaktadır. Bu bağlamda ‘tekerleme nedir ve oyunla ilişkisi nasıl gelişmektedir?’ sorusuna cevap bulmak gerekir.
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Tekerleme ile ilgili birçok tanıma rastlamak mümkündür. Bunlardan başlıcaları; ‘birbiriyle uyumlu hazır söz kalıbı’, ‘genellikle ölçülü, kafiyeli, simetrili, onomatopeli ve sürrealist anlamlı söz dizisi’, ‘vezin, kafiye, seçi ve aliterasyonlardan
istifade ederek hislerin, fikirlerin, hal ve hayallerin abartma, tuhaflık, zıtlık, benzetme, güldürü, kısa tanım yahut çağrışımlar yoluyla ortaya konulduğu manzum
nitelikli basmakalıp sözler’, ‘tekerleme, beklenmedik hayal oyunlarının boşalıvermesiyle şaşırtmak, eğlendirmek için başvurulan bir söz cambazlığı’ şeklinde tanımlanmaktadır (Akalın, 1970:178; Kaya, 1999:546; Duymaz, 2002:24-25; Güleç,
2002:52; TDK, 2005:1936).
Öztürk (2004), “Tekerlemeleri; anlamlı ya da anlamsız sözcüklerden oluşan
folklor ürünler” olarak tanımlamıştır. Ayrıca tekerlemelerin; masal anlatmaya
başlarken, oyun oynarken, ebe seçmek için sayışma olarak kullanıldığını
belirtmiştir. Özel ise (1985); “Tekerleme, daha çok bir çocuk folkloru türüdür.
Bu terim, çocukların; oyun, tören, bayram gibi geleneksel etkinliklerinin çeşitli
anlarında okudukları, söyledikleri, küçük türküleri, formülcükleri, basmakalıp
sözleri gösterir. İçerikleriyle yapılarının çocuksu söyleşi, bu olgunun sonucudur.”
şeklinde tanımlamıştır.
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Tekerlemelerin tanımlarında olduğu gibi kullanım alanlarında da çeşitlilik
görülmektedir. Genel olarak, ansiklopedik ve edebi tekerleme tanımlarına bakıldığında, tekerlemelerin dört grupta toparlandığı görülmektedir (Batur, 1998:130).
1. Masal tekerlemeleri
2. Tören tekerlemeleri
3. Bağımsız tekerlemeler
1. Masal tekerlemeleri: Düş gücünün ürünü olduğunun duyurulması için
masalın başında, ortasında, sonunda uygun yerlerinde söylenen, yerine göre
uzunca ya da çok kısa kalıplaşmış sözlerden oluşan tekerlemelerdir.
2. Tören tekerlemeleri: Bu tekerleme türü; geçiş dönemleriyle ilgili törenler,
toplumu ilgilendiren törenler, dini bayram törenleri ve inançsal durumları sergilerken yapılan törenlerde kullanılmaktadır.
3. Bağımsız tekerlemeler: Hiçbir masala, oyuna ve törene ait olmayan, tek
başlarına söylenen tekerlemelerdir. Daha çok söz cambazlığına dayalı olarak kurulmaktadırlar. Bu tekerlemelerin amacı dinleyenleri güldürmek, eğlendirmek ve
şaşırtmaktır (Şendağ, 2009:13).
4. Oyun tekerlemeleri: Oyun tekerlemeleri çoğunlukla çocuk zekâsına ve hayal
gücüne dayanan yaratıcı ürünlerdir. Oyun tekerlemeleri de kullanım yerleri bakımından farklı amaçlara hizmet etmektedir. Duymaz (2002), oyun tekerlemelerini
altı gruba ayırarak incelemiştir.
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4. Oyun tekerlemeleri
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a. Ebe seçimi ve ebe çıkarma tekerlemeleri (Sayışmacalar): Sayışmacalar,
oyunlarda ebeyi tespit etmek için kullanılan, baştan ya da sondan uyaklı, ahenkli
söz kalıplarıdır ve oyun başlamadan önce söylenir. Ebenin bulunması için iki türlü
kullanılabilir. Bunlardan ilki; tek bir kez söylenir, son kelime veya son hece kimde
kalırsa o ebe olur. Diğer kullanımında ise; oyuncu sayısından bir eksik sayıda tekrarlanır. Her sayışmada, son kelime veya son hecenin gösterdiği oyuncu kurtulur;
kurtulamayan en son oyuncu ebe olur (Boratav, 1982:137).
Son kelime veya son hecenin gösterdiği oyuncunun ebe olduğu sayışmaca:
-İğne battı, canımı yaktı,
-Tombul kuş, arabaya koş,
-Arabanın tekeri, İstanbul’un şekeri,
-Hap hup, altıntop,
-Bundan başka oyun yok.
Son kelime veya son hecenin gösterdiği oyuncunun kurtulduğu sayışmaca:
-Ooo eveleme geveleme,
-Karakuşu kovalama,
-Karakuş miskin,
-Gagası keskin,
-Ne zaman geldin,
-Yazın geldim,
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-Yazılsın çizilsin,
-Bir tahtaya dizilsin,
-Al çık bal çık,
-Sana dedim sen çık (Bakırcı, 2007:203).
b. Oyuna eşlik eden tekerlemeler: Oyunu renklendirmek, oyunun bölümlerini
vurgulamak, oyuncuların el, ayak ve vücut hareketlerine eşlik etmek, oyuna katılanların coşkusunu tazelemek, onları şevke getirmek için kullanılan tekerlemelerdir. Bazen de oyunun senaryosu dâhilinde seyirlik yanını güçlendirme amacıyla da
kullanılır. Bu tip tekerlemeler genellikle mimiklerle yapılan ikili konuşmalardan
oluşur.
İki kişilik oyunda kullanılan tekerleme örneği;
-Gökte ne var?
- Gök boncuk.
- Yerde ne var?
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- Yer boncuk.
- Dalda ne var?
- Elmacık.
- Yusufçuk.
- Annenin adı ne?
- Fatmacık.
- Kaldır beni hoppacık.
İki kişiden fazla sayıda oyuncunun bulunduğu oyunda kullanılan tekerleme
örneği;
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- Babanın adı ne?

-Üşüdüm üşüdüm
-Daldan elma düşürdüm
-Elmamı yediler
-Bana cüce dediler
-Cücelikten çıktım
-Ablama çıktım
-Ablam pilav pişirmiş
-İçine fare kaçırmış
-Bu fareyi ne yapmalı
-Minarede kuş var
-Kanadında gümüş var
-Amcamın cebinde
-Türlü türlü yemiş var (Özcan 1995:28).
c.Yergi, övgü, kızdırma ve alay tekerlemeleri: Yergi amacıyla söylenen tekerleme türüdür. Bu tekerlemenin içeriğini; ad-soyad, erkeklerin kızları veya kızların
erkekleri kızdırmaları, iş-güç nitelikleri, huylarda ve görünüşlerdeki türlü kusurlar
üzerine yakıştırılmış takılmalar, rakip olan oyuncuların birbirine meydan okumaları, oyun bozucu olduğu düşünülen kişilere yapılan taşlamalar vb. tipinden
sözler oluşturmaktadır (Duymaz, 2002:121-122).
-Biren biren
-İki eken
-Karşıma koydu
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-Minareden atmalı
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-Kara tiken
-Eğer altı
-Eğri boylu
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-Döşü pisli
-İşte çıktı geldi
-Kel toklu
-Kim yelledi
-Biz yelledik
-Nereye gitti
-Hacıya gitti
-Ne zaman gelecek
-Yazın gelecek
-Yazılası büzlesi
-Pancar biçti
-Kolu şişti
-Tis tas tos (Şahin 2004:278-279).
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ç. Yanıltmacalar ve şaşırtmacalar: çocukların dil becerilerini geliştirmek ve
telaffuz pratiği yapmalarını sağlamak için söylenen tekerleme çeşididir. Söylenmesi
fonetik bakımından zor olan sözlerden oluşmaktadır ve içerik bakımından
tutarlılık göstermeyebilirler. Tek veya birbirine bağlı birkaç cümleden oluşan yanıltmaçlar nesre yakın özellik gösterirler.
Yanıltmaca ve şaşırmaca tekerlemeleri örneği;
Şu köşe yaz köşesi,
Şu köşe kış köşesi,
Gelen Bağdat Paşa’sı,
Elinde mangal maşası,
Beş tas has hoşaf,
Beş tas has hoşaf.
d. Oyun daveti veya dağılma sırasında söylenen tekerlemeler: Çocukların arkadaşlarını oyuna davet ederken ya da oyun bittikten sonra evlere giderken söylenen tekerlemelerdir (Şendağ, 2009).
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Oyuna davette kullanılan tekerleme örneği;
-Fatma
-Pabucu yarım
-Çık dışarıya
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-Oynayalım
-Ömer
-Pabucu yarım
-Çık dışarıya
-Oynayalım
Oyunun bitişi esnasında kullanılan tekerleme örneği;
-Kuzu kuzu me
-Bin tepeme
-Hadi gidelim
-Hacı dedeme
-Hacı dedem hasta
-Çorbası tasta
-Dedem çorba içti
e. Oyuncak yapımı sırasında söylenen tekerlemeler: Oyuncak ya da müzik
aleti yapımı esnasında söylenen tekerlemelerdir. Anadolu’da sipsi, hottuk, soymuk
düdük, bizbilik, zipcik, dilli düdük gibi çeşitli isimlerle anılan ve genellikle söğüt
ağacının ince ve taze dallarından yapılan bu düdükler; hazırlanırken kabuğun
özden ayrılması için çakının veya bıçağın sapı, bir tekerleme eşliğinde belirli bir
ritimle söğüt dalına vurulur. Bu tekerleme eşliğindeki ritmik ve tempolu vuruş,
kabuğu özden kusursuz şekilde çıkarma amacı taşır (Duymaz, 2002:132).
Sipsi yapımında kullanılan tekerleme örneği;
-Sipsim haydi çık çık
-Yılanlar çiyanlar çıktı sen de çık
-Yavrular öttü çiçekler açtı haydi çık
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-Oyun vakti geçti (Yaşar, 2008:267).
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Sonuç
Görüldüğü gibi çocuk oyunları ile tekerlemeler sarmal bir şekilde birbirine
bağlanmıştır. Hangi tür tekerleme olursa olsun, çocuğun oyun sürecinde önemli
bir yer tuttuğu görülmektedir. Çocuklar; her ne kadar eğlenme amacıyla oyun oynasa, oyunu başlatma, sürdürme veya bitirme amaçlı tekerlemeler söylese de bütün
bu etkinlikler onu yaşama hazırlamakla birlikte tüm gelişim alanlarında da fayda
sağlamaktadır.
Erdal ve Erdal (2003)’e göre çocuk, yaşam için gerekli olan davranış bilgi ve becerileri oyun içinde kendiliğinden öğrenmektedir. Oyun sırasında çocuk; dokunmayı, bakmayı, görmeyi, dikkatli olmayı, hızlı ve doğru karar vermeyi, kazanmayı,
kaybetmeyi ve tekerlemeler ile vücut dilini kullanmayı öğrenmektedir. Diğer taraftan çocuk, bu oyunlarla mutlu olmakta, çok yönlü gelişmekte, yaşam biçiminde
özverili olabilmenin yollarını daha kolay bulmaktadır (Akt. Esen, 2008:359).
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Oyun; çocuğun kendini tanımasına ve farklılıklarının bilincine varmasına yardımcı olurken kullandığı tekerlemeler ile de kendisini ifade etmenin deneyimini
yaşamış olur. Oyun ve tekerleme çocuğun sosyal gelişimini desteklerken aynı zamanda da sosyal kuralları ve etik ilkeleri (sırasını bekleme, başkalarının haklarına
saygı gösterme, sorumluluk alma, haklı-haksız, doğru-yanlış vb. değer ve kuralları) kolaylıkla kazanmasını sağlar. Çocukların oyun sırasında sürekli olarak devinimsel hareketlerde bulunması ile ince ve kaba motor gelişimleri desteklemektedir
(Anılan, Girmen, Öztürk & Koçkar, 2004; Esen, 2008). Çocuğun bu gelişim alanlarının desteklendiği oyun sürecinde kullanılan tekerlemeler ve bu tekerlemelere
uygun olarak yapılan hareketlerde oyunla birlikte çocuğun tüm gelişim alanları
üzerinde etkili olmaktadır.
Sonuç olarak tekerlemeler ritim zenginli taşıyan sözler olduğundan, çocuklara
haz verir ve zihinlerinde hoş nağmeler uyandırır. Çocuklarda dil ve sayı kavramının gelişimini, rahat konuşmasını ve uzunluk ölçüsü kavramının pekişmesini
sağlarken, aynı zamanda farklı illeri hatta ülkeleri tanımalarına fırsatlar verir. Bir
bakıma çocukların zihinlerine, ninnilerden sonra, estetik değerlerin ilk tohumları
tekerlemelerle atılır. Eğitim-öğretim sırasında da sık sık tekerlemelere başvurulmasının nedenlerinin birisini de bu sebep oluşturmaktadır (Kaya, 2009:9).
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Cumhuriyetin kuruluşundan itibaren, ülkemizde öğretmen yetiştirme ile ilgili
birçok tecrübe yaşanmıştır. DİKAB Öğretmenliği için de benzer tecrübeler bulunmaktadır. Ülkemizde, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretmenleri farklı
zamanlarda Eğitim Fakülteleri ve İlahiyat Fakülteleri eliyle yetiştirilmiştir. Günümüzde ise bu görevi İlahiyat Fakülteleri yerine getirmektedir. Makalede, İlahiyat
Fakültelerinde bulunan DİKAB Bölümleri, kuruluşu, tarihsel süreci ele alınarak
şuan ki durumları ortaya koyulmaktadır. Bölüm ile ilgili bilgilendirmeden sonra
süreç içerisinde uygulanan programlar incelenmektedir. Gelinen son noktada 2.sınıfı tamamlayan İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin DİKAB bölümlerine geçiş hakkı
tanınmış ancak bu öğrenciler için bir program çalışması yapılmamıştır. Son olarak
makale kapsamında, 3.sınıftan itibaren DİKAB bölümüne geçiş yapan öğrencilere
yönelik bir program önerisinde de bulunulmaktadır.
Anahtar Kelimeler: İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi, DİKAB
Öğretmen Yetiştirme Porgramları , Öğretmen Yetiştirme
Abstract:
Ever since the establishment of the Republic, our country has a lot of experience
in teacher training. Similarly, there is experience in DIKAB teaching (Religious
Culture and Ethics Course Teacher Training Program). In our country, teachers
of the Religious Culture and Ethics Course are trained at different times by the
* Arş. Gör. Ankara Üniversitesi, sahinkizilabdullah@gmail.com
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Faculty of Education and Faculty of Theology. Nowadays, this duty is being carried
out by Faculty of Theology. In the article, the current situation of the department
of DIKAB in the Faculty of Theology is addressed by considering its establishment
and historical process. After informing about the department, the programs which
are implemented within the process are examined. In the present situation, the students who completed their second year of the Faculty of Theology had the right to
transfer to DIKAB however the study program was not executed for these students.
Finally, within the article, there is a proposition for students who transfer to the
department of DIKAB from the third year.
Keywords: Primary Religious Culture and Ethics Education, DIKAB Teacher
training program, Teacher training
Giriş
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Ülkemizde, Cumhuriyetin kuruluşundan itibaren okullarda din dersinin
verilmesi ile ilgili farklı uygulamalar tecrübe edilmiştir. Bu uygulamalar 1982
anayasası ile şuan ki halini kazanmıştır. 1982 Anayasasının 24. maddesi dersin adını “Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi” olarak belirlemiş ve bu dersin ilk ve orta dereceli
okullarda zorunlu bir ders olarak okutulmasını karara bağlamıştır (TC Anayasası).
1949 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi yüksek din mütehassısı yetiştirmek gayesi ile kurulmuştur. İlk yıllarda fakültenin öncelikli amaçları arasında,
okullardaki din derslerini okutacak elemanların yetiştirilmesi bulunmamaktadır.
Ancak fakülte programında 1972 yılında bir değişikliğe gidilmiş ve mevcut derslere
ilave olarak öğretmenlik meslek bilgisi dersleri de eklenmiştir. A.Ü.İ.F. bünyesinde
1980 yılında kurulan “Din Eğitimi Kürsüsü ”’nün adı, 1982 yılında “Din Eğitimi
Ana Bilim Dalı” olarak değiştirilmiş ve öğretmenlik meslek bilgisi ile ilgili derslerin yürütücülüğü bu ana bilim dalına verilmiştir. İlahiyat Fakültelerinin öğretmen
yetiştiren kurumlar şeklinde resmen ifade edilmesi 1989 yılında gerçekleşmiştir.
İlgili yılın Temmuz ayında yayımlanan 20215 sayılı resmi gazetede, İlahiyat Fakülteleri, öğretmen yetiştiren diğer kurumlarla birlikte zikredilmektedir (20215 Sayılı
Resmi Gazete 1989). 90’ların sonlarında ise İlahiyat Fakültesi ile birlikte Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği de tarih sahnesine çıkmıştır.
A. DİKAB Öğretmenliği Bölümünün Tarihsel Süreci
1997-1998 eğitim-öğretim yılında diğer öğretmen yetiştiren kurumlarla birlikte İlahiyat Fakültelerinin programlarında da değişikliğe gidilmiştir. YÖK Genel
Kurulunun 01.07.1997 tarih ve 97.23.1660 sayılı kararı ile 10 İlahiyat Fakültesinin
bünyesinde, temel amacı İlköğretim okullarındaki Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersini yürütmek üzere öğretmen ihtiyacını karşılamak olan Din Kültürü ve
Ahlak Bilgisi Öğretmenliği bölümleri açılmıştır. Bu bölümler 1998-1999 eğitim-öğretim yılından itibaren öğrenci almaya başlamış ve ilk mezunlarını 2002
yılında vermiştir. Yükseköğretim Kurulu tarafından, 11.07.1997 tarih ve 97.23.1600
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26.05.2006 tarihli YÖK Genel Kurul kararı ile Eğitim Fakülteleri bünyesinde ilk
defa Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Eğitimi Bölümleri açılmıştır. Bu bölümün açılması ile birlikte İlahiyat Fakültesinde bulunan İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak
Bilgisi Öğretmenliği Lisans Programı’na öğrenci alımı durdurulmuş, hali hazırda
bu programda okumakta olan öğrenciler mezun olana kadar program varlığını
sürdürmüştür. Eğitim Fakülteleri kendi bünyelerindeki Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümlerine 2006-2007 eğitim-öğretim yılı başından itibaren öğrenci
kabul etmeye başlamış ve 2009-2010 eğitim-öğretim yılında ilk mezunlarını vermiştir. YÖK Genel Kurulunun 27.07.2010 tarihli kararı ile Din Kültürü ve Ahlâk
Bilgisi Eğitimi Bölümünün adı “İlköğretim Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Eğitimi
Bölümü” olarak değiştirilmiştir.
YÖK Genel Kurulunun 10.05.2012 tarihli toplantısında görüşüldükten sonra
15/05/2012 tarih ve 021144 sayılı yazısı ile Eğitim Fakültelerinde akademik faaliyetlerini yürütmekte olan İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü öğrenci ve öğretim elemanlarıyla birlikte İlahiyat Fakültelerinin bünyesine
aktarılmıştır. 2013 yılında üniversite sınavına giren öğrenciler İlahiyat Fakültesini tercih ederek bu bölümde okumaya hak kazanmıştır. Son yapılan değişiklik
ile İlahiyat Fakültelerine aktarılan İDKAB’üne, YÖK’ün 17.04.2014 tarihli kararı
ile öğrenci alımı durdurulmuştur. Aynı karar ile hali hazırda bu bölümlerde okumakta olan öğrencilerin haklarının korunduğu belirtilerek, bölüm faaliyetlerinin
devam ettirileceği ifade edilmektedir.
İDKAB’üne öğrenci alımının durdurulmasının akabinde YÖK Genel Kurulu
2014-2015 eğitim öğretim yılı için her bir İlahiyat Fakültesine 40 öğrencilik bir
kontenjan tahsis etmiştir. İlahiyat Fakültelerinin 2. sınıfını bitiren ve 3. sınıfına
devam edecek olan öğrencilerden talep edenlere, belirlenen kriterler çerçevesinde İDKAB’üne geçiş yapma imkânı tanınmıştır. Bu imkândan faydalanmak için
A.Ü.İ.F. öğrencileri arasından hiçbir öğrenci başvuruda bulunmamıştır. Benzer bir
durum birçok fakültede yaşanmıştır. Belirlenen kontenjanı hemen hiçbir fakülte
dolduracak kadar müracaat almamıştır. Başvuruda bulunulmamasının nedenleri
olarak; ilave olarak alınması gerekecek dersler sebebiyle öğrencilerin sene kaybına
uğrama endişesi, bölüm mezunu olmanın atamaya dair herhangi bir önceliğinin
bulunmaması, fakülte mezunu olan tüm hak sahiplerinin istedikleri üniversiteden,
bedelini yatırmak sureti ile 1 veya 2 ay gibi kısa bir süre de formasyon eğitimlerini
alabilmeleri görülmektedir.(75850160-301.01.01/59114 Sayılı YÖK Kararı 2014)
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sayılı karar ile İlahiyat Lisans Programından mezun olanlara, Ortaöğretim kademesindeki Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersini yürütmek üzere branş öğretmeni
olarak atanabilmeleri için “Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı’ndan mezun olma şartı getirilmiştir. İlahiyat Fakültesi bünyesindeki, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Lisans Programı ve Alan Öğretmenliği Tezsiz
Yüksek Lisans Programı ile İlköğretim ve Ortaöğretim okullarına Din Kültürü ve
Ahlak Bilgisi Öğretmeni yetiştirme süreci 2006 yılına kadar devam etmiştir. (Kaymakcan-Zengin-Yiğit 2011)
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Buraya kadar, ülkemiz yükseköğretim sistemi içinde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersini vermek üzere öğretmenler yetiştirmek maksatlı olarak yapılan faaliyetlerin kronolojik olarak özeti verilmiştir. Bu aşamadan itibaren bu faaliyetlerde
uygulanan programlar ve özellikleri incelenmeye çalışılacak, olumlu ve olumsuz
yönleri ortaya koyulmaya çalışılacaktır.
A.1. İlahiyat Fakültesi ve DİKAB Programları
DİKAB öğretmeni olarak görev yapan öğretmenlerin yetiştirilmesinde uygulanan programlarla ilgili olarak ilk örneklerin Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren görülmeye başlandığı bilinmektedir. Ancak uygulamalar 1982 yılı sonrasında
farklılaşmış ve yeni bir çehre kazanmıştır. Bu sebepten ötürü biz tebliğimizde 1982
sonrası uygulanan programları karşılaştıracağız.
Tablo 1 (Ev 1999)1
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1982-1983 Eğitim-Öğretim Yılından İtibaren Uygulanmaya Başlanan Program
Alan Bilgisi Dersleri

%53.25

127 Kredi

Genel Kültür Dersleri

%26.95

65 Kredi

Öğretmenlik Meslek Bilgisi Dersleri

%12.03 (3 Haftalık Uygulama) 29 kredi

Arapça

%7.46

18 Kredi

Seçmeli Dersler

%0.82

2 Kredi

Toplam

%100

241 kredi

1982 sonrası ilk uygulanan program Tablo 1’de genel dağılımları verilen programdır. Bu programın en önemli olumsuz yanı öğrenciye büyük bir yük oluşturacak oranda kredi içermesidir. Toplamda 241 kredilik bir programla muhatap
olan öğrenciler için öğretmenlik meslek bilgisini ilgilendiren derslerin kredileri ise
sadece 29 kredidir. Aynı zamanda programda öğretmenlik uygulaması için ayırılan 3 haftalık bir süre bulunmaktadır ki bu süre de öğrencilerin ne gözlem ne de
uygulama yapmasına imkân verecek bir süre olarak görülmemektedir. Programın
olumlu olarak değerlendirilebilecek yönü ise genel kültür derslerinin toplam programa oranının %26,95 gibi hayli yüksek bir orana sahip olmasıdır.

Tablo1 ve Tablo2 İlahiyat Fakültesi programlarına ait iken daha sonraki tablolar DİKAB Programlarını
ifade etmektedir.

1
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Tablo 2(Ev 1999)
Alan Bilgisi Dersleri

%51.74

104 Kredi

Genel Kültür Dersleri		

%10.94

22 Kredi

Öğretmenlik Meslek Bilgisi Dersleri

%10.44(1 Yıl Uygulama)

21 Kredi

Arapça

%5.97

12 Kredi

Seçmeli Dersler

%17.91

36 Kredi

Bitirme Tezi ve uygulama

%2.98

6 Kredi

Toplam

%100

201 Kredi

1991-1992 eğitim öğretim yılında İlahiyat Fakültesi müfredatında yapılan değişiklik ile bir takım yenilikler getirilmiştir. Programın öğrenci üzerindeki yükünün hafifletilmiş olması ilk olumlu yönüdür. Toplam kredi sayısı 241’den 201’e
indirilmiştir. Öğretmenlik mesleği açısından olumlu gelişme ise 21 kredilik ÖMB
Derslerinin yanına önceki programda 3 hafta ile sınırlı olan uygulamanın 1 yıla
çıkarılmış olmasıdır. Aynı zamanda seçmeli derslerin oranı 0.89’dan 17.91’e çıkarılmıştır ki bu da öğrenciye ilgi duyduğu konularla alakalı, programın farklı seçenekler sunması açısından olumlu karşılanmaktadır.
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1991-1992 Eğitim-Öğretim Yılından İtibaren Uygulanmaya Başlanan Program

Tablo 3
1998-1999 Eğitim-Öğretim Yılından İtibaren Uygulanmaya Başlanan Program
%25.83

46Kredi

Genel Kültür Dersleri

%10.10

18Kredi

Yan Alan Dersleri

%12.34

22Kredi

Öğretmenlik Meslek Bilgisi Dersleri

%29.77

54 Kredi

Arapça

%13.48

24 Kredi

Seçmeli Dersler

%7.86

14 Kredi

Toplam

%100

178 Kredi

Şuana kadar değerlendirdiğimiz programlar içerisinde 1998-1999 yılından
itibaren İDKAB için uygulanmak üzere açıklanan program, öğretmenlik
mesleğinin gerekleri açısından bakıldığında en uygun program olarak görülmektedir. Nitekim toplam kredi 178’e indirilirken toplam kredi üzerindeki alan derslerinin ağırlığı ilk defa ÖMB derslerinin oranından aşağıya çekilmiştir. ÖMB dersleri%54 oranında bir ağırlıkla programın omurgasını oluşturmaktadır. 22 kredilik
Yan alan dersleri ile ÖMB ve Alan dersleri desteklenmiştir. Ancak bu program
beraberinde alan bilgisi noktasında eksiklikleri olan adaylar yetiştireceği şeklinde
eleştiriler almıştır.(Kaymakcan-Zengin-Yiğit, 2011; Ev, 1999) Bu program, İDKAB
programının 2006 yılında Eğitim Fakültelerine aktarılması sonrasında mevcut öğrencilerini mezun edene kadar yürürlükte kalmış ve son öğrencilerinin de mezun
olması ile yürürlükten kalkmıştır.
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Alan Bilgisi Dersleri
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2006 yılında Eğitim Fakültelerinde DİKAB adı ile kurulan yeni bölümün programı ise şu şekildedir. 			
Tablo 4
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2006-2010 Yılları Arasında Uygulanan DİKAB Programı
Alan Bilgisi Dersleri

%36.84

56 Kredi

Genel Kültür Dersleri

%26.31

40 Kredi

Öğretmenlik Meslek Bilgisi Dersleri

%23.02

35 Kredi

Arapça

%3.94

6 Kredi

Seçmeli Dersler

%9.86

15 Kredi

Toplam

%100

						

152 Kredi

2010 yılına kadar yürürlükte kalan Tablo 4’deki program Eğitim Bilimlerinde
2006 yılında kurulan DİKAB programıdır. Programın öğrenci üzerindeki yükünün daha öncekilerin tamamından daha az olduğu görülmektedir. ÖMB derslerinin program içerisindeki 35 kredilik payı öğretmenlik mesleği açısından olumlu
karşılanmaktadır. Alan bilgisi derslerinin genel program içerisindeki oranının
%36 oranında kalması eleştiri konusu olmuştur. (Kaymakcan-Zengin-Yiğit 2011)
Ancak DİKAB Öğretmenleri üzerinde yapılan araştırmalar hem 1998-1999 hem
de 2006-2010 tarihlerinde uygulanan programlar neticesinde meslek hayatına
başlayan öğretmenlerin, programın felsefesini anlama, gereklerini yerine getirme noktasında kendilerinden önceki programlarla yetişen meslektaşlarına oranla
daha başarılı bulunmaktadır.(Koç 2011)
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Tablo 5
2010 Sonrası Uygulanması Talep Edilen İDKAB Programı
Alan Bilgisi Dersleri

%33.56

49 Kredi

Genel Kültür Dersleri

%24.65

36 Kredi

Öğretmenlik Meslek Bilgisi Dersleri

%23.97

35 Kredi

Arapça

%5.47

8 Kredi

Seçmeli Dersler

%10.95

16 Kredi

Toplam

%100

						

146 Kredi

YÖK Genel Kurulunun 27.07.2010 tarihli kararı ile bölümün adı değiştirilerek
Tablo 5’de özellikleri verilen programın uygulanması bir yazı ile üniversitelere
bildirilmiştir. Hali hazırda İDKAB’larda uygulanan program Tablo 5’de verilen
programdır. Ancak YÖK’ün tüm programlardaki seçmeli ders oranlarının genel
programa oranının%25’e çıkarılmasını talep eden bir başka yazısı daha aynı dönemde üniversiteler bildirilmiştir. AÜEBF, İDKAB olarak yaptığımız bir çalışma
36
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ile YÖK’ün bu talebi gerçekleştirilmiş ve seçmeli ders oranı %25 nispetine çıkarılmıştır. Bu sebeple Ankara Üniversitesinde hem Eğitim Bilimleri hem de İlahiyat
Fakültelerindeki İDKAB’lerinin uyguladığı program Tablo 6’da verdiğimiz programdır.
2010 Sonrası A.Ü. Tarafından Uygulanan İDKAB Programı
Alan Bilgisi Dersleri

%28.76

42 Kredi

Genel Kültür Dersleri

%17.80

26 Kredi

Öğretmenlik Meslek Bilgisi Dersleri

%26.02

38 Kredi

Arapça

%2.73

4 Kredi

Seçmeli Dersler

%24.65

36 Kredi

Toplam

%100
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Tablo 6

146 Kredi

Tablo 6’da verilen program ile Alan, ÖMB, Seçmeli ve Genel Kültür derslerinin
oranları birbirlerine büyük oranda yakınlaşmıştır. Bu programın olumlu yönü öğrencilere ilgilerine göre çok sayıda seçmeli ders alma imkanı sunmasıdır. Seçmeli
ders havuzunun oluşturulmasında özellikle özel alan dersi olarak belirtilen alan
ile öğretmenlik meslek bilgisini birbirine yaklaştıran derslere ağırlık verilmiştir.
Küreselleşme Kültür ve Din, Güncel Dini Konular, Türk Düşünürlerinde Sosyal
Değişme ve Din, Kuran’a Çağdaş Yaklaşımlar, Din Öğretiminde Çocuk Edebiyatı,
Dini Ahlaki Problemlere Öğretim Yaklaşımları, Bilim Tarihi, Dinlerde Kadın, seçmeli ders havuzunda yer alan derslerden bir kısmıdır.

Türkiye Cumhuriyeti tarihi boyunca DİKAB dersi ve bu dersin öğretmenlerinin yetiştirilmesi ile tecrübe yaşanmıştır. Bu tecrübenin önemli bir aşaması İlahiyat Fakültelerinde Din Eğitimi Anabilim Dalının kurulması, ikinci bir aşaması da
1997 yılından itibaren DİKAB Bölümlerinin kurulması oluşturmaktadır. 1980 yılı
sonrası uygulanan programlarda ders kredileri, ders türlerinin program üzerindeki ağırlıkları değişiklikler göstermektedir. Bu programlar içerisinde, bir takım
eleştiriler almış olmasına rağmen, DİKAB programları en başarılı programlar olarak değerlendirilmektedir. Son gelinen noktada ise 3. Ve 4. Sınıf düzeyinde DİKAB
Bölümlerine geçecek olan öğrenciler için yeni bir programın hazırlanması gerekmektedir. Makalede önerilen program bu amaca matuf bir şekilde hazırlanmıştır.
Teklif edilen program önerisinde, DİKAB programlarının ilk iki yılında alınması
gereken öğretmenlik meslek bilgisi, genel kültür ve özel alan bilgisi dersleri göz
önünde bulundurmak sureti ile son iki yılın programı yeniden düzenlenmiştir. Bu
şekilde, öğrencilerin DİKAB programının tamamı için ön görülen ders türlerinden istifade etmeleri sağlanmış olmaktadır.
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Program Önerisi
Bu son uygulama ile birlikte önümüzde cevaplanması gereken bazı sorular
oluşmaktadır. Bunlar: Önümüzdeki yıllarda YÖK benzer şekilde İlahiyat Fakültesi 3. Sınıf öğrencilerine İDKAB geçiş hakkı tanıyacak mıdır? Tanır ise bunun
kontenjanı kaç olacaktır? Geçiş yapmak isteyen öğrencilerde hangi şartlar aranacaktır? Geçiş yapmaları durumunda hangi dersleri veya kaç kredilik ilave ders almak durumunda kalacaklardır? Bu dört sorunun ilk üçünün cevabının geçen yıl
uygulanan ile aynı olacağı varsayımı ile Müfredat ile ilgili soruya bir cevap/öneri
sunulmaya çalışılacaktır. Bu cevap sunulurken, 2010 yılında yenilenen programın
unsurları kabul edilmekte, öğretmen yeterlikleri noktasında da adı geçen program
referans alınmaktadır.
3. ve 4. Sınıf düzeyinde bir İDKAB varlığını sürdürecek ise bu bölümün uygulayacağı programın yeni baştan ele alınması gerekmektedir. Bu süreçte İlahiyat Fakültesi Lisans Programı ile karşılaştırmalar yapılmalı, mükerrer olabilecek
alan dersleri son iki yılın programından çıkarılmalıdır. Bu çıkarılan derslerin
yerine 1. ve 2. sınıfta alınması gereken ÖMB dersleri yerleştirilmeli ve bu dersler
mutlaka programa eklenecek Özel Alan Dersleri ile desteklenmelidir. Programlar
incelendiğinde İDKAB programının 1. ve 2. sınıfında alınamayan ÖMB ve GK
derslerinin kredisinin 16 olduğu, bunun 18 kredilik GK, ÖMB ve ÖAD derslerinden oluşturulacak bir ders grubu ile desteklenmek suretiyle 34 kredi şeklinde 3. ve
4. Sınıf programının seçmeli ders kısmına ilave edilmesi gerektiği düşünülmektedir. Bu dersler ve kredileri Tablo 7’de verilmektedir.
Tablo 7
I-II-III-IV. Yarıyıllarda Alınamayan ÖMB Dersleri
Ders
Türü

Ders
Grubu

Ders Adı

Ulusal
Kredi

1

Z

GK

Psikolojiye Giriş

2

2

Z

GK

Sosyolojiye Giriş

2
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Sıra

3

Z

ÖMB

Eğitim Bilimine Giriş

3

4

Z

ÖMB

Eğitim Psikolojisi

3

5

Z

ÖMB

Öğretim İlke ve Yöntemleri

3

6

Z

ÖMB

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarım

3

Zorunlu Ders Toplam

16

V-VI-VII-VIII. Yarıyıllarda İlave Edilmesi Gereken ÖMB-GK-ÖA Dersleri

Ulusal
Kredi

5
6

S

ÖAD

S

ÖAD

Dini Ahlaki Problemlere Öğretim Yaklaşımları
Din Araştırmalarında ve Öğretiminde Yöntem
Çocukta Dinsel Gelişim
İslam Düşüncesinde Ahlak
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ÖAD

Günümüz Kelam Problemleri

2

Geleneksel Din Anlayışı ve Yenilikçi Hareketler

8

S

ÖAD

Dinlerarası İlişkiler

2

9

S

GK

Etkili İletişim

2

10

S

GK

Sosyal Psikoloji

2

11

S

GK

Türk Düşünce Tarihi

2

12

S

ÖMB

Eğitim Sosyolojisi

2

13

S

ÖMB

Türk Eğitim Tarihi

2

ÖA, GK, ÖMB

18

Toplam
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S

İlahiyat Fakültesinde okumakta olan bir öğrencinin 1. ve 2. Sınıflarda almak
durumunda olduğu dersler toplamda 98 kredidir. Aynı dönem için İDKAB programına devam eden bir öğrencinin alması gereken dersler toplamı ise 76 kredidir.
İlk iki yıl İlahiyat Programında alınan derslerin bir kısmı İDKAB programında
karşılığı olan derslerdir. Ders içerikleri de dikkate alınmak suretiyle programlar
karşılaştırıldığında İDKAB’da alınması gerektiği halde İlahiyat Programında
karşılığı olmayan derslerin kredisi 16 olarak karşımıza çıkmaktadır. 3. ve 4. Sınıf İDKAB programında alınması gereken derslerin toplam kredisi ise 64 tür. Son
iki yıl İDKAB programına, ilk iki yıldan alınması gereken 16 kredilik derste eklendiğinde öğrenci, 98 kredilik İlahiyat 1. ve 2. Sınıf kredileri le birlikte toplam 172
kredilik bir program ile mezun olmaktadır. Bu durum öğrenciye İDKAB programının normal kredi yükünden 24 kredi daha fazla bir yük getirmiş olmaktadır.
Bu yükün sebebi ise İlahiyat Programının ilk iki yılında alınan alan derslerinden
kaynaklanmaktadır. İlahiyat programının normal kredisi, 24 seçmeli 154 zorunlu
olmak üzere toplamda 178’dir. Toplam İlahiyat programı açısından düşünüldüğünde ise öğrencinin bölüm değiştirmesi kendisine bir yük getirmemektedir.
Tablo 8
BÖLÜM

1.Sınıf

2.Sınıf

3.Sınıf

4.Sınıf

Toplam

İLAHİYAT

52

46

42

38

178

İDKAB

42

34

36

36

148

BİRLEŞİK PROGRAM

52

46

36

36

172

39
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Birleşik Program Önerisi
Alan Bilgisi Dersleri

%44.18

76 Kredi

Genel Kültür Dersleri

%17.44

30 Kredi

Öğretmenlik Meslek Bilgisi Dersleri

%23.25

40 Kredi

Arapça

%2.32

4 Kredi

Seçmeli Dersler

%10.46

18 Kredi

Özel Alan Dersleri

%2.32

4 Kredi

Toplam

%100

172 Kredi

Kaynakça
Koç, Ahmet. (2011). Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenlerinin Öğretme-Öğrenme Sürecine İlişkin Yeterlikleri. Türkiye’de Okullarda Din Öğretimi içinde. İstanbul: DEM Yayınları.
Ev, Halit. (1999). Türkiye’deki Yüksek Din Öğretimi Kurumları Programlarının
Öğretmen Yetiştirme Bakımından Değerlendirilmesi, Yayımlanmamış Doktora
Tezi, DEÜSBE, İzmir.
Kaymakcan, R. & Zengin, M. & Yiğit, H. (2011). Öğrencilerin Gözüyle
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümleri Üzerine Bir Araştırma.
Değerler Eğitimi Dergisi. 9 (22), 103-138.
Resmi Gazete, 4 Temmuz 1989 Sayı: 20215.
TC Anayasası, https://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa_2011.pdf
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Aşağıdaki tablolar, 2007-2008 Öğretim yılından itibaren incelemeye dahil ettiğimiz programların kaç kişilik bir öğrenci kitlesini ilgilendirmekte olduğunu
göstermektedir. Bu tablolarda İlahiyat, DİKAB ve İDKAB öğrencilerinin yıllara
göre kayıtlı öğrenci sayıları ve verilen mezunlar gösterilmektedir. Tablo 10-Tablo
15’deki veriler ÖSYM tarafından ilan edilen resmi rakamlardan hazırlanmıştır.
(http://www.osym.gov.tr/belge/1-19213/2012-2013-ogretim-yili-yuksekogretim-istatistikleri.html)
Tablo 10
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Başvurusu Yapabilen Programların
Öğrenci Sayıları
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Ek:

Öğretim Alanlarına Göre Lisans Düzeyindeki Öğrenci Sayıları
2012-2013 Öğretim Yılı
Bölüm Adı

Yeni Kayıt

Toplam Öğrenci Sayısı

2011-2012 Yılı Mezun
Sayısı

T

K

E

T

K

E

T

K

E

İDKAB

4188

2174

2014

11539

6098

5441

470

295

175

İLAHİYAT

9813

5940

3873

37045

22479

14566

2817

1879

938

DİKAB

47

26

21

24

11

13

TOPLAM

48631

3311

Tablo 11

2011-2012 Öğretim Yılı
Bölüm Adı

Yeni Kayıt

Toplam Öğrenci Sayısı

2010-2011 Yılı Mezun
Sayısı

T

K

E

T

K

E

T

K

E

İDKAB

3305

1839

1466

8100

4397

3703

467

270

197

İLAHİYAT

8598

5325

3273

1285

760

525

27376

16815

10561

DİKAB

71

37

34

TOPLAM

35547

1752

41
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Tablo 12
Öğretim Alanlarına Göre Lisans Düzeyindeki Öğrenci Sayıları
2010-2011 Öğretim Yılı
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Bölüm Adı

Yeni Kayıt

Toplam Öğrenci Sayısı

2009-2010 Yılı Mezun
Sayısı

T

K

E

T

K

E

T

K

E

İDKAB

2976

1414

1562

5196

2777

2419

467

263

204

İLAHİYAT

7092

4144

2948

18937

11521

7416

727

436

291

DİKAB

290

182

108

47

35

12

TOPLAM

24423

1241

Tablo 13
Öğretim Alanlarına Göre Lisans Düzeyindeki Öğrenci Sayıları
2009-2010 Öğretim Yılı
Bölüm Adı

Yeni Kayıt

Toplam Öğrenci Sayısı

2008-2009 Yılı Mezun
Sayısı

T

K

E

T

K

E

T

K

E

42

22

20

374

253

121

İLAHİYAT

6252

3949

2303

11356

7218

4138

644

361

283

DİKAB

1120

678

442

3020

1807

1213

113

78

35

İDKAB

Tablo 14
Öğretim Alanlarına Göre Lisans Düzeyindeki Öğrenci Sayıları
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2008-2009 Öğretim Yılı
Bölüm Adı

Yeni Kayıt

Toplam Öğrenci Sayısı

2007-2008 Yılı Mezun
Sayısı

T

K

E

T

K

E

T

K

E

418

274

144

345

248

97

İLAHİYAT

2891

1989

902

5573

3542

2031

618

361

257

DİKAB

780

484

296

2015

1206

809

80

64

16

İDKAB

42

Dün, Bugün ve Gelecek Üçgeninde İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Programları

Tablo 15
Öğretim Alanlarına Göre Lisans Düzeyindeki Öğrenci Sayıları

Bölüm Adı

Yeni Kayıt
T

K

E

İDKAB

Toplam Öğrenci Sayısı

2006-2007 Yılı Mezun
Sayısı

T

K

E

T

K

E

777

527

250

355

260

95

İLAHİYAT

999

647

352

3381

1935

1446

743

453

290

DİKAB

532

311

221

1323

786

537

113

83

30
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Ekte verilen tablolar 2007 yılından itibaren programı alan öğrenci sayılarını
göstermektedir. Bu bakımdan gerçekleştirilecek herhangi bir tasarrufun müstakbel kitlesini göstermesi bakımından önem arz etmektedir. Tablolar bize son birkaç
yılda ortalama kayıtlı öğrenci sayısının 10.000’den fazla bir şekilde artmakta olduğunu göstermektedir. Henüz ilan edilmemiş olan 2013-2014 verilerini de benzer
bir oran ile düşünecek olursak, 60.000 civarında üniversite öğrencisini ilgilendiren
bir durumdan söz etmekte olduğumuz anlaşılmaktadır. Bu verilere, bazı İlahiyat
Fakültelerinde bulunan İlahiyat Lisans Tamamlama Programlarının öğrencilerini
de ilave ettiğimizde rakam 10.000 daha artmaktadır. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
öğretmenliği gibi büyük bir kitleyi ilgilendiren konuda karar alırken tüm kurumların daha uzun vadeli planlarla, bilimsel verilere dayanan, ülke ihtiyaçlarını göz
önünde bulunduran, kaynak ve insan israfına yol açmayacak şekilde, ön çalışmalar
yaparak adım atmasının yerinde olacağı kanaatindeyiz.
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2007-2008 Öğretim Yılı
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Yakın Tarihimiz İçin Mühim Bir Kaynak;
“Kuva-yı Milliye” Dergisi
Important Source To Our Close History ;
" Kuva-Yi Milliye " Magazine

Yrd. Doç. Dr. Cihat YILDIRIM *

Yakın tarihimizin araştırılması sürecinde en önemli kaynaklar resmi yazışmalar yanında elbette hatıralardır. Tarihi hadiselerin seyri içerisinde olaylara şahitlik
eden ya da bu olayların bizzat içerisinde yer alan görevli veya sorumlu kişilerin yaşadıkları, gözlem ve tespitleri hadiselerin araştırılması, yazılması ve gelecek nesilleri aktarılması noktasında önemlidir. Burada hatıraların gelecek nesillere aktarılması ve unutulmasının önlenmesi bunların yayınlanması ile mümkündür. Yakın
tarihimizde askeri ve siyasi bakımdan önemli görevler üstlenmiş şahsiyetlerin bir
kısmı kendi hatıralarını kaleme alarak yayınlamışlardır.
Kuva-yı Milliye Dergisi 1958 yılında Mersin’de yayınlanmaya başlamış bir dergidir. Derginin yayınlanma süreci Milli Mücadele ve Cumhuriyetin ilk yıllarına
ve bu dönem hadiselerine şahitlik eden gazilerin ve diğer sorumlu kişilerin büyük
bir kısmının hayatta olduğu bir dönemdir. Dolayısı ile dergi şanslı ve zaman olarak uygun bir dönemde bu yayıncılık faaliyetlerine başlayarak Milli Mücadele ve
Cumhuriyet Dönemi ile ilgili hatıraları derleyip yayınlayarak günümüz araştırmacıları için büyük bir birikim sağlamışlardır
Anahtar Kelimeler : Kuva-yı Milliye, Atatürk, Milli Mücadele, Güney Cephesi,

* Aksaray Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi. drcihat68@hotmail.com
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Abstract
The most important resource in the process of investigation are certainly memories of our recent history as well as official correspondence. Historical events in
the course of those who witnessed the incident or where they live, or the person in
charge of the officials involved in this incident personally, to investigate the incident and identify the observation, writing and transmitted to future generations is
important in point. Here the prevention of transmission and forgotten memories
to future generations, it is possible to run with them. Some of our recent history of
military and politically important tasks undertaken by personalities have issued
written their memories.
Kuva-yi Milliye Journal is a magazine started to be published in 1958 in Mersin.
The rollout of the Journal of the National Struggle and the first years of the Republic and the period of the veterans who witnessed the incident or other responsible
person is a time when a large part of life. Magazine as lucky and in a reasonable
period of time due to commence their broadcasting activities and the Republic and
National Struggle period, they provide a great savings for today's researchers compiled and published by memories related.
Keywords: Milliye, Atatürk, National Struggle, South Front
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I.Kuva-yı Milliye Dergisinin 1958’den 1973’e Yayıncılık Serüveni
Kuva-yı Milliye Dergisi’nin ilk sayısı Nisan 1958’de Yeni Mersin Matbaası’nda
basılmıştır. Dergi kapağının üst kısmında büyük harflerle derginin ismi “Kuva-yı
Milliye” ibaresi yer almaktadır. Dergi isminin hemen altında derginin sloganına
yer verilmiştir. Derginin sloganı “ülküsü açık, görüşü aydın, yolu belli aylık milliyetçi mecmua”dır. Dergi kapağının iç kısmında derginin yöneticileri, basıldığı
matbaa ve yazışma adresi gibi bilgilere yer verilmiştir. Buna göre derginin sahibi ve başmuharriri Lütfi OĞUZCAN’dır. (OĞUZCAN 2009; 135) Mesul müdürü
ise Besim Fuat AKBAŞ’tır. Yazışma adresi Yeni Mersin Matbaası, Zeytinli Bahçe
Caddesi-Mersin olarak görülmektedir. Dergi ilk çıktığında yıllık on, altı aylık beş
ve aylık bir liradan fiyatlandırılmıştır. Dergi aylık bir dergi olarak yayınlanması
planlandığı ve bu şekilde yayınlandığı için bir nüshasının fiyatı da bir lira olarak
belirlenmiştir. Dergi yayın ilkelerine uymayan yazıları neşretmeyeceğini ve dergiye gönderilmiş olup yayınlanmamış yazıların da geri verilmeyeceğini iç kapak
kısmında beyan etmiştir. Bu ifadeler dergiye gönderilen yazıların titizlikle incelendiğini ve bir değerlendirmeden sonra yayınlandığını göstermektedir. Üçüncü
sayıda yayın ekibine “teknik sekreter” unvanı ile M. Suphi ALTINTAŞLI’nın ismi
dâhil edilmiştir.
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Derginin ilk sayısı olması nedeniyle bu nüshada derginin yayınlanış gayesi
hakkında açıklayıcı bilgilere yer verilmiştir. “Kuva-yı Milliye Postası” başlıklı kısımda derginin amaçları şu şekilde açıklanmıştır:
Kuva-yı Milliye yalnız Kuva-yı Milliyecilerin değil, bütün İçel’in, bütün Çukurova’nın, bütün güneyin ve nihayet bütün memleketin bir fikir dergisi olmak
tasavvurundadır. Bu bir iddia değil bir gayedir. Bu maksatla mecmuanın sahifeleri
memleket aydınlarına daima açıktır. Yazılarınızı, hatıralarınızı, şiirlerinizi bekliyoruz”
Derginin ilk sayısında kapak resmi olarak MustafaKemal ATATÜRK’ün bir
portresine yer verilmiş ve portrenin alt kısmında da ATATÜRK’ün Milli Mücadele ile ilgili kararını Adana’da Yıldırım Orduları Gurp Kumandanı iken verdiğini
hatırlatan 1923 de Adana gezisi sırasında Adanalılara hitaben yapığı konuşmada
söylediği “bende bu vekayiin ilk hiss-i teşebbüsü bu güzel memlekette doğmuştur”
ifadelerine yer verilmiştir.

Cilt 5 Sayı 13 Bahar 2016

“Kuva-yı Milliye ruhunu benimseyen memleket aydınlarına;

Dergi yayın hayatı boyunca farklı matbaalarda basılmıştır. Derginin 1. Sayıdan 156. sayıya kadarki nüshaların basıldığı matbaalar ve nüsha sayılarını gösteren
tablo aşağıdadır.
Tablo-1: Kuva-yı Milliye Dergisi’nin Mersin ve Adana’da yayınlandığı matbaalar.
Sayı
1, 2, 5, 10-14

Cenup Postası

3, 102-156

Gürpınar Basımevi

4, 6

İçel Matbaası

7- 9, 15-17

Hürses Matbaası

18, 19, 99

Akdeniz Matbaası

20-43

Işıl Basımevi

43

Yılmaz Matbaası

45- 50, 60- 62, 64- 82, 90- 98, 100-101

Zemin Matbaası (Adana)

51

Gerçek Matbaası

52, 63

Kerbela Matbaası

53- 59

Kültür Matbaası

83- 89

21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum

Matbaa İsmi
Yeni Mersin Matbaası

Derginin 44. sayısı istisna olmak üzere 1. sayıdan 156. sayıya kadarki mevcut nüshalarının derli toplu bulunduğu yer Mersin İl Halk Kütüphanesidir. Dergi
nüshalarının sayıları ve kayıtlı oldukları tasnif ve demirbaş numaralarını gösterir
tablo aşağıdaki gibidir.
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Tablo-2: Kuva-yı Milliye Dergisi’nin mevcut sayılarının Mersin İl Halk Kütüphanesi’ndeki yerlerini gösterir tablo.
Kütüphane

Tasnif No:

Demirbaş No:

Cilt 5 Sayı 13 Bahar 2016

Dergi Sayı No:
1-18

Mersin İl Halk Kütüphanesi

956.005

11462

19-24

Mersin İl Halk Kütüphanesi

956.005

11463

25-36

Mersin İl Halk Kütüphanesi

956.005

11464

37-48

Mersin İl Halk Kütüphanesi

956.005

11465

49-61

Mersin İl Halk Kütüphanesi

956.005

11466

62-72

Mersin İl Halk Kütüphanesi

956.005

11467

73-84

Mersin İl Halk Kütüphanesi

956.005

11468

85-96

Mersin İl Halk Kütüphanesi

956.005

11469

97-112

Mersin İl Halk Kütüphanesi

956.005

11470

113-120

Mersin İl Halk Kütüphanesi

956.005

11471

121-132

Mersin İl Halk Kütüphanesi

956.005

11472

133-136

Mersin İl Halk Kütüphanesi

956.005

11473

137-156

Mersin İl Halk Kütüphanesi

956.005

11474
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Kuva-yı Milliye’nin beşinci sayısı “Hatay Özel Sayısı” olarak Ağustos 1958’de
yayınlanmıştır. Hürses Matbaası’nda basılan 19. sayının dizgisinin Akdeniz Matbaası’nda yapıldığını görmekteyiz. Bu sayıda derginin idare adresi “Kuva-yı Milliye
Caddesi 50. Sokak NO; 47 Mersin” olarak belirtilmektedir. 20. sayıda derginin adresi “Askerlik Şubesi 9. Sokak No:2/A Mersin” olarak değiştirilmiştir. Ağustos 1960
tarihli 29.sayıda idare adresi Mücahitler Sokağı NO: 2/A‘dır.
41. sayı Ağustos 1961’de 42. sayı ise Ocak 1962’de yayınlanmıştır. 42. sayının
kapağının iç kısmında yayındaki aksama ile ilgili bir “özür” açıklaması yapılmış
ve bu aksamanın “kâğıt darlığı ve rahatsızlık gibi bazı arızi sebeplerden” kaynaklandığı ifade edilmiştir. Derginin Mayıs 1962 tarihli 43. sayısının kapak kısmında
basım yeri “Işıl Basımevi Mersin” olarak belirtilmiş ancak kapağın iç kısmında ise
basım yeri Akdeniz Matbaası olarak ifade edilmiştir.
Derginin 44. sayısı mevcut değildir. 43. sayı Mayıs 1962, 45. sayı ise Mayıs 1964
tarihlidir. Bu durum derginin iki yıllık bir dönemde yayınlanmadığını göstermektedir. Tespit edemediğimiz 44. sayının bu iki yıllık aranın başında mı yoksa sonunda mı yayınlandığını bilemiyoruz.
Dergi bu iki yıllık aranın sonunda 45. sayıdan itibaren aynı isim ve sloganla
“Türkiye Kuva-yı Milliye Mücahit ve Gazileri Cemiyeti Mersin Şubesi”nin yayın
organı olarak yayınlanmaya başlamıştır. İki yılın sonunda 45. sayıdan itibaren yeniden yayına başlayan derginin sahibi Türkiye Kuva-yı Milliye Mücahit ve Gazileri
Cemiyeti Mersin Şubesi adına cemiyet başkanı Lütfi OĞUZCAN’dır. Bu yeni dönemde derginin mesul müdürü S. Fikri MUTLU’dur. (ÇİFTÇİ 2009; 3) Yeni dönemin bu ilk nüshası Yılmaz Matbaası’nda basılmış olup derginin adresi Türkiye
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Kuva-yı Milliye Dergisi’nin 45. sayısı yeni dönemin bu ilk nüshasında “Yeniden
Çıkarken” isimli bir baş makale yayınlanmıştır. Bu makalede derginin bu sayıdan itibaren yeni bir hüviyet kazandığı ifade edilmektedir. Bu sayıya kadar Lütfi
OĞUZCAN’ın şahsi teşebbüsü ile 44 sayı yayınlanan mecmua “Türkiye Kuva-yı
Milliye Mücahit ve Gazileri Cemiyeti Mersin Şubesi İdare Heyeti’nin gösterdiği
arzu ve Lütfi OĞUZCAN’ın üzerindeki hak ve vecibelerinden hiçbir menfaat karşılığı olmadan feragati üzerine cemiyetin manevi şahsiyetine mal edilmiş bulunuyor” ( Yeni Başlarken 1964; 3) ifadelerine yer verilmiştir.
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Kuva-yı Milliye Mücahit ve Gazileri Cemiyeti Mersin Şubesi’dir. Ayrıca bu nüshanın iç kapağında “Kuva-yı Milliye Postası” başlıklı haber bölümünde derginin
1. sayısından 44. sayısına kadar mesul müdürlük vazifesini ifa eden Yeni Mersin
Gazetesi ve Matbaasının sahibi olan Besim Fuat AKBAŞ’a hizmetlerinden dolayı
bir teşekkür notu yayınlanmıştır.

Biz bu çalışmamızda Kuva-yı Milliye Dergisi hakkında tanıtıcı bilgiler verdikten sonra dergide yayınlanmış olan hatıraları ve diğer makaleleri makalelerin içeriğine, ilgi alanlarına göre ve yazar ismi, makalenin ismi ve yayınlandığı sayı ve sayfa numaralarını belirterek tasnif ettik. Bazı yazılar tefrika halinde farklı sayılarda
yayınlanmış olup seri olarak yayınlanan makalelerin de hangi sayılarda ve hangi
sayfa aralıklarında yer aldığını belirtmeye çalıştık. İnceleme ve tasnif imkânı bulduğumuz 1. sayıdan 156. sayıya kadar ki nüshalarda yer alan makalelere aşağıda
yer verilmiştir.
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Kuva-yı Milliye Dergisi Milli Mücadele Dönemi araştırmaları için çok önemli
bir kaynak niteliğine sahiptir. Derginin inceleme imkânı bulduğumuz ilk nüshalarında Milli Mücadele Dönemi ile ilgili onlarca hatıra yer almaktadır. Çoğunlukla
Adana- Mersin Cephesi’nde mücadele etmiş olan gazilerin hatıraları ile bu cephede yaşanan muharebeler hakkında teferruatlı bilgiler bulunmaktadır. Mütareke Dönemi Hatay, Antep, Kilis mıntıkasındaki hadiselerle ilgili hatıralara da yer
verilmiştir. Ayrıca Batı Cephesi muharebeleri hakkında hatıra inceleme ve araştırma yazıları da tefrika halinde yayınlanmıştır. Bütün bunların yanında dergide
Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın askeri faaliyetleri ile yurt gezilerini ve O’nun görüş
ve direktiflerini içeren hatıra ve inceleme niteliğinde makaleler de yer almaktadır.
Yakın tarih ile ilgili hatıra ve inceleme yazıları yanında Osmanlı Dönemi Türk tarihinin mühim olay ve şahısları hakkında biyografi, araştırma-inceleme türünden
makaleler bulunmaktadır.

Yrd. Doç. Dr. Cihat YILDIRIM

II. Kuva-yı Milliye Dergisi’nde Milli Mücadele ve Cumhuriyet Dönemleri İle
Umumi Türk Tarihi Hakkında Yayınlanmış Makaleler
A-Mustafa Kemal ATATÜRK Hakkında Makaleler
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Cevat DURSUNOĞLU; “Bütün Kuvvetini Milletinden Alan Adam”, Kuva-yı
Milliye, Sayı 99, Sayfa 18-19, Mersin, Kasım 1968
Fahrettin ALTAY; “ Münir Nureddin’e Niçin Gücendi, Nasıl Affetti”, Kuva-yı
Milliye, Sayı 8, Sayfa 15-16, Mersin, Kasım 1958
Fikri MUTLU; “Atatürk Mutlu Bir İnsan Mıydı?”, Kuva-yı Milliye, Sayı 100,
Sayfa 4-5, Mersin, Aralık 1968
Fikri MUTLU; “Atatürk Mersinde”, Kuva-yı Milliye, Sayı 36, Sayfa 4-5, Mersin,
Mart 1961; Sayı 112, Sayfa 7-8, Aralık 1969
Fikri MUTLU; “Atatürk’ün Hayat Hikâyesi ve İlkeleri”, Kuva-yı Milliye, Sayı
137, Sayfa 4-7, Mersin Ocak 1972; Sayı 138, Sayfa 7-9, Şubat 1972
Kemal PEKER; “19 Mayıs 1919’da Atatürk’le Samsun’a Çıkan Ali Mümtaz Tunay’a Ait Anılarımız Var Bizim De”, Kuva-yı Milliye, Sayı 151, Sayfa 26-28, Mersin,
Mart 1973
Kemal PEKER; “Büyük Atatürk’ün Büyüklüğü”, Kuva-yı Milliye, Sayı 154,
Sayfa 4-7, Mersin, Haziran 1973
Lütfi OĞUZCAN; “Atatürk’ün Mersine İlk Gelişi”, Kuva-yı Milliye, Sayı 1, Sayfa 10-11 Mersin, Nisan 1958
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Lütfi OĞUZCAN; “Mustafa Kemal Çanakkale’de”, Kuva-yı Milliye, Sayı 2, Sayfa 6-9, Mersin, Mayıs 1958
Lütfi OĞUZCAN; “Atatürk ve Mehmetçik”, Kuva-yı Milliye, Sayı 3, Sayfa
6-7, Mersin, Haziran 1958; Sayı 4, Sayfa 6-9, Temmuz 1958; Sayı 7, Sayfa 7, Ekim
1958;Sayı 10, Sayfa 4-5, Ocak 1959;
Lütfi OĞUZCAN; “ Atatürk ve Türk Köylüsü”, Kuva-yı Milliye, Sayı 9, Sayfa
4-5, Mersin, Aralık 1958
Lütfi OĞUZCAN; “Atatürk ve Öğretmenler ‘Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir.’
” , Kuva- yı Milliye, Sayı 11, Sayfa 4-5, Mersin, Şubat 1959
Lütfi OĞUZCAN; “Atatürk ve Ecnebi Şahsiyetler”, Kuva-yı Milliye, Sayı 12,
Sayfa 5-6, Mersin, Mart 1959; Sayı 13, Sayfa 4-5, Nisan 1959
Lütfi OĞUZCAN; “Sevdiği Şarkı ve Gazeller”, Kuva-yı Milliye, Sayı 14, Sayfa
4-5, Mersin, Mayıs 1959
Lütfi OĞUZCAN; “Atatürk ve Türk Kadını”, Kuva-yı Milliye, Sayı 15, Sayfa 4-5,
Mersin, Haziran 1959
Lütfi OĞUZCAN; “Padişah Olmak İstemeyen Adam”, Kuva-yı Milliye, Sayı 16,
Sayfa 4-5, Mersin, Temmuz 1959
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Lütfi OĞUZCAN, “Mustafa Kemal Sakarya da”, Kuva-yı Milliye, Sayı 17, Sayfa
5-6, Mersin, Ağustos 1959

Lütfi OĞUZCAN; “Atanın Doğduğu Evde”, Kuva-yı Milliye, Sayı 25, Sayfa 4-5,
Mersin Nisan 1960
Lütfi OĞUZCAN; “Atatürk ve Türk Gençliği”, Kuva-yı Milliye, Sayı 28, Sayfa
4-5, Mersin Temmuz 1960; Sayı 45, Sayfa 4-5, Mayıs 1964
Lütfi OĞUZCAN; “Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir”, Kuva-yı Milliye, Sayı
30, Sayfa 5-6, Mersin Eylül 1960
Lütfi OĞUZCAN; “Atatürk’ün Gözyaşları İle Islattığı Çevre”, Kuva-yı Milliye,
Sayı 33, Sayfa 4-5, Mersin Aralık 1960
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Lütfi OĞUZCAN; “Altınbaşlı Atatürk”, Kuva-yı Milliye, Sayı 24, Sayfa 4-5,
Mersin Mart 1960

Lütfi OĞUZCAN; “Atatürk ve Öğretmenler”, Kuva-yı Milliye, Sayı 46, Sayfa 4,
Mersin Haziran 1964
Lütfi OĞUZCAN; “Mustafa Kemal, Padişah ve Sadrazamı”, Kuva-yı Milliye,
Sayı 47, Sayfa 4-5, Mersin Temmuz 1964
Lütfi OĞUZCAN; “Türk, Türk Olduğu İçin Asildir”, Kuva-yı Milliye, Sayı 48,
Sayfa 4-5, Mersin Ağustos 1964
Lütfi OĞUZCAN; “Atatürk ve Mareşal Çakmak”, Kuva-yı Milliye, Sayı 50, Sayfa 4-5, Mersin Ekim 1964

Lütfi OĞUZCAN; “Şu Sarışın Adam Olmasaydı Altın Yurt Esir Olacaktı”, Kuva-yı Milliye, Sayı 53, Sayfa 4-5, Mersin Ocak 1965
Lütfi OĞUZCAN; “Atatürk Manga Kumandanı”, Kuva-yı Milliye, Sayı 55, Sayfa 4-5, Mersin Mart 1965
Lütfi OĞUZCAN; “Atatürk ve Hz Mevlana”, Kuva-yı Milliye, Sayı 56, Sayfa 4-5,
Mersin Nisan 1965
Lütfi OĞUZCAN; “Başyaver Salih Bozok Anlatıyor”, Kuva-yı Milliye, Sayı 62,
Sayfa 4-5, Mersin Ekim 1965; Sayı 64, Sayfa 4-5, Aralık 1965
Lütfi OĞUZCAN; “Atatürk’ün Son Günleri”, Kuva-yı Milliye, Sayı 63, Sayfa
6-9, Mersin Kasım 1965
Lütfi OĞUZCAN; “En Büyük Adam”, Kuva-yı Milliye, Sayı 66, Sayfa 4-5, Mersin Şubat 1966
Lütfi OĞUZCAN; “Atatürk ve Türk Sanatkârları”, Kuva-yı Milliye, Sayı 68,
Sayfa 4-5, Mersin Nisan 1966
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Lütfi OĞUZCAN, “Atatürk ve Cumhuriyet”, Kuva-yı Milliye, Sayı 51,Sayfa 4-5,
Mersin Kasım 1964
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Lütfi OĞUZCAN; “Son Günlerinde Atatürk”, Kuva-yı Milliye, Sayı75, Sayfa
4-6, Mersin Kasım 1966
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Lütfi OĞUZCAN; “Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk”, Kuva-yı Milliye,
Sayı 82, Sayfa 4-5, Mersin Haziran 1967
Lütfi OĞUZCAN; “Bir Hatıra Bir Hasbıhal”, Kuva-yı Milliye, Sayı 85, Sayfa
4-6, Mersin Eylül 1967
Lütfi OĞUZCAN; “Hepsinin Ortak Adı: Türk Askeri”, Kuva-yı Milliye, Sayı 86,
Sayfa 4-5, Mersin Ekim 1967
Lütfi OĞUZCAN; “Mutlaka Muvaffak Olacağız”, Kuva-yı Milliye, Sayı 91, Sayfa 4-5, Mersin Mart 1968
Lütfi OĞUZCAN; “Sonra Kın Aşınır Paşam!”, Kuva-yı Milliye, Sayı 93, Sayfa
4-5, Mersin Mayıs 1968
Lütfi OĞUZCAN; “Memleketin Şuurlu ve Zinde Gençliği”, Kuva-yı Milliye,
Sayı 94, Sayfa 4-5, Mersin Haziran 1968
Lütfi OĞUZCAN; “Bu Milletle Neler Yapılmaz”, Kuva-yı Milliye, Sayı 98, Sayfa
4-5, Mersin Ekim 1968
Lütfi OĞUZCAN; “En Büyük Sevgili”, Kuva-yı Milliye, Sayı 99, Sayfa 22-23,
Mersin Kasım 1968
Lütfi OĞUZCAN; “Mustafa Kemal Karşısında Muhatap Arıyor”, Kuva-yı Milliye, Sayı 106, Sayfa 4-5, Mersin Haziran 1969
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Lütfi OĞUZCAN; “Atatürk’te Ana Sevgisi”, Kuva-yı Milliye, Sayı 107, Sayfa 4-7,
Mersin Temmuz 1969
Lütfi OĞUZCAN; “Vahidüddinle Almanya’da”, Kuva-yı Milliye, Sayı 108, Sayfa 4-5, Mersin Ağustos 1969
Lütfi OĞUZCAN; “Atatürk ve Türk Sanatkârları”, Kuva-yı Milliye, Sayı 111,
Sayfa 4-5, Mersin Kasım 1969
Lütfi OĞUZCAN; “Atatürk ve Sanatkârlar”, Kuva-yı Milliye, Sayı 114, Sayfa 9,
Mersin Şubat 1970
Lütfi OĞUZCAN; “Beni Görmek Yüzümü Görmek Değildir”, Kuva-yı Milliye,
Sayı 117, Sayfa 4-5, Mersin Mayıs 1970
Lütfi OĞUZCAN; “Bir Milyon İnsana Bedel Adam!”, Kuva-yı Milliye, Sayı 118,
Sayfa 4-5, Mersin Haziran 1970
Lütfi OĞUZCAN; “Mustafa Kemal Kafkas Cephesinde”, Kuva-yı Milliye, Sayı
121, Sayfa 4-5, Mersin Eylül 1970
Lütfi OĞUZCAN; “Atatürk’ün Anadolu’da Çıkardığı İlk Gazete İradeyi Milliye”, Kuva-yı Milliye, Sayı 123, Sayfa 4-7, Mersin Kasım 1970
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Lütfi OĞUZCAN; “Atatürk Almanya’da”, Kuva-yı Milliye, Sayı 128, Sayfa 8-10;
Mersin Nisan 1971; Sayı 129, Sayfa 8-9, Mayıs 1971; Sayı 130, Sayfa 4-6, Haziran
1971; Sayı 131, Sayfa 5-7, Temmuz 1971; Sayı 132, Sayfa 4-6, Ağustos 1971; Sayı 133,
Sayfa 4-5, Eylül 1971
Lütfi OĞUZCAN; “Söylev ve Demeçlerinden Derlemeler”, Kuva-yı Milliye, Sayı
137, Sayfa 8-9, Mersin Ocak 1972; Sayı 138, Sayfa 4-6, Şubat 1972; Sayı 139, Sayfa
4-6, Mart 1972
Lütfi OĞUZCAN; “Başkumandan Gazi Mustafa Kemal ve Başkumandanlık
Meydan Muharebesi”, Kuva-yı Milliye, Sayı 6, Sayfa 6-9, Mersin Eylül 1958
Lütfi OĞUZCAN; “Atatürk II. İnönü Savaşını Anlatıyor”, Kuva-yı Milliye, Sayı
67, Sayfa 4-5, Mersin Mart 1965
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Lütfi OĞUZCAN; “Atatürk’ün Çıkardığı İkinci Gazete Hâkimiyeti Milliye”,
Kuva-yı Milliye, Sayı 124, Sayfa 4-7, Mersin Aralık 1970

Lütfi OĞUZCAN; “Atatürk Başkomutanlık Meydan Muharebesini Anlatıyor”,
Kuva-yi Milliye, Sayı 109, Sayfa 5-6, Mersin Eylül 1969
Mehmet KURAM; “İzmir Suikastı ve İçyüzü”, Kuva-yı Milliye, Sayı 59, Sayfa
15-17, Mersin Haziran 1965
Mithat TOROĞLU; “Atatürk Mersin’de - Son Gelişlerine Ait İki Hatıra”, Kuva-yı Milliye, Sayı 99, Sayfa 15-16, Mersin Kasım 1968

M. Nedim KUTLUSOY; “Milli Mücadele’nin İlk Günlerinde Mustafa Kemal
ve Kazım Karabekir Münasebetine”, Kuva-yı Milliye, Sayı 45, Sayfa 10-11, Mersin
Mayıs 1964; Sayı 46, Sayfa 6, Haziran 1964
Sabiha GÖKÇEN; “Atatürk Ağlıyordu”, Kuva-yı Milliye, Sayı 32, Sayfa 8, Mersin Kasım 1960
B-Milli Mücadele Dönemi İle İlgili Makaleler
Ahmet OĞUZBAŞ; “Ezeli ve Ebedi Aşkımız”, Kuva-yı Milliye, Sayı 7, Sayfa 1617, Mersin Ekim 1958
Asım UÇAR; “Bir Topçu Teğmeni Anlatıyor”, Kuva-yı Milliye, Sayı 121, Sayfa
16-13, Mersin Eylül 1970; Sayı 122, Sayfa 17-18, Ekim 1970; Sayı 123, Sayfa 15-17,
Kasım 1970; Sayı 124, Sayfa 14-15, Aralık 1970; Sayı 125, Sayfa 15-16, Ocak 1970
A.Ulvi MUTLUSOY; “Erzurum Kongresi”, Kuva-yı Milliye, Sayı 16, Sayfa 10-11,
Mersin Temmuz 1959
A.Ulvi MUTLUSOY; “Şark Harekâtı ve Karsın Zaptı”, Kuva-yı Milliye, Sayı 32,
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M. Nedim KUTLUSOY; “Başkumandan Gazi Müşir Mustafa Kemal’e Başkumandanlık ve Müşirlik Nasıl Tevcih Edilmişti?”, Kuva-yı Milliye, Sayı 8, Sayfa 8-9,
Mersin Kasım 1958
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Sayfa 14-15, Mersin Ekim 1960
A.Ulvi MUTLUSOY; “16 Mart Faciası”, Kuva-yı Milliye, Sayı 36, Sayfa 18-20,
Mersin Mart 1961
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Dürdane YEŞİL; “Kurtuluş Savaşında Türk Kadını”, Kuva-yı Milliye, Sayı 156,
Sayfa 15-18, Mersin Ağustos 1973
Fahrettin ALTAY; “Kemal Yeri”, Kuva-yı Milliye, Sayı 11, Sayfa 10-11, Mersin
Şubat 1959
Hayri GÜL; “Acı Günlerin Tatlı Anıları, Geçmiş Zaman Olur ki Hayali Cihan
Değer”, Kuva-yı Milliye, Sayı 89, Sayfa 15, Mersin Ocak 1968
Hayri GÜL; “Azimli İmanlı Hazırız”, Kuva-yı Milliye, Sayı 124, Sayfa 24-25,
Mersin Aralık 1970
Lütfi OĞUZCAN; “Türk Milleti’nin İhtiyat Kuvveti”, Kuva-yı Milliye, Sayı 134,
Sayfa 4-5, Mersin Ekim 1971
Lütfi OĞUZCAN; “Türk Milleti Ordusuna Bağlıdır”, Kuva-yı Milliye, Sayı 104,
Sayfa 4-5, Mersin Nisan 1969
Lütfi OĞUZCAN; “Kuvay-i Milliyecilik Üzerine”, Kuva-yı Milliye, Sayı 2, Sayfa
3-4, Mersin Mayıs 1958
Lütfi OĞUZCAN; “ Sine-i Millete Bir Fert”, Kuva-yı Milliye, Sayı 8, Sayfa 8,
Mersin Kasım 1958
Lütfi OĞUZCAN, “Türk Milletinin Sağduyusu”, Kuva-yı Milliye, Sayı 19, Sayfa
4-5, Mersin Ekim 1959
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Lütfi OĞUZCAN, “Bu Bir İlan-ı Harp Midir?” , Kuva-yı Milliye, Sayı 23, Sayfa
4-5, Mersin Şubat 1960
Lütfi OĞUZCAN; “Bir de Anadolu’yu Dinleyelim”, Kuva-yı Milliye, Sayı 26,
Sayfa 4-5, Mersin Mayıs 1960
Lütfi OĞUZCAN; “Yerden Fışkıran Millet”, Kuva-yı Milliye, Sayı 29, Sayfa 7-8,
Mersin Ağustos 1960
Lütfi OĞUZCAN; “Ölüm Bizim İçin Değil”, Kuva-yı Milliye, Sayı 32, Sayfa 6-7,
Mersin Kasım 1960
Lütfi OĞUZCAN; “ Beni Hatırlayınız! ”, Kuva-yı Milliye, Sayı 37, Sayfa 4-5,
Mersin Nisan 1961
Lütfi OĞUZCAN; “Ya Kabiliyetsizlerin Başında Olsaydım”, Kuva-yı Milliye,
Sayı 39, Sayfa 2, Mersin Haziran 1961
Lütfi OĞUZCAN; “Vatanın Boynuna Düşman Dayasın Hançerini, Bulunur
Kurtaracak Bahtı Kara Maderini! ” , Kuva-yı Milliye, Sayı 40, Sayfa 4-5, Mersin
Temmuz 1961
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Lütfi OĞUZCAN, “Hiç Kimseden İzin Almadan Dağa Çıkanlar”, Kuva-yı Milliye, Sayı 52, Sayfa 4-5, Mersin Aralık 1964

Lütfi OĞUZCAN; “Siz Napolyon’a Benziyorsunuz”, Kuva-yı Milliye, Sayı 69,
Sayfa 4-5, Mersin Mayıs 1966
Lütfi OĞUZCAN; “ Bunlar Yazılmazsa”, Kuva-yı Milliye, Sayı 76, Sayfa 6-7,
Mersin Aralık 1966
Lütfi OĞUZCAN; “O Gençsin, Dinçsin Ali?” , Kuva-yı Milliye, Sayı 78, Sayfa
4-5, Mersin Şubat 1967
Lütfi OĞUZCAN; “Yüksek Çok Büyük Bir Fizyonomi”, Kuva-yı Milliye, Sayı
81, Sayfa 4-5, Mersin Mayıs 1967
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Lütfi OĞUZCAN; “Nasıl Eylemişti, Nasıl Ayrıldı”, Kuva-yı Milliye, Sayı 58,
Sayfa 4-5, Mersin Haziran 1965

Lütfi OĞUZCAN; “Baksana Emri Kim Veriyor?” , Kuva-yı Milliye, Sayı 83,
Sayfa 4-5, Mersin Temmuz 1967
Lütfi OĞUZCAN; “Binbaşımız?” , Kuva-yı Milliye, Sayı 84, Sayfa 4-5, Mersin
Ağustos 1967
Lütfi OĞUZCAN; “Yurt Toprağı Sana Her Şey Feda Olsun!”, Kuva-yı Milliye,
Sayı 87, Sayfa 4-5, Mersin Kasım 1967
Lütfi OĞUZCAN; “Safi Şuur Olan Bir İnsan”, Kuva-yı Milliye, Sayı 88, Sayfa
4-5, Mersin Aralık 1967

Lütfi OĞUZCAN; “Vekâlet Emrine Alındınız”, Kuva-yı Milliye, Sayı 92, Sayfa
4-5, Mersin Nisan 1968
Lütfi OĞUZCAN; “Sana Kurban Olayım!”, Kuva-yı Milliye, Sayı 95, Sayfa 4-5,
Mersin Temmuz 1968
Lütfi OĞUZCAN; “Kendi Canını Kurtaran Kaptan”, Kuva-yı Milliye, Sayı 97,
Sayfa 4-5, Mersin Eylül 1968
Lütfi OĞUZCAN; “Kahraman Türk Kadını”, Kuva-yı Milliye, Sayı 99, Sayfa
20-21, Mersin Kasım 1968
Lütfi OĞUZCAN; “Ricayı Mahsusla Rica Ederim”, Kuva-yı Milliye, Sayı 105,
Sayfa 4-5, Mersin Mayıs 1969
Lütfi OĞUZCAN; “Manda mı Tam İstiklal Mi?”, Kuva-yı Milliye, Sayı 110, Sayfa 4-6, Mersin Ekim 1969
Lütfi OĞUZCAN; “Merhaba Asker”, Kuva-yı Milliye, Sayı 120, Sayfa 4-5, Mersin Ağustos 1970
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Lütfi OĞUZCAN; “Burada Yatanlar”, Kuva-yı Milliye, Sayı 89, Sayfa 4-5, Mersin Ocak 1968
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Lütfi OĞUZCAN; “Benden Mi Vatandan Mı, Vazgeçtiniz”, Kuva-yı Milliye,
Sayı 122, Sayfa 4-8, Mersin Ekim 1970
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Lütfi OĞUZCAN; “Ali Baba Ali Baba Sabret”, Kuva-yı Milliye, Sayı 125, Sayfa
5-8, Mersin Ocak 1971
Lütfi OĞUZCAN; “İki Şehit İki Mezar”, Kuva-yı Milliye, Sayı 153, Sayfa 6-9,
Mersin Mayıs 1973
Memduh ÇELİK; “Bedir Gazası ve İstiklal Mücadelesi”, Kuva-yı Milliye, Sayı
31, Sayfa 10-12, Mersin Ekim 1960
M. Nedim KUTLUSOY; “Vatanımız Bize Mezar Olmadıkça Düşmana Gülzar
Olmaz”, Kuva-yı Milliye, Sayı 23, Sayfa 7-11,Mersin Şubat 1960; Sayı 24, Sayfa 1013,Mart 1960; Sayı 25, Sayfa 10-11, Nisan 1960; Sayı 27, Sayfa 12-13, Haziran 1960;
Sayı 28, Sayfa 6-7 Temmuz 1960; Sayı 29, Sayfa 9-11, Ağustos 1960; Sayı 30, Sayfa
7-8, Eylül 1960
M. Nedim KUTLUSOY; “Misak-ı Milli ve Tarihi”, Kuva-yi Milliye, Sayı 14, Sayfa 6-8, Mersin Mayıs 1959
Refi Cevat ULUNAY; “Harekât-ı Milliye”, Kuva-yı Milliye, Sayı 7, Sayfa 8, Mersin Ekim 1958
Şeref GENÇ; “Yurdun Kurtarılmasında Fikirle Mücadele”, Kuva-yı Milliye, Sayı
81, Sayfa 24-25, Mersin Mayıs 1967
Tevfik COŞKUN; “Mütareke Günlerinde Yurda Dönüş”, Kuva-yı Milliye, Sayı
79, Sayfa 26-27, Mersin Mart 1967
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Yusuf AYHAN; “Ad ve Hatıralarına Anıt Dikilen İki Kahraman Mustafa ve
Emine”, Kuva-yı Milliye, Sayı 137, Sayfa 12-13, Mersin Ocak 1972
Zülfikar ŞENER; “Yurt Borcu”, Kuva-yı Milliye, Sayı 133, Sayfa 17-18, Mersin
Eylül 1971
C- Milli Mücadele Döneminde Mersin, Adana ve Havalisi Hakkında Makaleler
Adil EFE; “Güney Bölgesi Milli Mücadele Tarihine Toplu Bakış Mevzuunda”,
Kuva-yı Milliye, Sayı 12, Sayfa 10-14, Mersin Mart 1959
Ali Galip ARKAS; “Hacı Talip Çiftliği Savaşı”, Kuva-yı Milliye, Sayı 109, Sayfa
26-27, Mersin Eylül 1969
A.Hilmi ULUSOY; “Cemal Efe Anlatıyor”, Kuva-yı Milliye, Sayı 139, Sayfa 2326, Mersin Mart 1972; Sayı 140, Sayfa 16-19, Nisan 1972; Sayı 141, Sayfa 19-21, Mayıs 1972; Sayı 142, Sayfa 12-13, Haziran 1972; Sayı 143, Sayfa 18-21, Temmuz 1972;
Sayı 144, Sayfa 16-18, Ağustos 1972; Sayı 145, Sayfa 19-20, Eylül 1972
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Ali Rıza TİMURTAŞ; “Doğan Efe Hatıralarını Anlatıyor”, Kuva-yı Milliye, Sayı
22, Sayfa 6, Mersin Ocak 1960; Sayı 23, Sayfa 6, Şubat 1960; Sayı 24, Sayfa 6-7, Mart
1960; Sayı 25, Sayfa 6-7, Nisan 1960
Cemal Efe ZİYAL; “Kar Boğazı Savaşı”, Kuva-yı Milliye, Sayı 11, Sayfa 6-7, Mersin Şubat 1959; Sayı 12, Sayfa 7-8, Mart 1959; Sayı 13, Sayfa 6-7, Nisan 1959
Emin ÇÖL; “Kırkıncı Yılda 5 Ocak”, Kuva-yı Milliye, Sayı 42, Sayfa 12, Mersin
Eylül 1961
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Ali Neşri ATLAY; “Milli Mücadelede Mut”, Kuva-yı Milliye, Sayı 104, Sayfa 1920, Mersin Nisan 1969; Sayı 105, Sayfa 15-17, Mayıs 1969; Sayı 106, Sayfa 14-15,
Haziran 1969; Sayı 107, Sayfa 8-10, Temmuz 1969; Sayı 108, Sayfa 10-13, Ağustos
1969; Sayı 109, Sayfa 15-16, Eylül 1969; Sayı 110, Sayfa 11-12, Ekim 1969; Sayı 111,
Sayfa 10-11, Kasım 1969

Fikri MUTLU; “Kuva-yi Milliye Öncülerinin Erçel’de Karşılanışları”, Kuva-yı
Milliye, Sayı 47, Sayfa 12-13, Mersin Temmuz 1964
Fikri MUTLU; “Kozanlı Mustafa Nail”, Kuva-yı Milliye, Sayı 48, Sayfa 11-12,
Mersin Ağustos 1964
Fikri MUTLU; “Kadir Bilir, Kadirli Ve Bayramı”, Kuva-yı Milliye, Sayı 55, Sayfa
8-9, Mersin Mart 1965

Fikri MUTLU; “Milli Kurtuluş Savaşından Hatıralarım”, Kuva-yı Milliye, Sayı
83, Sayfa 10-11, Mersin Temmuz 1967; Sayı 84, Sayfa 16-18, Ağustos 1967; Sayı 87,
Sayfa 14-15, Kasım 1967; Sayı 88, Sayfa 11-13, Aralık 1967; Sayı 92, Sayfa 6-9, Nisan
1968; Sayı 93, Sayfa 6-9, Mayıs 1968; Sayı 94, Sayfa 6-10, Haziran 1968; Sayı 95,
Sayfa 6-10, Temmuz 1968; Sayı 96, Sayfa 14-17, Ağustos 1968; Sayı 97, Sayfa 6-10,
Eylül 1968
Halil SÜLLÜOĞLU; “3 Ocağı Göremeyen Kahramanlar”, Kuva-yı Milliye, Sayı
137, Sayfa 22-25, Mersin Ocak 1972
Hasan AKINCI; “Kendi Kaleminden Kar Boğazı Savaşı”, Kuva-yı Milliye, Sayı
126, Sayfa 24-27, Mersin Şubat 1971
Hasan AKINCI; “Kurtuluş Savaşı Hatıraları”, Kuva-yı Milliye, Sayı 56, Sayfa
6-8, Mersin Nisan 1965; Sayı 56, Sayfa 6-8, Mayıs 1965; Sayı 58, Sayfa 6-8, Haziran
1965; Sayı 60, Sayfa 6-7, Ağustos 1965; Sayı 61, Sayfa 4-7, Eylül 1965; Sayı 62,Sayfa
6-9, Ekim 1965; Sayı 64, Sayfa 6-9, Aralık 1965;Sayı 65, Sayfa 6-7, Ocak 1966;Sayı
66, Sayfa6-9, Şubat 1966; Sayı 67, Sayfa 6-9,Mart 1966; Sayı 68, Sayfa 6-9, Nisan
1966; Sayı 69, Sayfa 6-7, Mayıs 1966; Sayı 70, Sayfa 4-6, Haziran 1966; Sayı 71, Sayfa
8-9, Temmuz 1966; Sayı 72, Sayfa 12-13, Ağustos 1966; Sayı 73, Sayfa 4-5, Eylül
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Fikri MUTLU; “İçel’de Şehitlik ve Anıtları”, Kuva-yı Milliye, Sayı 140, Sayfa
8-11, Mersin Nisan 1972; Sayı 141, Sayfa 15-18, Mayıs 1972; Sayı 142, Sayfa 8-10,
Haziran 1972; Sayı 143, Sayfa 4-5, Temmuz 1972; Sayı 144, Sayfa 4-5, Ağustos 1972;
Sayı 145, Sayfa 4-6, Eylül 1972
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1966; Sayı 74, Sayfa 6, Ekim 1966; Sayı 75, Sayfa 14-15, Kasım 1966; Sayı 76, Sayfa
6-7, Aralık 1966; Sayı 77, Sayfa 4-5, Ocak 1967; Sayı 78, Sayfa 6-7, Aralık 1967; Sayı
79, Sayfa 10-13, Mart 1967; Sayı 80, Sayfa 11-13, Nisan 1967; Sayı 81, Sayfa 10-13,
Mayıs 1967; Sayı 82, Sayfa 10-13, Haziran 1967; Sayı 83, Sayfa 16-17, Temmuz 1967;
Sayı 84, Sayfa 10-12, Ağustos 1967
Hayri GÜL; “Cemal”, Kuva-yı Milliye, Sayı 54, Sayfa 10-11, Mersin Şubat 1966
Hayri GÜL; “Cemal Efe”, Kuva-yı Milliye, Sayı 100, Sayfa 26-27, Mersin Aralık
1968
Hayri GÜL; “Ahmet Cevdet Çamurdan”, Kuva-yı Milliye, Sayı 84, Sayfa 24,
Mersin Ağustos 1967
İsmail Ferahim ŞALVUZ; “Tarsus Bağlar Savaşı”, Kuva-yı Milliye, Sayı 34, Sayfa 6-7, Mersin Ocak 1961; Sayı 35, Sayfa 6-8, Şubat 1961; Sayı 36, Sayfa 7-8, Mart
1961; Sayı 37, Sayfa 6-7, Nisan 1961; Sayı 38, Sayfa 10-11, Mayıs 1961
İsmet YAHŞİOĞLU; “Güney Bölgesi Milli Mücadele Tarihine Toplu Bakış
Mevzuunda”, Kuva-yı Milliye, Sayı 11, Sayfa 8-9, Mersin Şubat 1959
Kemal ENGİN; “Kar Boğazı Savaşı”, Kuva-yı Milliye, Sayı 2, Sayfa 14-15, Mersin
Nisan 1958
Lütfi OĞUZCAN; “Çukurova’da İlk Direnme Tarsus’ta Nasıl Olmuştu?”, Kuva-yı Milliye, Sayı 113, Sayfa 13-14, Mersin Ocak 1970
Lütfi OĞUZCAN; “Adana da Bir Türk Çocuğu Nasıl Yakılmıştı?”, Kuva-yı Milliye, Sayı 113, Sayfa 15-16, Mersin Ocak 1970

21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum

M. Nedim KUTLUSOY; “Üç Mektup Ve Düşündürdükleri”, Kuva-yı Milliye,
Sayı 47, Sayfa 8-9, Mersin Temmuz 1964; Sayı 48, Sayfa 9-10, Ağustos 1964
M. Nedim KUTLUSOY; “Güney Bölgesi Milli Mücadele Tarihine Toplu Bir Bakış”, Kuva-yı Milliye, Sayı 7, Sayfa 10-11, Mersin Ekim 1958
Mithat TOROĞLU; “Tarsus Bağlar Muharebesi”, Kuva-yı Milliye, Sayı 10, Sayfa
15-16, Mersin Ocak 1959
Mithat TOROĞLU; “Küçük Ziyaret Tepe Savaşı”, Kuva-yı Milliye, Sayı 69, Sayfa
14-15, Mersin Mayıs1966
Mithat TOROĞLU; “Şeyh Elvan Taarruzu”, Kuva-yı Milliye, Sayı 106, Sayfa 2728, Mersin Haziran 1969
Mithat TOROĞLU; “Şıh Elvan Savaşı”, Kuva-yı Milliye, Sayı 134, Sayfa 22, Mersin Ekim 1971
Osman MUZAFFER; “Nurettin Paşanın Orduya Mesajı”, Kuva-yı Milliye, Sayı
103, Sayfa 19-20, Mersin Mart 1969
Osman Muzaffer KOCAŞOĞLU; “Osman Muzaffer Anlatıyor”, Kuva-yı Milliye, Sayı 51, Sayfa 16-17, Mersin Kasım 1964; Sayı 53, Sayfa 14-15, Ocak 1965; Sayı
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Osman TUFAN; “Kurtuluş Savaşında Kozan Bölgesi”, Kuva-yı Milliye, Sayı
136, Sayfa 19-20, Mersin Aralık 1971; Sayı 137, Sayfa 14-15, Ocak 1972; Sayı 138,
Sayfa 10-12, Şubat 1972; Sayı 139, Sayfa 9-12, Mart 1972; Sayı 140, Sayfa 12-15, Nisan 1972; Sayı 141, Sayfa 12-14, Mayıs 1972; Sayı 142, Sayfa 5-7, Haziran 1972; Sayı
143, Sayfa 12-15, Temmuz 1972; Sayı 19-21, Ağustos 1972; Sayı 145, Sayfa 15-18
Eylül 1972; Sayı 146, Sayfa 14-15, Ekim 1972; Sayı 147, Sayfa 22-23, Kasım 1972;
Sayı 148, Sayfa 19-21, Aralık 1972; Sayı 149, Sayfa 13-16, Ocak 1973; Sayı 150, Sayfa
19-21, Şubat 1973; Sayı 151, Sayfa 7-9, Mart 1973; Sayı 152, Sayfa 24-27, Nisan 1973;
Sayı 153, Sayfa 14-17, Mayıs 1973; Sayı 154, Sayfa 24-25, Haziran 1973
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54, Sayfa 16-17, Şubat 1965; Sayı 55, Sayfa 20-21, Mart 1965; Sayı 57, Sayfa 14-15,
Mayıs 1965; Sayı 58, Sayfa 13-14, Haziran 1965; Sayı 59, Sayfa 10-12, Temmuz 1965;
Sayı 60, Sayfa 10-12, Ağustos 1965

Şeref GENÇ; “20 Günlük Mütarekenin İç Yüzü”, Kuva-yı Milliye, Sayı 86, Sayfa
26-28, Mersin Ekim 1967; Sayı 87, Sayfa 24-25, Kasım 1967; Sayı 89, Sayfa 27-28,
Ocak 1968
Şeref GENÇ; “Tarsus’ta İlk Kurtuluş Töreni”, Kuva-yı Milliye, Sayı 100, Sayfa
14-15, Mersin Aralık 1968
Şeref GENÇ; “Mersinde Bayrak Özlemi”, Kuva-yı Milliye, Sayı 47, Sayfa 4-5,
Mersin Temmuz 1964

Şeref GENÇ; “İstiklal Savaşında Mersin’i Kurtarma Çabası”, Kuva-yı Milliye,
Sayı 55, Sayfa 12-13, Mersin 1965; Sayı 59, Sayfa 9-10, Temmuz 1965; Sayı 60, Sayfa
10-12, Ağustos 1965; Sayı 61, Sayfa 10-13, Eylül 1965; Sayı 62, Sayfa 10-13, Ekim
1965; Sayı 64, Sayfa 14-15, Aralık 1965; Sayı 65, Sayfa 16-17, Ocak 1966; Sayı 66,
Sayfa 10-13, Şubat 1966; Sayı 67, Sayfa 10-13, Mart 1966; Sayı 68, Sayfa 10-13, Nisan
1966; Sayı 69, Sayfa 10-13, Mayıs 1966; Sayı 70, Sayfa 7-9, Haziran 1966; Sayı 71,
Sayfa 10-13, Temmuz 1966; Sayı 72, Sayfa 16-17, Ağustos 1966; Sayı 73, Sayfa 13-14,
Eylül 1966; Sayı 74, Sayfa 10-12, Ekim 1966; Sayı 76, Sayfa 8-10, Aralık 1966; Sayı 77,
Sayfa 10-11, Ocak 1967; Sayı 78, Sayfa 13-16, Şubat 1967; Sayı 19, Sayfa 14-17, Mart
1967; Sayı 80, Sayfa 14-17, Nisan 1967; Sayı 81, Sayfa 14-17, Mayıs; Sayı 82, Sayfa
14-17, Haziran 1967; Sayı 83, Sayfa 18-20, Temmuz 1967; Sayı 84, Sayfa 23, Ağustos
1967; Sayı 85, Sayfa 18-19, Eylül 1967; Sayı 86, Sayfa 18-20, Ekim 1967; Sayı 87, Sayfa
17-19, Kasım 1967; Sayı 88, Sayfa 16-18, Aralık 1967; Sayı 89, Sayfa 12-14, Ocak
1968; Sayı 90, Sayfa 11-14, Şubat 1968; Sayı 91, Sayfa 12-15, Mart 1968; Sayı 92, Sayfa
10-13, Nisan 1968; Sayı 93, Sayfa 10-13, Mayıs 1968; Sayı 94, Sayfa 12-15, Haziran
1968; Sayı 95, Sayfa 11-14, Temmuz 1968; Sayı 96, Sayfa 14-17, Ağustos 1968; Sayı 97,
Sayfa 14-19, Eylül 1968; Sayı 98, Sayfa 14-17, Ekim 1968; Sayı 100, Sayfa 10-13, Aralık 1968; Sayı 101, Sayfa 10-13, Ocak 1969; Sayı 103, Sayfa 11-14, Mart 1969; Sayı 104,
Sayfa 21-23, Nisan 1969; Sayı 105, Sayfa 18-21, Mayıs 1969; Sayı 106, Sayfa 19-22,
Haziran 1969; Sayı 107, Sayfa 15-18, Temmuz 1969; Sayı 108, Sayfa 14-16, Ağustos
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Şeref GENÇ; “Mersin Su Bendi Muharebesi”, Kuva-yı Milliye, Sayı 10, Sayfa
6-8, Mersin Ocak 1959
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Sayfa 12-15, Kasım 1969; Sayı 112, Sayfa 13-14, Aralık 1969
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Şeref GENÇ; “Bir Hıyanet Örneği”, Kuva-yı Milliye, Sayı 45, Sayfa 6-7, Mersin
Mayıs 1964
Şeref GENÇ; “Hapishane Hayatım Ve Şükran Borcum”, Kuva-yı Milliye, Sayı 49
Sayfa 10-11, Mersin Eylül 1964
Şeref GENÇ; “İki Karşılaşma Bir Gerçek”, Kuva-yı Milliye, Sayı 54, Sayfa 12-13,
Mersin Şubat 1965
Şeref GENÇ; “Çukurova’da Sağ cenah Mıntıkası Olay Ve Savaşları”, Kuva-yı
Milliye, Sayı 121, Sayfa 19-22, Mersin Eylül 1970; Sayı 122, Sayfa 23-26, Ekim 1970;
Sayı 123, Sayfa 21-24, Kasım 1970; Sayı 124, Sayfa 26-28, Aralık 1970; Sayı 125, Sayfa 22-24, Ocak 1971; Sayı 127, Sayfa 22-23, Mart 1970; Sayı 128, Sayfa 22-24, Nisan
1971; Sayı 129, Sayfa 21-23, Mayıs 1971; Sayı 130, Sayfa 22-25, Haziran 1971; Sayı
131, Sayfa 20-22, Temmuz 1971; Sayı 132, Sayfa 19-22, Ağustos 1971; Sayı 133, Sayfa
19-22, Eylül 1971; Sayı 134, Sayfa 23-26, Ekim 1971; Sayı 135, Sayfa 16-18, Kasım
1971; Sayı 137, Sayfa 26-27, Ocak 1972; Sayı 141, Sayfa 23-25, Mayıs 1972; Sayı 142,
Sayfa 19-22, Haziran 1972; Sayı 143, Sayfa 27-28, Temmuz 1972; Sayı 144, Sayfa 2425, Ağustos 1972; Sayı 145, Sayfa 27-28, Eylül 1972; Sayı 146, Sayfa 4-6, Ekim 1972;
Sayı 147, Sayfa 13-15, Kasım 1972; Sayı 148, Sayfa 11-13, Aralık 1972; Sayı 149, Sayfa
25-27, Ocak 1973; Sayı 150, Sayfa 15-18, Şubat 1973; Sayı 151, Sayfa 13-16, Mart 1973
Şeref GENÇ; “İşgal Başlangıcı ve İlk Çıkan Birlik”, Kuva-yı Milliye, Sayı 102,
Sayfa 12-13, Mersin Şubat 1969
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Şeref GENÇ; “Emin Arslan”, Kuva-yı Milliye, Sayı 101, Sayfa 6-9, Mersin Ocak
1969; Sayı 102, Sayfa 20-23, Şubat 1969
Şükrü KAYA; “Hacıkırı Kuşçular Belemedik Pozantı Ve Kar Boğazı Savaşları”,
Kuva-yı Milliye, Sayı 39, Sayfa 12-13, Mersin Haziran 1961; Sayı 40, Sayfa 10-11,
Temmuz 1961; Sayı 41, Sayfa 13-14, Ağustos 1961
Taha TOROS; “Kurtuluş Savaşında Kar Boğazında Türklere Esir Düşen Fransız
Komutanı Menil’in Anıları”, Kuva-yı Milliye, Sayı 142, Sayfa 14-15, Mersin Haziran 1972; Sayı 143, Sayfa 6-9, Temmuz 1972; Sayı 144, Sayfa 14-15, Ağustos 1972;
Sayı 145, Sayfa 11-13, Eylül 1972; Sayı 146, Sayfa 10-13, Ekim 1972; Sayı 147, Sayfa
19-21, Kasım 1972; Sayı 148, Sayfa 8-10, Aralık 1972; Sayı 149, Sayfa 7-9, Ocak 1973;
Sayı 150, Sayfa 5-7, Şubat 1973; Sayı 151, Sayfa 4-6, Mart 1973; Sayı 152, Sayfa 4-6,
Nisan 1973; Sayı 153, Sayfa 4-5, Mayıs 1973; Sayı 154, Sayfa 8-9, Haziran 1973; Sayı
155, Sayfa 8-10, Temmuz 1973; Sayı 156, Sayfa 8-10, Ağustos 1973
Taha TOROS; “Paris’teki Hususi Arşivlerde Çukurova’nın İşgali İle İlgili Belgeler”, Kuva-yı Milliye, Sayı 88, Sayfa 20-22, Mersin Aralık 1967
Yusuf AYHAN; “Üzüntümüz Büyük Zeki Baltalıda Öldü”, Kuva-yı Milliye,
Sayı 141, Sayfa 7-8, Mersin Mayıs 1972
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Dede oğlu Hakkı ÖZEROĞLU; “Dede oğlu Hakkı Beyin Antakya Baskını”, Kuva-yı Milliye, Sayı 60, Sayfa 18-19, Mersin Ağustos 1965; Sayı 61, Sayfa 14-15, Eylül
1965; Sayı 62, Sayfa 14-15, Ekim 1965; Sayı 64, Sayfa 16-17, Aralık 1965; Sayı 655,
Sayfa 18-19, Ocak 1966; Sayı 66, Sayfa 18-19, Şubat 1966; Sayı 67, Sayfa 18-19, Mart
1966; Sayı 68, Sayfa 18-19, Nisan 1966; Sayı 69, Sayfa 18-19, Mayıs 1966; Sayı 70,
Sayfa 20-22, Haziran 1966
Dr. Fahri CAN; “İşte Gaziantep Kahramanı”, Kuva-yı Milliye, Sayı 21, Sayfa
6-8, Mersin Aralık 1959
Hasan Kamil DEMİRBAŞ; “Ana Hatları İle Kilis Mücadelesi”, Kuva-yı Milliye,
Sayı 14, Sayfa 9-10, Mersin Mayıs 1959; Sayı 16, Sayfa 6-8, Temmuz 1959; Sayı 17,
Sayfa 14-18, Ağustos 1959;Sayı 19, Sayfa 6-7, Ekim 1959; Sayı 20, Sayfa 14-16, Kasım
1959; Sayı 22, Sayfa 12-14, Ocak 1960; Sayı 23, Sayfa 14-16, Şubat 1960; Sayı 24,
Sayfa 8-9, Mart 1960; Sayı 25, Sayfa 10-11; Nisan 1960; Sayı 26, Sayfa 6-7, Mayıs
1960; Sayı 27, Sayfa 10-11, Haziran 1960; Sayı 28, Sayfa 8-10, Temmuz 1960; Sayı 29,
Sayfa 12-14, Ağustos 1960; Sayı 30, Sayfa 9-10, Eylül 1960; Sayı 33, Sayfa 7-8, Aralık
1960; Sayı 35, Sayfa 9-10, Şubat 1961; Sayı 36, Sayfa 9-10, Mart 1961; Sayı 37, Sayfa
8-9, Nisan 1961; Sayı 38, Sayfa 8-9, Mayıs 1961; Sayı 39, Sayfa 10-11, Haziran 1961;
Sayı 40, Sayfa 8-9, Temmuz 1961; Sayı 41, Sayfa 11-12, Ağustos 1961; Sayı 42, Sayfa
8-9, Eylül 1961; Sayı 43, Sayfa 8-9, Ekim 1961; Sayı 45, Sayfa 14, Mayıs 1964; Sayı 46,
Sayfa 14-15, Haziran 1964
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D- Milli Mücadele Döneminde Antep, Kilis ve Hatay Havalisi Hakkında
Makaleler

M. Nedim KUTLUSOY; “Şahin Bey”, Kuva-yı Milliye, Sayı 21, Sayfa 9-12, Mersin Aralık 1959

Rahmi YALIN; “Güzel Hatay’ımızın Kurtuluşu Münasebetine İki Muhteşem
Tablo”, Kuva-yı Milliye, Sayı 5, Sayfa 5, Mersin Ağustos 1958
Şinasi ÇOLAKOĞLU; “Tarih Boyunca Kilis Kahramanlarına Dair”, Kuva-yı
Milliye, Sayı 21, Sayfa 14-15, Mersin Aralık 1959
E- Milli Mücadele Döneminde “Batı Cephesi” İle İlgili Makaleler
Ali Rıza BAŞKAN, “İstiklal Savaşında Türk Süvarisi”, Kuva-yı Milliye, Sayı 18,
Sayfa 9, Mersin Eylül 1959
Ali Rıza BOZKURT; “Kurtuluş Savaşımızda I. İnönü Zaferi Hatıralarım”, Kuva-yı Milliye, Sayı 136, Sayfa 12, Mersin Aralık 1971
Ali Rıza BOZKURT; “II. İnönü Savaşı ve Süvarilerimiz”, Kuva-yı Milliye, Sayı
140, Sayfa 21, Mersin Nisan 1972

61

21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum

Ömer Cevdet TÜRKMENİLLİ; “Hataylı Kurtuluşun Kutlu Olsun”, Kuva-yı
Milliye, Sayı 60, Sayfa17, Mersin Ağustos 1965
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Fahrettin ATLAY; “Başkomutanlık Meydan Savaşında Türk Süvarisi”, Kuva-yı
Milliye, Sayı 144, Sayfa 6-9, Mersin Ağustos 1972; Sayı 145, Sayfa 7-10, Eylül 1972;
Sayı 146, Sayfa 7-9, Ekim 1972; Sayı 147, Sayfa 7-10, Kasım 1972; Sayı 148, Sayfa 4-7,
Aralık 1972
Fikri MUTLU; “İçler Acısı Tarihi Olay Yunanların İzmir’i İşgali”, Kuva-yı Milliye, Sayı 57, Sayfa 9-10, Mersin Mayıs 1965
Lütfi OĞUZCAN; “Neden İzmir’i Almak İstemiş?”, Kuva-yı Milliye, Sayı 112,
Sayfa 27-29, Mersin Aralık 1969
Lütfi OĞUZCAN; “Sakarya Meydan Muharebesi”, Kuva-yı Milliye, Sayı 17,
Sayfa 12-13, Mersin Ağustos 1959
M. Nedim KUTLUSOY; “İzmir İşgalinde Kayıbımız”, Kuva-yı Milliye, Sayı 148,
Sayfa 14-18, Mersin Aralık 1972
Muammer Lütfi BAHŞİ; “Ödemişte İlk Kurşun”, Kuva-yı Milliye, Sayı 56, Sayfa
16-17, Mersin Nisan 1965
Ömer Nazmi ÇİFTÇİ; “14.Üncü Tümen Hücum Taburu”, Kuva-yı Milliye, Sayı
133, Sayfa 15-16, Mersin Eylül 1971
Rahmi YALIN; “Tarihte 26 Ağustos”, Kuva-yı Milliye, Sayı 6, Sayfa 10-11, Mersin Eylül 1958
Şeref GENÇ; “İzmir ve Çevresi İşgalinin Tepkileri”, Kuva-yı Milliye, Sayı 79,
Sayfa 20-21, Mersin Mart 1967
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F- Cumhuriyet Dönemi Türk Tarihi Hakkında Makaleler
Lütfi OĞUZCAN; “Serbest Fırkanın Doğuşu”, Kuva-yı Milliye, Sayı 27, Sayfa
4-5, Mersin Haziran 1960
Lütfi OĞUZCAN; “ Bu Serpuşun İsmine Şapka Denir”, Kuva-yı Milliye, Sayı
54, Sayfa 4-5, Mersin Şubat 1965
Lütfi OĞUZCAN; “Nuri Conker’in Cumhurbaşkanlığı”, Kuva-yı Milliye, Sayı
115, Sayfa 4-5, Mersin Mart 1970
Lütfi OĞUZCAN; “Fransız Elçisine Yapılan Muziplik”, Kuva-yı Milliye, Sayı
116, Sayfa 4-5, Mersin Nisan 1970
Lütfi OĞUZCAN, “Asla Bolşevik Olmayacağız”, Kuva-yı Milliye, Sayı 20, Sayfa
4-6, Mersin Kasım 1959
Lütfi OĞUZCAN; “Çifte Mücahitler Diyarından Kıbrıs’a Selam”, Kuva-yı Milliye, Sayı 4, Sayfa 14-15, Mersin Temmuz 1958
Lütfi OĞUZCAN; “Kamçısız İdare”, Kuva-yı Milliye, Sayı 79, Sayfa 4-5, Mersin
Mart 1967
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Lütfi OĞUZCAN; “Yepyeni Bir Türk Devleti”, Kuva-yı Milliye, Sayı 90, Sayfa
4-6, Mersin Şubat 1968

G- Umumî Türk Tarihini İlgilendiren Makaleler
A.Ulvi MUTLUSOY; “Çanakkale Zaferi”, Kuva-yı Milliye, Sayı 139, Sayfa 20,
Mersin Mart 1972
A.Ulvi MUTLUSOY; “Osmanlı Tarihinde Genç Osman Faciası”, Kuva-yı Milliye, Sayı 38, Sayfa 11-12, Mersin Mayıs 1961; Sayı 39, Sayfa 8-9, Haziran 1961; Sayı
40, Sayfa 6-7, Temmuz 1961; Sayı 41, Sayfa 6-7, Ağustos 1961; Sayı 42, Sayfa 6-7,
Eylül 1961; Sayı 43, Sayfa 6-7, Ekim 1961
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M. Nedim KUTLUSOY; “Cumhuriyet Nasıl İlan Edildi? ”, Kuva-yı Milliye, Sayı
19, Sayfa 8-12, Mersin Ekim 1959

A.Ulvi MUTLUSOY; “Tevfik Fikret”, Kuva-yı Milliye, Sayı 84, Sayfa 19-22,
Mersin 1967
Dürdane YEŞİL; “Baltacı Mehmet Paşa Ve Prut Zaferi”, Kuva-yı Milliye, Sayı
87, Sayfa 20-23, Mersin Kasım 1967; Sayı 88, Sayfa 23-24, Aralık 1967; Sayı 89, Sayfa
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Sonuç
Kuva-yı Milliye Dergisi zamanın kıt imkânları ölçüsünde başta Lütfi OĞUZCAN olmak üzere yayın ekibinin özverili çalışmaları neticesinde 1958’den itibaren uzun yıllar düzenli olarak yayınlanmıştır. Derginin 44. sayısı istisna olmak
üzere 156. sayıya kadarki nüshaları derli toplu bir vaziyette günümüze ulaşmıştır.
Derginin söz konusu nüshaları Mersin İl Halk Kütüphanesi’nde “yöresel yayınlar”
bölümünde bulunmaktadır.
Kendisi de bir Milli Mücadele gazisi olan Lütfi OĞUZCAN dergiyi yayınlarken
yakın tarihe ışık tutmayı ve yakın tarih hadislerini aydınlatmayı amaç edinmiştir.
Gazilerimizin hatırlarına ve araştırıcıların yakın tarih çalışmalarına dergide yer
vererek Milli Mücadele ve Cumhuriyet Dönemi hakkında büyük bir bilgi birikimi sağlamayı başarmıştır. Dönem itibariyle gazilerin büyük bir kısmının hayatta
olması da bu birikimin oluşmasında elbette etkili olmuştur. Eğer böyle bir yayın
faaliyeti uzun yıllar sonra başlatılmış olsaydı böyle bir birikimin sağlanamayacağı
aşikârdır.
Lütfi OĞUZCAN ve yayın ekibi herhangi bir kar amacı ve menfaat hesabı yapmadan bu çalışmayı gerçekleştirmişlerdir. Derginin fikir babası ve sahibi aynı zamanda başmuharriri olan Lütfi OĞUZCAN 45. sayıdan itibaren dergi üzerindeki
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Yakın Tarihimiz İçin Mühim Bir Kaynak; “Kuva-yı Milliye” Dergisi

Dergi Milli Mücadele Dönemi ve Cumhuriyet Dönemi hadiselerine ışık tutacak
hatıra, araştırma ve inceleme yazılarını ihtiva etmektedir. Özellikle Milli Mücadele
Dönemi Güney ve Batı Cephesi hadiseleri hakkında teferruatlı bilgiler bulunmaktadır. Derginin mevcut nüshalarını incelemek suretiyle dergide yer alan yakın tarih olay ve şahısları hakkında yazılmış makaleleri sayı ve sayfa aralıkları ile tespit
ettik. Çalışmamız tanıtıcı nitelikli bir araştırma olduğu için söz konusu makalelerin içeriklerine temas etmedik. Takdir edilir ki söz konusu makalelerin içerikleri
yönünden değerlendirilmesi hacim olarak ayrı bir çalışma ve hatta bir tez konusu
olabilecek niteliktedir.

Cilt 5 Sayı 13 Bahar 2016

bütün yasal haklarını herhangi bir maddi karşılık beklemeden “Türkiye Kuva-yı
Milliye Mücahit ve Gazileri Cemiyeti Mersin Şubesi”ne devretmiştir.

Kaynaklar
1- ÇİFTÇİ, Ali, ( 2009), Milli Mücadele Döneminde Mersin ve Havalisinde İz
Bırakanlar, 2. Baskı, Mersin
2- Kuva-yı Milliye, Türkiye Kuva-yı Milliye Mücahit ve Gazileri Cemiyeti Mersin Şubesi Yayını, Sayı:1 - 43, 45 - 156, 1958 - 1973 Mersin.
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3- Kuva-yı Milliye; “Yeniden Başlarken”, Sayı:45, s.3, Mayıs 1964, Mersin.

EK-1; Kuva-yı Milliye Dergisinin 1. sayısının kapağı
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Teknoloji en basit anlamıyla teknik bilim, kuramsal bilgileri uygulamaya koyma yöntemidir. Günümüzde Eğitimde teknolojiden yararlanmak kaçınılmaz hale
gelmiştir. Teknolojik gelişmeler eğitimi etkilemiş, ayrılmaz bir parçası haline getirmiştir. Bu durumda teknolojinin eğitimde kullanılması değil,nasıl kullanılacağı araştırma konusu olmuştur. Eğitimde başlangıç noktası okul öncesi eğitimidir.
Boşa harcanmaması gereken en önemli zaman olan okul öncesi çağı, teknolojinin
de doğru kullanılmasını gerektirmektedir. Çocuklar teknolojiyle tanıştırılmalı,
ancak doğru kullanılmasına önem verilmelidir. Okul öncesi eğitimde kullanılan
teknoloji, çocukların gelişim özelliklerine uygun olmalıdır. Diğer önemli yan da
programlarla bütünleştirilmesidir. Bu çalışma ile, okul öncesi eğitimde teknolojiden yararlanma konusunda var olan az sayıda araştırma bir araya getirilerek, alan
uygulamacılarına bilgi sunmak, tartışma yaratmak, doğru kullanımı desteklemek
ve yeni araştırmaların yapılması için motivasyon yaratmak amaçlanmıştır. Ulaşılan yeni araştırma ve raporların sonuçları literatürden derlenmiş ve olumlu ve
olumsuz görüşler tartışılmıştır. Doğru kullanım için işe yarayacak ipuçları sıralanmış ve sonuçta, yapılması gerekenler ve kaçınılacak durumlar listelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Teknoloji, okul öncesi eğitim, okul öncesi eğitim ve teknoloji, okul öncesi eğitimde teknoloji kullanımı, teknolojinin programlarla bütünleştirlmesi
Abstract
Technology is a body of knowledge of machines or tools,processes,products
and it has replaced between science and practice in order to meet human needs.
We use technology to accomplish various tasks in our daily lives.We use techno* Üsküdar Üniversitesi, hamiyet.sayan@uskudar.edu.tr

67

21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum

Öz

Cilt 5 Sayı 13 Bahar 2016

Yrd. Doç. Dr. Hamiyet SAYAN

logy to extend our abilities, and that makes people as the most important part of
any technological system. Education is one of the most important part of our life.
Education use technology to improve ıts applications as in learning and thinking.
It ıs noticed that education requires more care and import at preschool education.
So Technology became more important in that area.Its started to be discussed to
use technology from the early ages for learning and thinking and to improve them.
Technology use in preschool education is compulsory today.Its still discussed how
it can be used suitable at preschool age.I f it can be used suitable it is promoting
learning ,motivation ,counciousness,and other developmental supports.But its not
clear how technolgy can be used optimally for all those supports.Studies are searching for that and suggesting the results.This study aims to collect all those together
from the literatüre and trying to tell as a summary to support preschool education.
Keywords: Technology, pre-school education, technological application, technology use in pre-school programs,entegration of programs with technology
Giriş
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Hızla değişen dünyada eğitimin bireye ve topluma daha refah ve saygın bir yaşam sağladığı görüşü, daha çok eğitim gereksinmesini ortaya çıkarmaktadır. Teknoloji ve bilimdeki gelişmeler, toplum yapısını değiştirmekte, topluma uyumu sağlayacak olan eğitimi de farklılaşmak zorunda bırakmaktadır. Modern teknoloji ve
yenilikler, önceki teknolojik gelişmelerin eğitimde yarattığı farklılıkların sonucudur ve geleceğin toplumunu hazırlamaktadır. Bilgi teknolojilerindeki değişmelerin
sonucunda eğitimin yöntem ve içeriği de değişmektedir (Alkan,2005).
Eğitim Teknolojisi; öğrenme sürecini geliştirmek için oluşturulan her türlü sistemi, tekniği ve yardımı içermektedir. Öğretimsel problemler, doğumdan ölüme
kadar hayatın bütün aşamalarında karşılaştığımız ve çözüm bulmamız gereken
sorunlardır.
Engler; teknolojiyi eğitimin ayrılmaz bir parçası olarak görmekte ve eğitim
her yönüyle ; öğretmen öğrenci ve çevre arasında bir iletişim ağı ise, öğretim
teknolojisinin bu ağ ögeleri arasındaki ilişkileri tanımlamada önemli bir görevi
vardır demektedir (1972:62). Bu konuda Heinich, üstün teknoloji kullanmanın tek
başına yeterli olmadığını belirtmekte ve eğitimde gerekli yer ve zamanda teknolojiden yaralanmanın önemi üstünde durmaktadır (1970:56).
Eğitimde teknolojiyi kullanıp, kullanmama konusundaki bir tartışma yersiz
olacaktır. Yapılacak çalışmalar eğitimde teknolojinin nasıl kullanılacağı konusunda
olmalıdır.
Bu görüşten hareketle okul öncesi eğitimde teknolojiden yaralanmak gereği
vardır. Can-Yaşar ve Uyanık; teknoloji kullanımını eğitimin kalitesini artırmak
ve her çağdaki çocukların gelişimlerine her alanda katkı sağlamak için zorunlu
görmektedirler (2012:375). Okul Öncesi Çağ’da eğitim kendisine has özellikleri
68

Okul Öncesi Eğitimde Teknoloji Kullanımı

dikkate alınarak gerçekleştirilmeli ve ‘’Okul Öncesi Eğitim Teknolojisi’’ oluşturulmalıdır

Bilgisayarlarla bilgiyi değişik şekillerde inceleme olanağı bulunmaktadır.
Öğretimde farklı yollarla, bilgiyi farklı şekilde işleme ve sunma gereği, bilgisayarları ideal ortamlar haline getirmektedir. Yeni yazılımlar sayesinde farklı ihtiyaçları
olan öğrencilere, bilgiyle farklı şekillerde uğraşma fırsatı yaratılmaktadır. Bilgisayar araç olarak eğitimde kullanılan teknolojilerin yeniden yapılanmasına neden
olmuştur.
Teknoloji eğitim amaçlı geliştirilmemiş bile olsa, eğitimde kullanımı giderek
artmaktadır. Teknolojiyi tüm sorunların çözümü olarak görmemek gerekirken,
ondan uygun şekilde yararlanmayı da ihmal etmemelidir. Bu nedenle konu ile ilgili
araştırmalara ihtiyaç vardır.
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Günümüzde Eğitim Teknolojisi denilince akla bilgisayar ve buna dayalı teknolojiler gelmektedir. Oysa Eğitim Teknolojisi diğer araç ve yöntemleri içine almakta,
ancak bilgisayar teknolojisinin hepsinin yerini aldığı da açıkça görülmektedir.

Eğitimde Teknoloji Kullanımı İle İlgili Araştırmalar

Teknolojiyi kullanmak, eğer aynı gelişimsel etkiyi sağlayacak öğrenme
etkinliğini sağlayabiliyorsa uygun görülmektedir (Plowman & Stephen, 2005;
2007). Örneğin; etkileşimli okuma yazma programları çocuklara alıştırma tekrar
şeklindeki eski yöntemlerin sağlayamadığı erken okumayı sağlamaktadır (Corporation for Public Broadcasting, 2011). Eğitimciler eskiden basılı materyalle ilgili
olan okur- yazarlık kavramının günümüzde artık dijital olduğunu kabul etmektedirler (National Institute for Literacy, 2008).
Teknolojinin bu kadar çok kullanılmasının nedeni etkili uygulamaların gerçekleştirilmesiyle ilgilidir. Ayrıca eğitim içeriği de teknolojik yöntemlerle çok çeşitli biçimlerde sunulmaktadır (Wainwright & Linebarger, 2006).
Küçük çocukların teknoloji kullanmalarına ilişkin yapılan araştırmalar
azdır. Sadece bazı akademisyenler tarafından yapılan araştırmalarda, okul öncesi
çocukların yüzde doksanının zamanlarının çoğunu ekran karşısında geçirdikleri
belirlenmiştir. Amerika Pediatri Akademisinin (AAP) yapmış olduğu kapsamlı bir
araştırmada iki yaşın altındaki çocukların görsel medyaya maruz kalmaması uyarısı yapılmıştır. Zimmerman ve arkadaşlarının ulaştığı sonuçlara göre bilişsel ve
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Levin “Medya kültürünün çocukları ve onların birbirlerine olan davranışlarını
nasıl etkilediğini belirtmektedir. Aynı zamanda çocukların öğrenme biçimlerini
de şekillendirdiğini, neyi öğreneceklerini, nasıl öğreneceklerini ve hatta ne öğrenmek istediklerini de etkilediğini vurgulamaktadır ( 2013: 1). Levin’e göre pek çok
çocuk, uyku hariç diğer etkinliklerin hepsinden çok teknolojiyle zaman geçirmektedir (2013: 13). Guernsey ( 2012) ise, sekiz yaşına kadar olan çocukların %52 sinin
akıllı telefon, tablet veya benzeri bir aracı kullandığını belirtmektedir.
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dil gelişiminde gerilik yaratması neden olarak gösterilmektedir (Akman,2014:158).
AAP(2011), tarafından gerçekleştirilen araştırmalar, anne babaların çocuklarının
ekran karşısında olmasına razı olmalarının nedenini; oyalayıcı olması, sükuneti
sağlaması, ve onlar ev işleriyle uğraşırken bakıcı görevini yapması ile ilgili olduğunu belirtmektedirler.
Pek çok araştırma, küçük çocukların teknoloji kullanmasının olumsuz etkilerini ortaya koyarken; bazıları farklı formatlar sağlama, içerik zenginliği sunma gibi
yanlarıyla gelişime uygun olacağını belirtmektedirler.
Okul öncesi ve okul çağı çocuklarında teknolojik araçların kullanımı, fiziksel,
zihinsel ve psikolojik ve sağlık problemlerini ortaya çıkarmaktadır. Bunlar, obezite,
tembellik, uykuculuk, saldırganlık ve dikkat eksikliği olarak karşılaşılan problemlerdir (Nunez-Smith, Wolf, Huang, Emanuel, & Gross, 2008).
Rideout & Hamel (2006),televizyon gibi araçların evlerinde daha çok kullanıldığı çocukların daha az kullanılan çocuklara göre okumayı daha geç sökebildiğini
belirtmektedirler.
NAEYCF ise teknolojik araçların çocuklardaki olumlu etkilerinin dil ve kelime
hazinesinde gelişmeler, mantık matematiksel anlayış, problem çözme becerileri,
kendini yönetme, ve sosyal becerilerde gelişmeyi sağlama olarak belirlemektedir
( 2012: 7). Ayrıca geleneksel yolların aktif kullanılmasına da yardımcı olabildiği
belirtilmektedir.
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Okul Öncesi Eğitimde Teknoloji Kullanımı
Teknoloji eğitimde pek çok problemin çözümü gibi görülse de bütün beklentileri yerine getirdiği söylenemez. Okul öncesi eğitimde kullanılması konusunda ise,
ne kadar, nerede ve nasıl kullanıldığı daha önemli görülmektedir. Hatta çoğu zaman kullanılmasının yanlış olabileceği bile tartışılmaktadır. Doğru kullanılması;
programlarla, programın teknolojiyle bütünleştirilmesi ve hatta programın her bir
çocuk için düzenlenmiş olmasıyla ilgili görülmektedir (Haugland,2000).
Okul öncesi çağda teknolojinin gelişimsel ihtiyaçları karşılamayabileceği tartışma konusudur. Fiziksel hareket gerektiren oyunları, sosyal ilişkileri ve doğal ortamdaki etkinlikleri azaltacağı; müzik, sanat, dans gibi becerileri, belli bazı sosyal
becerileri ve ahlaki değerleri ve sayısız farklı becerileri bütünleştirmeyi gözden kaçıracağı tehlikesinin var olacağı belirtilmektedir.
Diğer yandan,Yürütücü’nün Philips’ten aktardığına göre; hatırlama düzeyi üzerine ulaşılan sonuçlara göre ’’İnsanlar okuduklarının %10 unu, görüp işittiklerinin
%50 sini, sadece işittiklerinin %20 sini, söylediklerinin %70 ini, sadece gördüklerinin %30 unu,yapıp söylediklerinin %90 ını hatırlamaktadırlar. ’’ Zaman faktörü
sabit tutularak elde edilen bu oranlar, eğitimde çok ortamlı öğrenme durumlarının
oluşturulması gereğini açıkça ortaya koymaktadır (Yürütücü,2002).
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Okul öncesi eğitimde kullanılan araç ve teknolojiler içinde en kapsamlı olan
ve en çok kullanılan bilgisayar olsa da Bundan başka teknolojiler de vardır. Ancak
bunlar içinde en çok kullanılanı televizyondur. Bilgisayar ve televizyon dışında;
projektörler, radyo, teyp, elektronik oyuncaklar, tepegöz, kamera, fotoğraf makinesi, fax makinesi gibi araç ve teknolojiler uygun kullanılırsa okul öncesi eğitimde
etkili olmaktadırlar. Teknoloji ne olursa olsun uygun yer ve zamanda kullanılmalı
ve eğitsel etkileri bilinmelidir.
Özellikle televizyon küçük çocuklar için bugüne kadar güvenilir bir dost ve
kaynak olagelmiştir. Çocuğun televizyon kullanma durumu toplumdaki kültürel
ve ekonomik özelliklere göre farlılıklar göstermektedir. Sosyo- ekonomik düzey
yükseldikçe çocuğun televizyon seyretme süresi azalmaktadır. Televizyon reklamlar yoluyla çocuklar üzerinde fazlaca etkiye sahip olduğu için ailelere, eğitimcilere,
program ve reklam yapımcılarına önemli görevler düşmektedir.
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Bu araştırmada öncelikle eğitimde kullanılan teknolojiler, bu teknolojilerle sağlanabilecek gelişimsel katkılar ve yapılabilecek etkinlikler incelenmekte ve teknolojilerin eğitim programlarıyla bütünleştirilmesi ele alınmaktadır.

Basit bir teknoloji olan tepegözler de okul öncesi eğitimde kolayca kullanılabilmektedir. Bu teknoloji görsel etkilerle çocukları motive etmekte işe yaramaktadır.
Aynı zamanda içeriği tekrar sunulabilme özelliği de vardır. Öğretmenlerin hazırladığı materyalleri sunmada kolaylık sağlamaktadır. Benzer etkiye sahip olan projektörler ise bilgisayarlarla birlikte kullanılarak daha işlevsel ve hızlı hale gelebilmektedirler (Bayram,2006;Çelebi-Öncü,2010).
Video kamera ve fotoğraf makinaları da okul öncesi eğitimde; dil eğitiminde,
oyun etkinliklerinde, müzik, sanat ve okuma yazma öğretiminde kullanılabilmektedir. Çocukların etkinliklerini kaydetmek ve sunmak ile nadir ve ilginç olayların
kaydedilip sunulmasında iş görmektedirler. Video kameralar bilgisayarlarla birlikte kullanılabilmekte ve daha işlevsel hale gelebilmektedirler. Okul öncesi eğitimde
aileleri etkinliklerden haberdar etmek ve çocukları ödüllendirmek için de kullanılmaktadırlar.
CD ler ise video kayıtların depolanabildiği ve istenildiği zaman kullanılmasını sağlayan teknolojik araçlardır. Okul öncesi programlarda etkinlikleri heyecanlı
hale getirebilmekte ve eğlenceli öğrenme yaşantıları sağlayabilmektedirler (Arı ve
Bayhan,2000).
Bütün teknolojileri kendi bünyesinde toplayan bilgisayarlar, günümüzde üç
yaşından itibaren çocukların kullanabildiği bir teknolojidir (Haughland,1999).
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Eğitimde televizyon, farklı duyulara hitap etmesi yanıyla uygun bir araç olarak
görülmektedir. Ulaşılabilirliği yanında, okul öncesi eğitimde bilişsel, sosyal, dil
gelişimi ve psikomotor açıdan olumlu katkılar sağlamaktadır. Ayrıca öğrenmeyi
eğlenceli hale getirmekte ve gerçek hayatın sağlayamayacağı etkili ve çok sayıda yaşantıyı sunabilmektedir. Televizyonun hayal gücü ve yaratıcılık üzerindeki olumlu
etkileri Zimmerman ve arkadaşları tarafından ortaya konmuştur (2004).
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Bilgisayarların öğrenmeyi desteklediği ve kolaylaştırdığı belirtilirken, çocukların
bilişsel, sosyal-duygusal, psikomotor ve dil gelişimi alanlarında gelişmelerine destek
sunduğu vurgulanmaktadır. Eğitim etkinliklerinin hayatla bütünleştirilmelerine
olanak sağladığı da ortaya konmaktadır. Bilgisayarların etkinlik yapan çocuklarda, kendilerine güven duygusu geliştirdiği, öğrenmede kendi sorumluluğunu
üstlenebilmelerine yardımcı olduğu, problem çözme becerisi kazandırdığı belirtilmektedir (McCarick and Xiaoming,2007).
Erken çocukluk dönemi, çocuğun temel kavramları öğrendiği dönemdir. Bu
yanıyla öğrenmenin temelini somut kazanımlar ve deneyimler oluşturmaktadır.
Günlük yaşam içinde çocukların kullandığı kavramları etkili olarak öğrenmesi
için çeşitli araç ve materyaller yardımcı olmaktadır. İşte bu araçlardan biri de bilgisayardır.

21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum

Bilgisayarların alıştırma ve tekrarlar gibi etkinliklerde her yerde sıkça kullanılması uygun görülmemektedir (Haugland,1999). Bilgisayarların eğitimde kullanılması konusundaki çalışmalar sınırlı sayıda iken, okul öncesi döneme ait olanlar
daha da sınırlıdır. Ancak bilgisayarın yaşamın her alanına girmesi nedeniyle günümüzde okul öncesi eğitimde de kullanılması kaçınılmaz olmuştur. Bilgisayarla
eğitim çocukların ilgi duydukları pek çok alan için olanak sağlamaktadır. Erken
çocukluk döneminde bilgisayarla eğitim, zihinsel, dil, sözlü ve sözsüz yetenekler
ile kavram gelişimi, problem çözme becerisi, uzun süreli hatırlama ve el becerilerinin gelişiminde etkili olmaktadır. Bilgisayar sayesinde çocukların yaratıcılıkları,
eleştirel düşünceleri gelişmekte, amaca ulaşmak için diğer çocuklarla birlikte çalışabilmektedirler. Çocuklar bilgisayar aracılığı ile kendi düşüncelerini aktarabilmektedirler.
Ancak bütün bu avantajları sağlamak için okul öncesi eğitim sürecinde kullanılacak eğitim yazılımları çok önemlidir. Bilgisayar destekli öğretimde programların
hangi amaçlara yönelik kullanılacağının belirlenmesi ve amaca uygun eğitim yazılımlarının seçilmesi gerekmektedir.
Eğitim yazılımları çocuğun gelişimine uygun, geleneksel programlarla kaynaştırılacak şekilde olmalıdır. Uygun düzenlenmiş BDE programları ile çocuklar bireysel öğrenmeyi gerçekleştirebilecekler, kendi hız ve bilgi düzeylerine göre
ilerleme kaydedebileceklerdir. Bilgisayar programları ile çocuk arasındaki iletişim
doğru bir şekilde kurulursa, bilgisayar işlevsel ve problem çözmeye yarayan bir
araç haline gelebilecektir Problem çözme programlarıyla çocuklar keşfederek öğrendikleri için de daha etkili ve kalıcı öğrenme sağlanabilmektedir.
Küçük çocuklar yaşadıkları ve çevrelerinde gördükleri her şeyden öğrenebilirler. Bu dönemde çocuğa sağlanabilecek zengin yaşantılar çocuğun gelişimini
olumlu yönde etkiler. Bu nedenle bilgisayarın sınıf ortamında bilgi alışverişi sağlayan bir öğrenme aracı olarak kabul edilmesi gerekmektedir.
Bir araç olarak bilgisayar; tekrarlar yapmak, alıştırmalar yapmak, problem çözme, yöntem, ilke ve kuralların öğretiminde kullanılmaktadır. Çocuklar bilgisayarda çalışırken bir makineyi kontrol etmenin zevkini de yaşamaktadırlar. Bilgisayar
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Diğer yandan; sınıf ortamında, öğrenme açısından yeterlilik gösteremeyen ya
da herhangi bir engele sahip olan çocukların eğitiminde bilgisayarın yardımcı olduğu da bilinmektedir. Bilgisayar çocuk doğru yanıtı buluncaya kadar beklemekte
ve tekrar olanağı sağlayarak, öğretimi bireyselleştirmektedir. Bilgisayar çocuğu
cesaretlendirmekte, grup çalışmaları sayesinde çocuğun arkadaşlarıyla etkileşime
girmesini sağlamakta ve öğrenmesine yardımcı olmaktadır. Bu durum ayrıca çocuğun özsaygısını da artırmaktadır. Özsaygısı artan çocuk öğrenmeye daha istekli
hale gelmektedir.
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klavyesinin tuşlarına basarak ekranda nesneler, renkler, şekiller, sayılar üretebilirler. Nesneleri karşılaştırabilir, eşleştirebilir, şekiller yaratabilirler. Böylece bilgisayarlar çocukların neden sonuç ilişkilerini anlamaları ve kendilerine güvenmelerini
sağlayabilirler.

Sevinç’in Aral’dan aktardığına göre (2003); bilgisayarlarla desteklenmiş eğitim, çocukların merak duygusunu artırmakta, böylece çocukların ilgi ve isteklerini
dikkate alarak gerçekleştirilen bir eğitim içinde öğrenme daha etkili hale getirmektedir.

Bilgisayarların olumlu yanları dışında erken çocukluk için olumsuz yanları da
vurgulanmaktadır. Bu konuda; bilgisayarlara girmenin kolay oluşunun; çocukların azimli olmasını, ustalığı öğrenmesini, sosyal uyumlarını ve zor koşullarda hayatta kalmayı öğrenmelerini engellediğine inanılmaktadır. Bunlar politikacıların
ve anne babaların baskısı altındaki kıt kaynakları olan okul öncesi eğitiminde ve
ilkokullarda her zaman var olagelmiş, ancak gerçekçi korkulardır.
NAEYC pek çok uzmanın üç yaşın altındaki çocuklarda gelişim açısından
teknoloji kullanımının uygun olmadığı görüşünü belirtmektedir (1996). Üç
yaşın üzerindeki çocuklar için de aynı sakıncaların var olduğunu ancak onların
aktif öğreniciler olmaları nedeniyle teknolojiyi daha uygun kullanacaklarını
belirtmektedir. Çünkü; üç yaş üzeri çocukların işlem öncesi dönemde olmaları ve
somut işlemlere ihtiyaç duymaları, hareketsel açıdan sözel dinleyiciler olamayacakları, hareketli, değişken durumlara ihtiyaçları olduğu bilinmektedir.
Gardner (1987), üç yaş civarındaki çocukların öğretmen merkezli öğrenmeye
uygun durumda olmadıkları ve değişik öğrenme stillerinin kullanılması gerektiğini belirtmektedir. Uygun teknolojiler bu ihtiyacı gidermede işe yarayabilecektir.
Ancak teknoloji kullanımının akademik becerilere ağırlık vermeye neden olabileceği ve gelişimsel etkinliklerin ihmalini ortaya çıkarabileceği dikkate alınmalıdır.
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Teknolojinin okul öncesi dönemde çocuklar için doğru kullanılması, eğitimcilerin bu konudaki bilgileri ve yeterlikleri ile sağlanabilir. Bu nedenle eğitimcinin
okul öncesi eğitim programlarını hazırlama, organize etme ve uygun kullanma becerileri önemli görülmektedir. Anne - babaları bilgisayar kullanan çocukların bu
teknolojiyi kullanmak istemeleri kaçınılmaz bir gerçek olarak ortaya çıkmaktadır
(Haughland,1999).
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Sonuç olarak; okul öncesi eğitimde teknolojinin kullanılıp, kullanılmayacağı ,
kullanılacaksa nasıl kullanılacağı konularının açıklığa kavuşturulması gerekmektedir. Belki de böyle bir sorunu çözmede, teknolojiyi programlarla bütünleştirmek
olumlu katkılar sağlayacak ve en önemli iş olacaktır.
Teknoloji Ve Okul Öncesi Programlarla Bütünleştirme
Okul öncesi programlarla teknolojiyi bütünleştirmek eğitimde üzerinde durulması gereken önemli yanlardan biridir. Bu konuda NAEYC’ nin okul öncesi eğitimcilere tavsiyeleri şöyle sıralanabilmektedir:
-uluslararası gelişime uygunluk çerçevesinde iyi bir içerik ve etkileşimli bir aracı seçme, programla bütünleştirme ve değerlendirme,
-etkinliklerde dengeyi sağlama,
-ailelerin kullanımlarını dengelemek gerektiği gibi konularda olmuştur
(2012:11).
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Teknoloji ve okul öncesi programlarıyla bütünleştirmek iyi bilinmesi gereken
bir yandır ve hassas bir iş olarak görülmektedir. Okul öncesi eğitimde teknoloji
kullanmak esas amaç değildir. Büyüdükleri zaman zaten kullanacakları bir aleti kullanmak çocuklar için hedeflenmemelidir (Wardle, 1999). Uygun kullanım
demek; programa açıklık getirmesi, içeriği zenginleştirmesi, öğrenmeyi bireyselleştirmesi, kullanışlı olması, farklılık katması, öğrenmeyi somutlaştırabilmesi ve
programı bütün olarak genişletmesi olarak görülmelidir.
Programın amaçları yaşa göre ve bir programdan ötekine değişmektedir. Örneğin; eğer amaç okuma yazma ise ve çocuktan günlüğünü yazması beklenecekse,
bilgisayar araç olarak yardımcı olabilir. Yazım programları, dijital fotoğraf makinaları ve benzer yollarla da kullanılabilir. Diğer tarafta; eğer Fen Bilimlerine ilişkin
bir amaç olan hayvanların yaşamlarıyla ilgiliyse, belirli CD lerin kullanılması ve
Web Sitelerine girme işlemleri gerekecektir. Böylece programlar bilgisayardan araç
olarak yararlanılarak daha etkili duruma gelebilir.
Haugland’a (1982) göre, bilgisayarlar eğer programla tam olarak bütünleştirilemezse; çocukların yaratıcılıkları üzerinde zararlı etkileri kaçınılmazdır. Bu nedenle bilgisayarları okul öncesi programlarla etkili bir şekilde bütünleştirmek hassas
bir işlem olacaktır. Ortaya konmaya çalışılan durumda, küçük yaştaki çocukların
bilgisayarı kullanmalarında dikkat edilmesi gereken noktalar vardır. Bunlar;
-Bilgisayar kullanılacak ve kullanılmayacak durumlar önceden belirlenmelidir.
-Bilgisayar etkinlikleri okul öncesi eğitim programları ile bütünleştirilmelidir.
-Bilgisayar kullanımında çocukların ilgileri ve gelişimleri göz önünde bulundurulmalıdır.
-Bilgisayar çalışmalarında çocuğun etkin olması desteklenmelidir.
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-Çocukların çeşitli bilgisayar uygulamalarına katılmaları sağlanmalıdır. Bu
uygulamalar;
-çocukların bilgisayarı tanımasını sağlamak,

-çocukların değişik çalışmalarda bilgisayardan faydalanma yeteneklerini artırmak,
-çocukların tutum ve ilgilerinde bireysel farklılıklarını yaşamalarına izin vermek,
-çocuğun öğrenmesi ve keşiflerde bulunabilmesi için olanaklar yaratmak gibi
amaçlara uygun olmalıdır.
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-bilgisayarın yetenekleri ve sınırlılıkları konusunda çocuklarda kavrayış geliştirmek,

Bunlarla birlikte bilgisayarın okul öncesi eğitimde kullanılmasında incelenecek
yanlar kısaca ele alınınca aşağıdaki başlıklar inceleme konusu olabilmektedir:

Çocukların gelişimine uygun bilgisayar kullanımı için öncelikle çocuklar bilgisayarla tanıştırılmalıdır. Bu tanıtım tek bir çocukla veya küçük grup içinde olabilir. Her bir çocuğun birkaç yazılım programını denemesi gerekli görülmelidir.
Çocuk deneyim edindiği zaman artık bilgisayar bir öğrenme aracı olmaya başlayacaktır. Çocukların birlikte çalışabilmeleri için bilgisayarın yakınında birkaç
sandalye bulundurmak iyi olacaktır. Çocuklar birbiriyle etkileşecekler ve akran
öğretimini gerçekleştireceklerdir. Bu etkinlik aynı zamanda onların işbirlikli çalışma becerilerini de kazanmasına destek olacaktır. Bu durumda öğretmen veya
ana-babalar çocuklara müdahale etmekten ve yardım etmekten kaçınmalıdırlar.
Bilgisayarı kullanmak için çocukların sıraya konulması gereklidir. Okuma yazma
bilmeyen çocuklar da kendi işaretlerini koyabilirler (Haugland, 2000:17).
Böyle bir sınıfta bilgisayar sadece bir tane ise bir yol belirlenebilir, ancak her
bir bilgisayarın beş öğrenci tarafından kullanılması önerilmektedir. Aslında sınıfta iki veya üç bilgisayar olması uygun görülmektedir. Okulda yeterli sayıda bilgisayar yoksa; birkaç ay bir sınıfta bulundurulup sonra diğer sınıfa götürülmesi
yolu uygulanabilir. Ancak her sınıfta bir bilgisayar her zaman bulunmalıdır (Haugland,1999).
Öğretmenin bilgisayarları programla tamamen bütünleştirebilmesi için program hedeflerini göz önünde bulundurması gerekmektedir. Hatta önce bir yanıyla
başlayıp deneyimledikten sonra diğer yanları işe katmalıdır. Örneğin; okuma yazmada kullanmayı bütünleştirdikten sonra fen bilimlerine geçebilir. Bilgisayarların
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Bilgisayarın sınıftaki yeri: Bilgisayar sınıfta daha az hareketin olduğu, gidiş-geliş yolundan uzak sanatsal etkinliklerden, kum ve sudan, yemek yenilen veya pişirilen yerlerden uzakta olmalıdır. Güneş ışığını dolaylı olarak alan bir yerde olmasına dikkat edilmelidir. Kolaylıkla erişilebilen, diğer köşelerdeki öğrencileri rahatsız
etmeyecek şekilde dizayn edilmeli ve mümkünse çocuğu kablolar, fişler ve prizlerden korumak için bir duvar veya paravanın önüne yerleştirilmelidir (İnan,2003).
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programla iyice bütünleştirildiği bir sınıfta yapılacak etkinlikler sınırsız sayıda
olabilir. Resim ve testlerin olduğu bir kitap oluşturmak için belli bir yazılım kullanılabilir, çocukların tek tek veya topluca fotoğrafları çekilebilir, yazı ve resimler
birlikte kullanılarak dergiler oluşturulabilir, biyografiler, duvar gazeteleri, okul-ev
işbirliği dokümanları, komşularla ilgili belgeler, duvar resimleri yaratılabilir. Daha
büyük yaştaki çocuklar tarayıcıları kullanabilirler, yazı fontlarını seçebilirler, çeşitli grafik uygulamaları gerçekleştirebilirler. Büyüklere ve sınıf arkadaşlarına gösterebilecekleri sunular hazırlayabilirler. Ayrıca, mutlaka yapacakları başka bir işlem
ise Web sitelerine girerek bilgi aramak olacaktır. Dünyanın başka yerlerindeki çocuklarla iletişmek de çok zevkli bir fırsat olacaktır.
Sağlık ve güvenlik: Çocuklar bilgisayar kullanmaya başladıkları zamandan
itibaren onlara güvenlikle ilgili temel ilkeler de öğretilmeli, ve aşağıda sıralanan
noktalara dikkat etmeleri sağlanmalıdır:
-Çocuklar monitöre çok yakın oturmamalı,
-gözlerini dinlendirmek için sık sık ara verilmeli,
-ayağa kalkmaları ve bedeni esnetme hareketleri yapmaları sağlanmalı,
-sıkça gözlerini kırpmaları sağlanmalı,
-fareyi uzun süre kullanmaktan kaçınmalar söylenmelidir.
Yetişkinler için olduğu kadar çocuklar için de kötü duruş; bilek incinmelerine,
göz ve baş ağrılarına, boyun kasılmalarına ve hatta sırt ağrılarına neden olabilir.
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Ekran mesafesi: Monitör çocuğun gözlerinden en az 50-60 cm kadar uzakta
olmalıdır. Çocuğu bu mesafede bilgisayara oturtmak ekranı daha rahat görmesi
için uygun olacaktır. Monitörün üstü çocuğun alnı hizasında olmalıdır. Böylece
çocuk hafifçe aşağıya bakıyor pozisyonunda oturacaktır. Çocuk ekranda çalışmak
için arkaya ve öne yaslanmamalıdır.
Bilgisayar başında geçirilen süre: Çocuklar zamanlarının büyük kısmını bilgisayar başında geçirmemeli, hatta bunu engelleyecek önlemler alınmalıdır. Küçük
çocukların ayağa kalkmaları, dizlerinin üzerinde oturmaları ya da bilgisayarda
çalışırken pozisyon değiştirmeleri sağlanmalıdır. Bilgisayarda çalıştıkları süre içerisinde hareket etmeye devam eden çocuklar için daha sağlıklı olacaktır.
Sandalye yüksekliği ve duruş: Çocuk fareyi veya klavyeyi kullanırken, kollarının doksan derecelik bir açıyla durması için oturduğu koltuğun yeterince yüksek
olması gerekmektedir. Eğer çocuk ayakta durmak veya daha rahat bir pozisyonda
oturmak istiyorsa izin verilmelidir.
Ayakların duruşu: çocuk kendi boyuna uygun olmayan yüksek bir sandalyede
oturuyor ve ayakları yere değmiyorsa; ayakları sallanacak ve bu da onun kan dolaşımını engelleyecektir. Bunu önlemek için çocuğun ayağının altına uygun boyutlarda minderler yerleştirilmelidir.
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Klavye: Çocuk boyutlarındaki klavyeler veya note-book klavyeleri, tuşları daha
küçük ve birbirlerine daha yakın olduklarından çocuklar için uygun klavyelerdir.
Tuşların ufak bir dokunma ile görevlerini yerine getiriyor olmasına dikkat edilmelidir.
Sınıfta bilgisayar kullanmada dikkat edilecek diğer yanlar: Sınıf için en uygun
bilgisayar kullanmada söz edilecek ilk nokta bilgisayar –çocuk oranıdır. İdeal bir
sınıf kullanımı için bu oran her on çocuğa bir bilgisayar düşecek şekilde olmalıdır.
Eğitimcilerin, okul öncesi sınıflarda haftada bir gün bilgisayarda serbest çalışma için zaman ayırmaları uygun görülürken, diğer günlerde çocuğun yaşıyla ilgili
olarak zaman kullanmaları önerilmektedir. Altı yaşın altındaki çocuklar için günde 5-7 dakikalık bilgisayar kullanımı uygun bulunurken, anasınıfı çağında günde
10-15 dakikalık kullanım uygun görülmektedir.
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Fare ve diğer işaretçiler: Çoğu bilgisayar fareleri çocuğun ellerine göre değil,
yetişkinlerin ellerine göre tasarlanmıştır. Çocuğun ellerine uygun fare bulunmaya
çalışılmalı ve bilgisayar masasında çocuğun kolayca ulaşabileceği yerde bulunmalıdır.

Yazılım programının özellikleri ve seçimi: Okul öncesi çağdaki çocuklarda bilgisayar kullanımı dikkatle gerçekleştirilecek bir etkinlik olarak belirtilmektedir.
Bilgisayarlarda rastgele programlarla çocukları etkileştirmek uygun görülmemektedir. Çocukların bilgisayarları başarılı bir şekilde kullanabilmeleri için gelişimsel olarak uygun, çocuğun gelişmesi ve öğrenmesi ile tutarlı yazılımı seçmek çok
önemlidir. Araştırmacılar, çocuklar için geliştirilen programların aşağıdaki özelliklere sahip olması konusunda görüş birliği içindedirler. Bu özellikler;
-programın açık bir hedefinin olması,
-tekrarlar yapabilme olanağı vermesi,
-zorlama içermemesi,
-keşfetme ve hayal kurmaya götürebiliyor olması,
-problem çözmeye özendirici olması,
-çocukların bildikleri üzerine temellendirilmiş ve onları yansıtması,
-ses ve müziği içeren ve diğer duyulara da seslenen özellikte olması gibi gerekliliklerdir.
Açık uçlu ve adımın kontrolünün çocuklara bırakıldığı özellikte olan programlar tüm çocukların öğrenme stillerine, onların çevreleri ile etkileşim ve gereksinmelerine uygundur (İnan,2003).
Bilgisayar oyunları: Tüm oyunlar gibi bilgisayar oyunları ve video oyunlarının
çocukları eğlendirirken aynı zamanda sosyal gelişimine de katkıda bulunduğu be77
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lirtilmektedir. Oyun yeteneğinin yazı yazmak, resim çizmek gibi çocuğun kendini
ifade etmesinin bir yolu olduğu ve bu oyunların ders programlarının bir parçası
olması gereği üzerinde durulmaktadır.
Londra Üniversitesinde üç yıl süren çalışmada bilgisayar oyunlarının öğrenme yeteneğinde gelişmeye neden olduğunu ve oyun oynayabilmenin çocuklar için
önemli bir yetenek olduğu belirtilmektedir. Dikkatle hazırlanmış bilgisayar oyunlarının öğrenci motivasyonu ve öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirdiği, olgu,
kavram ve ilkelerin öğrenilmesinde etkili olduğu; karar verme, problem çözme ve
iletişim becerileri ile psikomotor becerileri geliştirdiği belirtilmektedir(www.webeğitim.com).
Akman’ın, Keagan, Higbee ve Endicott’tan aktardığına göre, otizmli çocuklara
bilgisayar ve animasyon programlarıyla daha kontrollü sosyal olaylar sunulabilmekte ve bu becerilerin öğrenilmesini hatta gerçek ortama taşımalarının sağlanmasını gerçekleştirmektedir (2006:313).
Eğitimcinin rolü: Eğitimci bilgisayarın çocukların problem çözmelerini
sağlama, çocuklarla işbirliği yapma konusunda yararlı olduğunu kavramalıdır.
Çocuğa rehberlik edip onun kendi düzeyine uygun olarak aktif katılımcı olmasını sağlayan bilgisayar, eğitimciye de rolünü özel eğitmenliğe dönüştürmesi konusunda yardımcı olacaktır. Eğitimciler eğitim programına göre öğretilecek bilgi
ve becerileri belirlerlerse, öğrenmeyi hızlandıracak bilgi ve programı da kolaylıkla
seçebilirler. Eğitimciler bilgisayarı çok yönlü olarak; basit bir öğretim aracı, pekiştirmeyi sağlayan bir araç, bir alıştırma ve değerlendirme aracı, bir düşünce aracı
olarak kullanabilmelidirler.
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Sonuç
Teknolojinin ve özellikle bilgisayarın, bugün dünyadaki yaygınlaşması eğitimcileri özellikle erken çocukluk döneminde bu aracın; nerede ve nasıl kullanılacağı
ve dijital ortamların okul öncesi eğitimde nasıl uygun kullanılabileceğini sorgulamaya götürmektedir.
Küçük çocukların gelişiminde elektronik ortamların etkisi konusunda bilinenler azdır, bilinmeyenler çok fazladır. Sonuçta erken çocukluk gelişimi konusunda
elektronik ortamların etkisi konusunda çok fazla araştırmaya ihtiyaç olduğu ortaya çıkmaktadır (Vandewater,2007).
American Academy of Pediatrics (AAP), İletişim ve Medya Grubu (Council on
Communications and Media), net bir biçimde iki yaşın altındaki bebeklerin hiç bir
şekilde ekran karşısında olmaması gerektiğini açıklamıştır. AAP aynı zamanda
üstün kalitedeki etkileşimli oyunların iki yaşından büyük çocuklarda eğitsel açıdan yararlı olabileceğini ve sosyal becerilerini, dil gelişimlerini ve okula hazırlık
konusundaki katkılarının olabileceğini belirtmektedir (2011:1041).
Teknolojinin erken çocukluk eğitiminde kullanılması pek çok eğitsel yarar
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Teknoloji erken çocukluk eğitiminde, pek çok yol arasında sadece bir yol olarak
kullanılabilir. Bu nedenle dengeli ve yaratıcı şekilde kullanılması gerekmektedir
(Epstein,2015).
Okul öncesi eğitimde eğitimcilerin teknoloji ve araçları kullanma ve başarılı
uygulamalar konusunda beklentileri karşılayabilmeleri için eğitime ihtiyaçlarının
olduğunun açık olduğu görülebilmektedir (NAEYC, 2012:10).
Günümüz toplumunda artık kaçınılmaz olan bilgisayar kullanımı, okulöncesi
çocukların eğitiminde de yer almaktadır. Bu durumda yapılacak şey, nasıl etkili
ve doğru kullanılacağı üzerinde durmaktır. Eğitsel açıdan bilgisayar kullanmanın
çocuklar için yararlı ve sakıncalı yanları bulunmaktadır. Yararları konusunda söylenebilecekler şunlardır:
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sağlayabilir, ancak dikkatli inceleme ve araştırmalarla akıllı seçimler yaparak ilerlenmelidir. Okul öncesinde kullanılabilen etkileşimli ortamlardan yararlanırken,
öğrenmede kişiler ve materyallerle yüz yüze etkileşimin yerini alamayacağını
akıldan çıkarmamak gerekir.

-Çocuk kendi kendine bir oyun dünyası yaratabilir,
-eğitim için gerekli öz disiplini kazanabilir.
-dikkatini yoğunlaştırma ve sürdürme alışkanlığı kazanabilir,
-sessiz, zihinsel çalışmalardan zevk almayı öğrenebilir,
-çalışma sonunda birikim sağlama alışkanlığı kazanabilir,
-çocuğu şımarıklığa itmez,
-tutarlılık duygusu kazandırır,
-dil duygusu ve matematik duygusu gelişir.
Belirlenen yararları yanında sakıncalarının da bilinmesi gerekmektedir. Bunlar da;
-fazla vakit geçirme ve tutsaklık yaratabilir,
-içe kapanık olmaya, yalnız ve arkadaşsız olmaya, iletişimsiz olmaya itebilir,
-ekran karşısında elektron bombardımanına açıktır,
-göz sağlığı olumsuz etkilenebilir,
-bedensel hareketliliğe engel olabilir ve fiziksel gelişimi olumsuz yönde etkileyebilir,
-aşırı övgü, kendini beğenmişlik, gösterişçilik ve yarışçılık gibi duygulara kapılmasına neden olabilir,
-bağımlılık yaratabilir şeklinde sıralanmaktadır.
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Bilgisayarlar okulöncesi eğitim ve erken çocukluk dönemi eğitiminde kullanılırken pratikte yapılması ve yapılmaması gerekenler ise şöyle belirlenebilir:
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-Teknoloji köşesi, sınıftaki diğer öğrenme köşelerinden sadece biri olmalıdır,
çocukların kullanmasına, giriş yapmasına izin verilmelidir.
-bilgisayar kullanma zamanını diğer etkinliklerin bir ödülü gibi kullanmamalıdır,
-çocuklara bilgisayarı kullanma konusunda bol zaman verilmeli, neler olacağını veya olamayacağını anlamasına fırsat sağlanmalıdır.
-önemli ve temel etkinlikler için gerekli materyallere harcanacak kaynakları
bilgisayarlar için harcamamalıdır. Bu önemli malzemeler sanat materyalleri, tuğlalar, kitaplar, oyun hamurları, pazıllar, su masaları ve oyun bahçesi malzemeleri
gibi şeyler olabilir.
-bütün yazılımları dikkatle değerlendirmelidir. Yazılımlar hem gelişim açısından hem de cinsiyet ayrımcılığı, ırkçılık açısından incelenmeli şiddet içeren unsurlar taşımamalı ve üçboyutlu olmasına dikkat etmelidir. Yazılımlar evden getirilerek kullanılmamalıdır.
-bilgisayar laboratuvarları kullanılmamalıdır. Okullar bilgisayar laboratuvarlarını kullanmaya meraklıdırlar, ancak var olan okul programlarına ayrı bir laboratuvarın entegre edilmesi zordur. Böyle bir durumda sadece özel zamanlarda
laboratuvar kullanılmalıdır.
-bilgisayar beceri öğretiminde kullanılmamalıdır. Eğitimde en yanlış kullanım
küçük çocuklara beceri öğretiminde ve uygulamalı işlemlerde bilgisayarın kullanılmasıdır (NAEYC,1996).
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-eğitimciler bu konuda iyi eğitilmelidir. Böylece öğretmen hem bilgisayarı sınıfta kullanırken hem de yazılım seçerken rahat olabilmelidir.
-bilgisayar programları kız çocuklarına ve azınlık özelliğine sahip çocuklara
da uygun olmalıdır.
-programların şiddet içeren olayları desteklememesi ve uygun olmayan davranışları ödüllendirmemesi önemlidir.
-özel eğitim ihtiyaçlarına uygun programlar seçilmeli ve bu ihtiyaç içindeki çocukların eğitimi için özel yazılımlar belirlenmelidir.
-bilgisayarların erken çocuklukta yapılması gereken kritik etkinliklerin yerini
almasına izin verilmemelidir. Bu etkinlikler; sanat, müzik, oyun, sosyal etkileşim,
kitapları keşfetme, el becerileri, büyüklerle birlikte iş yapma, tırmanma atlama gibi
bedensel etkinlikler olabilir. Hiçbir bilgisayar yazılımı bu gerçek ve doğal hayatın
yerini alamaz.
-bilgisayar yazılımı üreticilerine çocukların gelişimine uygun materyal üretmeleri konusunda ısrarlı olunmalıdır. Ayrıca çocuklar için zararlı bilgi ve ayrımcılık konusunda da hassas davranılmalıdır.
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-üreticiler, araştırmacılar ve uzmanların, eğitimciler ve anne-babalar olarak
karşı olduğumuz ürünleri bir çözüm olarak sunmalarına izin verilmemelidir. Hatta anne-babaları birer yazılım eleştirmeni olarak cesaretlendirmelidir.

-bir amaç için geliştirilen yazılımın(okuma-yazma gibi) diğer amaçlar için geliştirilmiş olana üstünlüğü olmamalıdır.
-interneti kullanırken görsel araçlarından yararlanılmalıdır. Bunlar; Kid Desk,
Internet Safe, Net Nanny ve Cyber Patrol , v.b.olabilir (Haugland, 2000).
Gelecekte pek çok okulöncesi eğitim programlarında ve okullarında teknolojinin öğrenme etkinliklerinin bir kısmını oluşturacağı görülebilmektedir. Ancak
bunun etkili kullanıldığından emin olabilmek için, öğretmenlerin iyi eğitilmiş
olmaları ve desteklenmeleri gerekmektedir. Böylece yazılımlar ve internet sitelerinin giderek uygun ve gelişen şekilde cinsiyet ayrımcılığı ve ırkçılık yapmayan,
engelli bireylere karşı önyargıdan uzak ve dini farklılıklara saygılı olduğundan
emin olmak gerekmektedir. Diğer yandan teknolojinin programın eğitim amaç
ve kazanımlarıyla çok iyi bütünleştirilmesi gerekmektedir. Teknoloji diğer gerekli
öğrenme durumlarındaki kritik etkinlikleri kaçırmaya neden olmamalıdır. Hem
materyal açısından hem de kişilerle etkileşim açısından kritik etkinlikleri yok etmemelidir.
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-bir özel ihtiyaç için geliştirilen yazılımın diğer ihtiyaçlar için yapılanlar aleyhinde olmamasına dikkat edilmelidir.

Sonuç olarak, teknoloji en etkili olduğu yerde, en etkili şekilde, engelliler eğitiminin bireyselleştirmesinde, farklı öğrenme stillerine uygun öğrenmeyi sağlamada ve dünyayı sınıfa getiren durumlar yaratmada kullanılmalıdır.
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Suriye Türkmenleri, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve halkı tarafından uzun yıllar ihmâl edilmiş bir konudur. Türk halkının Suriye Türkmenlerinin varlığından
haberdar olması 2011'de Suriye'de Arap baharı kıvılcımlarının ortaya çıkması ile
gerçekleşmiştir. Konuyla ilgili akademik çalışmaların hemen hemen hepsinin bu
dönem itibarı ile yapılmaya başlandığını görmekteyiz. Suriye Türkleri konusu, Suriye'nin Türkiye ile sınır komşusu olması ve yakın gelecekte Suriye'de oluşabilecek
yeni bir yönetimin oluşmasında oynayacakları rol açısından önemli bir yere sahiptir. Suriye'nin hemen hemen her bölgesinde yer alan Türkmenlerin varlığı Türkiye'yi oldukça yakından ilgilendiren bir konudur. Özellikle Türkiye'nin hemen sınır
bölgesinde yer alan ve bölgedeki nüfusun büyük çoğunluğunu oluşturan Bayır-Bucak Türkmenleri, Türkiye'nin sınır güvenliği açısından ve bölgede yer alan Türkmenlerin çıkartılarak yerlerine yerleştirilmek istenilen grupların gerek etnik gerek
siyasi gerekse destek aldıkları diğer devletlerin bölge üzerindeki yüzyıllara dayanan emelleri açısından düşünüldüğünde Türkiye’nin en uzun kara sınırı olması
açısından ciddi bir sorun olarak tespit edilmektedir. Bu çalışmamızda öncelikle
Suriye’deki olaylara kısa bir bakış yapıldıktan sonra Suriye'ye geldikleri tarihten
günümüze 1000 yıldan uzun bir süre geçmiş olan Türk nüfusu genel itibarıyla ele
alınıp, Bayır-Bucak Türkmen bölgesi köy köy incelenerek 2011 öncesinde bölgede
* Okt., T.C. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, TÖMER, cihatburakkorkmaz@nevsehir.edu.tr
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yaşamakta olan Türkmen nüfusu hakkında bilgiler verilmeye çalışılacaktır. Son
olarak bugün bölgede yer alan ve bölgedeki tarihî birikimlerine dayalı haklı varlıklarını korumaya çalışan gruplar hakkında bilgiler verilmeye çalışılacaktır.
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Abstract
Syrian Turkmens is a subject that has been ignored by state of the republic of
Turkey and its people for many years. Turkish public became aware of the Syrian
Turkmens presence in the year of 2011 with the occurence of Arab spring in Syria.
We can see almost all of the academic studies on this subject are started as of this
period. The subject of Syrian Turks has an important place due to Syria borders
on Turkey and their role on forming the government in Syria that may be formed
in near future. Turkmen’s presence nearly in every region of Syria is a subject that
concern Turkey closely. Especially Bayır-Bucak Turkmens, constituting majority
of the residents in the area immediately adjacent to Turkey's border region, are a
source of serious concern with regard to being Turkey's longest land border neighbor considering Turkey's border security and both the ethnic background and
political stance of the groups, who are aimed to replace indigenous Turkmens and
the centuries long desires of the countries from which they receive support. In our
study, after we take a brief look at the events in Syria first, the Turkish population
over 1000 years have past from the day they arrived in Syria to the present will be
generally discussed and after Bayır-Bucak Turkmen region is analyzed village by
village, informations about the Turkmen population that had lived in the area before 2011 will be attempted to be given. In conclusion informations about the groups
that are located in the area today and trying to protect their rightful presence based
on their historical background on the area will be attempted to be given.
Keywords: Syria, Turkish presence, Bayır-Bucak Turkmens, Turkmen groups.
Giriş
Bugün Suriye adıyla anılan ülkede yaklaşık 3,5 milyon Türk (Türkmen) yaşadığı
tahmin edilmektedir. Aslında Dağıstanlı, Çerkez, Karaçay gibi akraba topluluklar ve
diğer Türk boyları ile birlikte yaklaşık 8 milyon soydaşımızın yaşadığı bir coğrafyadır. Bu insanlar, bu coğrafyada, en az bin yıldan bu yana, kendi devletlerini kurarak,
egemen, hür ve efendi olarak ve yaşadıkları toprakları vatan bilerek yaşamaktalar. Bu
durum tüm Ortadoğu’da; Irak’ta, Suriye’de, Filistin’de, Lübnan’da bir tarihi gerçektir.
Ve yine bir gerçek var ki bugün, bu insanlar ıstırap içinde ve yoğun bir Arap kültürü
asimilasyonunun acımasızlığı altında yaşamaktalar. Suriye Türkleri bugün rejimin
vahşi saldırıları karşısında müdafaasız ve çaresiz kalmış, birçoğu yurdunu, köyünü
terk etmiş, yaklaşık 10.000 Türkmen hayatını kaybetmiş, on binlerce insan ise yaralan-
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mıştır. Üç yüz bin civarında Türkmen ise başta Türkiye olmak üzere komşu ülkelere
sığınmıştır.1

İşte çalışmanın önemi burada ortaya çıkmaktadır. “Bayır-Bucak Türkmenleri”
ifadesiyle dünya ve Türkiye gündeminde sıkça yer alan mücadeleyi yürüten teşkilatlı birliklerin adları veya sayıları daha önce değinilmemiş bir konudur. Bu çalışmada
adı geçen bölgede yer alan Türkmen yerleşim birimlerinden daha önce yapılan bazı
çalışmalara atıfta bulunarak bahsedilmiştir. Çalışmanın asıl önemli bölümü ise bizzat
kendi gözlemlerimize dayanan, ayrıca Bucak Bölgesi Kastal Mu’af Nahiyesi Belediye
Başkanı Molla Ramazan ile yapılan görüşmelerimizden elde edilen bilgilere dayandırılan ve bölgede mücadele veren Türkmen grupların adları ve sayılarıdır.
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Bütün bu olumsuz gelişmelere rağmen bölgede bulunan Türkmen gruplar kısmen
teşkilatlı birlikler marifetiyle gerek rejim güçlerine gerekse diğer terör gruplarına karşı
haklı bir “Vatan Savunması” vermektedirler.

1.Suriye’deki Olaylara Genel Bir Bakış

Nisan 2011 tarihinde Suriye Ordusu başkaldırıyı bastırmak için görevlendirilmiş ve askerler ülke genelinde göstericiler üzerine ateş açmıştır. Aylarca süren
askeri kuşatmaların ve baskının ardından gösteriler silahlı isyana dönüşmüştür.
Çoğunlukla firari askerler ve sivil gönüllülerden oluşan muhalif güçler, merkezi bir liderlik olmaksızın direnişe geçmişlerdir. 2013 yılında Hizbullah, Beşar
Esad’a sadık güçlerin yanında savaşa dâhil olmuştur. Beşar Esad yönetimi Rusya ve İran’dan askeri ve parasal destek alırken, muhalifler Katar ve Suudi Arabistan’dan silah desteği almaktadır.
Birleşmiş Milletler’e2 göre ölü sayısı Ocak 2015 tarihi itibarıyla 220.000’i aşmıştır. Raporlara göre on binlerce gösterici devlet hapishanelerinde hapsedilmiş,
bu göstericiler sistematik işkenceye ve teröre maruz bırakılmıştır. Uluslararası organizasyonlar hem Baas Partisi hükûmetini, hem de muhalefeti insan hakları ihlalleriyle suçlamışlardır. Birleşmiş Milletler’in ve Uluslararası Af Örgütü’nün hem
2012 yılında, hem de 2013 yılında Suriye’deki soruşturmaları ve saha araştırmaları
sonucunda, insan hakları ihlallerinin, işkencelerin ve savaş suçlarının büyük kıshttp://suriyeturkmenmeclisi.org/tr/6-suriye-ve-tuerkmen-gercegi adresinden Ocak 2016’da alınmıştır.
http://www.huffingtonpost.com/2015/01/15/syria-rebel-truce_n_6478226.html adresinden Şubat 2016’da
alınmıştır.
1
2
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Suriye’deki olayların özü, Suriye Baas Partisi’ne sadık askerler ve bu partiyi iktidardan indirmek isteyen muhalifler arasında süregelen silahlı mücadeledir. Olayların iç savaş hâline dönüşmesini sebep olan ilk gösteriler 15 Mart 2011’de başlamış
ve Nisan 2011 tarihinde ülke çapına yayılmıştır. Gösteriler, Arap Baharı olarak
bilinen, Ortadoğu’daki daha geniş bir protest hareketin parçasıdır. Göstericiler, ailesi 1971 yılından beri iktidarı elinde tutan Esad’ın istifasını ve 1963 yılından beri
ülkeyi idare eden Baas Partisi’nin iktidarı bırakmasını talep etmektedir.
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mının Baas Partisi hükûmeti tarafından yapıldığı sonucuna ulaşılmıştır3. Savaşta
kimyasal silahlar birden fazla kez kullanılmış ve bu durum uluslararası tepki çekmiştir.
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2.Suriye’deki Türk Varlığının Tarihî Temelleri
En eski ve devamlı topluluklardan biri olan Türkler aşağı yukarı dört bin yıllık
mazileri boyunca Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarına yayılmış büyük bir millettir.
Orta Asya’daki anayurttan etrafa yaptıkları sürekli göç hareketleri Türklerin dünyanın birçok yerinde bulunmalarının, hâkim millet olmalarının, söz sahibi olmalarının ve Türk kültürünü o bölgelere taşımalarının önünü açmıştır (Kafesoğlu,
2005: 41). Tarih boyunca dünyanın çok çeşitli bölgelerine göç etmiş ve göç ettikleri
topraklara yerleşmiş olan Türklerin göç ettikleri tarihler birbirinden farklılık göstermektedir. Aynı bölgeye çok farklı tarihler içerisinde çeşitli nedenlerle göçlerin
gerçekleşmiş olduğunu görmekteyiz. Göç edilen bölgeye göre kimilerinin zaman
içerisinde benliklerini kaybetmiş olduğunu, kimilerinin ana dillerini kaybettiğini
ama benliklerinin farkında olduğunu, kimilerinin ise hem benliklerinin farkında
olduğunu hem de dillerini muhafaza ettiğini görmekteyiz.
Tarih içerisinde Suriye’ye gerçekleşen Türk göçlerini incelediğimiz zaman
göçlerin çok çeşitli zamanlarda birbirinden farklı sebeplerle gerçekleşmiş olduğunu görmekteyiz. Suriye Türklerinin bugünkü durumlarına bakıldığı zaman Suriye Türkleri dillerini ve benliklerini koruma ve farkındalık yönünden çeşitlilik arz
etmektedir. Suriye’ye yerleşmiş olan Türkler bölgeye farklı zaman ve nedenlerle
yerleşmiş olan Kıpçak Türkleri ve Oğuz Türkleridir. Tarihçilerin hemen hepsi Küçük Asya’ya Selçuklular ile birlikte gelen Türklerin Dokuz Oğuz olduklarını dile
getirmektedir. Türkmenlik yerleşik hayatta yaşayan Sasanilerin İslamiyet’i kabul
eden Oğuzlara taktıkları bir ad olabilir (Güvenç, 1993: 103). 9. 10. Yüzyıllarda
Türklerin Orta Asya’dan Avrupa’ya ve Orta Doğu’ya doğru göç ettiklerini görmekteyiz. Oğuzlar bu göçler sırasında bulundukları yerlerden daha güneye doğru
göç ederek Orta Doğu’ya gelmişler ve burada Müslüman Devletlerle sınırdaş olmuşlardır. Oğuzlar bu şekilde İslamiyet’e girmeye başlamışlardır. Oğuzların İslamiyet’e girmelerinden önce de zaten Abbasi Halifeliği döneminde memluk ya da
paralı askerlerin batıdaki paralı askerler grubuna alınmış olduklarını bilmekteyiz.
Abbasi Halifeliğinin kuruluşundan itibaren özellikle orduda kullanılmak üzere
Kıpçak Türkleri satın alınmış ve bir eğitim verilerek Abbasi Devleti’ne hizmet
etmeleri sağlanmıştır. Abbasi Devleti’nde önemli bir yeri olan ve etkileri kuvvetlenen Türk birlikleri, önceleri İranlı unsurları dengelemek için getirilmeye başlanmıştır. Kısa zamanda sayıları 30.000’e ulaşan Türk birlikleri için halife Mu’tasım
tarafından Bağdat’ın kuzeyinde yer alan Samarra şehri kurularak onlara geniş
iktalar tahsis edilmiştir. Bunların Arap ve Acemlerle evlenip karışarak bozulmahttp://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/CIonSyriaciviliansunrelentingspiralofviolence.aspx
adresinden Şubat 2016’da alınmıştır.

3
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Suriye’de ilk Türkmen yerleşmesinin daha çok Halep ve Lazkiye şehirleri ile
bunların kuzeyindeki bölgede olmuş olduğunu görmekteyiz (Sevim, 1969: 563569). Ayrıca Şam, Humus, Tartus, Rakka’da; güney Suriye’de Suveyda, Kuneytra’da Daraa ve Nava bölgesi de dâhil olmak üzere diğer bölgelerde de çok sayıda bir
Türk nüfusu vardır. 1063 yılında Türkmenler’in Suriye’yi fethinden itibaren, 1918
yılında Osmanlı-Türk kuvvetlerinin Halep’in kuzeyine çekilişlerine kadar; 900
yıla yakın bir müddet Suriye, Türk hâkimiyetinde kalmıştır. (Kafalı, 1973: 32-33).
Kuneytra’da 11.yüzyılda Atsız zamanında gelip yerleştirilen ve bugün Kuneytra Safad ve Taberiye Gölü arasındaki bölgede yerleşik olan 40.000 civarında Colan(Golan) Türkmenleri de bulunmaktadır. Ayrıca, 93 Harbi (1877-1878) esnasında
Kafkasya’nın Dağıstan ve Karaçay bölgelerinden getirilen Türkler de bu bölgeye
yerleştirilmişlerdir. Sayıları 100.000 kadardır. Fakat 1967 Arap-İsrail savaşından
Suriye ordusu İsrail önünde dayanamayıp geri çekilince burada yaşayan Türkler
yurtlarını modern İsrail ordularına karşı savunmaya çalışmışlardır. Neticede bir
kısmı yurtlarını terk ederek Halep ve Şam’a gelerek yerleşmişlerdir. Bu bölge Suriye’nin Hama-Humus ve Tartus şehirleri ve Lübnan sınırı arasında bulunan kısmıdır. Suriye’nin orta-batısı sayılabilecek bir bölgedir. Türkmenler genellikle Humus
şehrinde yaşamaktadır. Fakat Hama şehrinde de önemli bir Türk-men topluluğu
yaşamaktadır. Bu bölgedeki Türklerin büyük bir çoğunluğu Türkçeyi unutmuşlardır. Türkmenler bu bölgede orta sınırı teşkil ederler, sayılarının 2012’de 80 bin
civarı olduğu tahmin edilebilir. (Kirişçioğlu, 2013: 17-18)
Arap Baharı ve etkileriyle beraber uluslararası bir soruna dönüşen Suriye hakkında hem dünyada hem de Türkiye’de farklı açılardan araştırmalar yapılmaya
başlanmıştır. Bu araştırmalarda etnik ve mezhepsel yapı öne çıkarken neredeyse
1000 yıldan bugüne bölgede yaşayan Türkler ile ilgili literatürde yeterli çalışma
mevcut değildir. Amerikan Dış İşleri Bakanlığı’nın %1 olarak belirlediği Türkmen
nüfusu, Şam Büyükelçiliğimiz de aynı oranla 1983’te desteklemiştir. Mustafa Kafalı (1973) tarafından bu konuyla ilgili yapılan ilk çalışmada Suriye’deki Türklerin
nüfusu 500.000’den fazla ve Türkçe konuşanların sayısı da 300.000 civarında tespit edilmişken 1995 yılında Suriye’nin nüfusu 14.171.000 iken Türkçe konuşan ve
tespit edilebilen Türk nüfusu 1.000.000 civarındadır ve çalışmada Türkçe konuşmayan Türkmenler dikkate alınmamıştır. (akt. Kirişçioğlu, 2013: 6 )
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maları için özellikle Türk kızları getirtilip onlarla evlilikleri desteklenmiştir. Bu
Türk birliklerinin komutası da sadece Türk Beylerine bırakılmıştır (Kopraman,
1989: 56). Böyle bir dönemin hemen sonrasında 960 yılında Oğuzlardan Selçuk
Bey ve maiyetinin İslam’a girişi tamamlanmış ve tedrici olarak yaklaşık 200 bin
kişi Müslüman olmuştur. Maveraünnehr bölgesindeki Müslümanlarca, Oğuz kavimlerinden İslam’ı kabul etmiş olan bu kesimlere onları eski dinlerinde devam
eden etnik kardeşlerinden ayırmak için “Türkmen” adı verildi. Bu isimlendirme,
Bir süre Oğuz ismi ile birlikte kullanılmış olsa da, XIII. Yüzyıl başlarına gelindiğinde artık tüm bölgelerde Oğuz isminin yerini almıştır (Dağ, 2010).
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3.Bayır- Bucak Bölgesi Türkmen Yerleşim Birimleri
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Resim 1: Bayır-Bucak Bölgesi’nin Coğrafî Konumu

Bayır-Bucak Türkmen Bölgesi Suriye’nin Lazkiye şehrinde yer almakta ve
Hatay ili Yayladağı ilçesi sınırına güney-batı uzantılı bir alanda bulunmaktadır.
Bayır-Bucak Türkmen Bölgesi; Bayır, Bucak ve Kesep olmak üzere üç bölgeden
oluşmaktadır. Bu bölgelerde yer alan köyler bölgedeki diğer köylerden daha büyük
ve gelişmiş olan nahiye olarak adlandırılan yerleşim merkezlerine bağlıdırlar. Bayır Bölgesi’ndeki nahiye Rabi’a, Bucak bölgesindeki nahiye Kestel Mua’f ve Kesep
Bölgesi’ndeki nahiye bölgeyle aynı isimdeki Kesep nahiyesidir. Bölgelerdeki tüm
resmî işlemler adı geçen nahiyelerden yapılmaktadır.
3.1.Bucak Bölgesi
Bucak Bölgesi Lazkiye şehrinin Akdeniz civarında yer alan bölgesidir. Bölgenin Türkiye ile bir sınırı bulunmamaktadır. Bölgede yer alan yerleşim yerleri Türkmenlerden ve rejim taraftarı Alevilerden oluşmaktadır. Bölge 2011 öncesinde çok
sakin bir yer olup Suriyelilerin tatil için geldikleri bir turizm şehri konumunda yer
almaktadır. Maddi durumu iyi olan Suriyelilerin birçoğunun bölgede yazlık evleri
bulunmaktadır. Bölgede yer alan Türkmen ve Alevi köyleri karışık bir şekilde yer
almaktadır. Türkmen köyleri ayrı bir yerde Alevi köyleri ayrı bir yerde değildir.
Öztürkmen, Duman ve Orhan’ın yaptığı çalışmaya göre (2011: 17) bölgede yer alan
Türkmen köyleri şunlardır:
90

Arapça Adı
Sılayip Türkmen
صليب تركمان
Burç İslam
برج اسالم
Kastal Maaf
قسطل معاف
El Temime
التميمة
Ümmül Tuyur
أم الطيور
Zinzif
زنزف
Beit Avan
بيت عوان
Beit Mılık
بيت ِملك
Tıfahiye Fokaniye
تفاحية فوقانية
El Mahmudiye
المحمودية
Bedrusiye
البدروسية
Şih Hasan
شيخ حسن
Şekiriye
شكرية
El Gasseniyye
الغسانية
Beit Feres
بيت فارس
El Rihan
الريحان
Ballut
بلوط
Sude
سوده

Türkçe Adı
Kıymaz
غيماز
İsa Beyli
عيسى بيلي
Araplı
عربلي
Kunbelli
كونبلي
Filik
فيليك
Ayuşlu
عيوشلي
Galabah
قالباه
Ümmetli
أمتلي
Aşağı Almalı
أشاغي ألملي
Çalkamalı
جلقاملي
Saray
صاراي
Çukaran
جوقران
Meydançık
ميدانجك
Keren Gül
كرن غول
Fakılı
فقلي
Kesecik
كسيجيك
Kör Ali
كور علي

Arapça Adı
Kıymaz
غيماز
İsaviyye
عيساوية
Beyt Arap
بيت عرب
Beyit Kunbel
بيت كونبل
Felek
فلك
Ayuşiye
عيوشية
Galaba
قالبا
Umme
أمة
Tıfahiye Tahtaniye
تفاحية تحتانية
El Bereke
البركة
Saray
صاراي
El Zahiye
الذاهية
El Meydan
الميدان
El Berki
البركي
Beit Vali
بيت والي
El Halidiye
الخالدية
Kor Ali
كور علي

Tablo 2: Bucak Bölgesi Türkmen Köyleri					
Bölgede yer alan Alevi köylerinin sayısı Türkmen köylerinden daha azdır. Bu
köylerin isimleri şunlardır: Basit, Beyt Beddur, Sürekli, Karatat, Beyt Kaddar, Kulup, İmen, Kara Fellah, Beyt Kasir, Zeytincik, Belluran, Vadi Kandil, Sirisikiyye,
Çapılıyye, Dağmat, Harıciyye, Mezra’a, Zığrin, Savanik.
Bucak Bölgesinde genel olarak şiddetli çatışmaların yaşanmadığı görülmektedir. Çatışmalar Bayır Bölgesine yakın köylerde gerçekleşmiştir. O köylerde de çatışmalar çok şiddetli boyutlara ulaşmamış ve Türkmenler ile askerler arasında bir
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Türkçe Adı
Sılayip Türkmen
صليب تركمان
Burç İslam
برج اسالم
Kastal Maaf
قسطل معاف
Türkmenli
تركمانلي
Turunç
تورنج
Zinzif
زنزف
Avanlı
عونلي
Mılıklı
ملقلي
Yukarı Almalı
يوقاري ألملي
Mılla Mahmutlu
مال محمودلو
Bedruse
بدروسه
Fakıh Hasan
حسن فقه
Şirit Ali
شيريت علي
Keşiş
كشيش
Ferizli
فريزلي
Çamırlı
جامرلي
Kaba Mazı
قبا مازي
Kara Bacak
قره بجق
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çatışma gerçekleşmemiştir. Gerçekleşen çatışmalar Türkmenler ile rejim yanlısı
halk grupları arasında olmuştur. Rejim askerleri ile Türkmenler arasında bir çatışma yaşanmamasının sebebi daha önce bölgede bir askeri üssün bulunmamasından
kaynaklanmaktadır. Çatışmalar Kastal Muaf, Zinzif, Saray, Avanlı ve Mılıklı köylerinde gerçekleşmiştir. Yaşanan çatışmalardan birkaç gün sonra Bayır Bölgesine
yakın olan Türkmen köylerinin hemen hemen tamamı boşaltılmıştır. Bu köylerin
boşaltılmasında çatışmaların dışında etkili olan bir sebep daha bulunmaktadır.
Suriye’de rejimin yanında etkin olarak hareket eden Acilciler grubunun Türkmenlere yapmış olduğu baskılar da bölgedeki Türkmenlerin köylerini boşaltmasında
etken olmuştur. 2012 yılının Ağustos ayında Bucak Bölgesi Kastal Mu’af Nahiyesi
Belediye Başkanı Molla Ramazan ve yardımcıları ile bazı söz sahibi Türkmenler
Acilciler grubunun lideri Mihraç Ural ve ekibi tarafından üç gün alıkonulmuştur.
Arkasından bu grup Zinzif köyündeki tüm evlerde arama gerçekleştirmiş, Türkmenlere kötü muamelede bulunmuşlardır. Gerçekleşen bu olayın ardından Bayır
Bölgesine yakın olan Türkmen köylerindeki kadınlar ve çocuklar Bayır Bölgesi’ne
gitmişlerdir. İki hafta sonra bölgede çatışmalar başlamış çatışmalar Türkmenler
tarafından bir günde kaybedilmiş ve Bayır Bölgesi’ne yakın olan köyler tamamıyla
boşaltılmıştır.
Bayır Bölgesi’ne uzak konumda olan İsabeyli, Büdürsü, Keyyiş, Sulayıp, Turunç, Burc İslam gibi köylerde hiç çatışma yaşanmamıştır. Çatışmaların bu köylerde yaşanmamasının sebebi köylerin diğer Türkmen köyleriyle aralarında Alevi
köyleriyle çevrili olmasından kaynaklanmaktadır. Köylerde yaşayan genç erkekler
rejim tarafından askere alınmak istenmektedir. Bu sebeple bu köylerde genç erkekler bulunmamaktadır. Kadınlar, yaşlılar ve çocuklar için çok büyük problemler
görülmemektedir. Köylerde çiftçilikle uğraşanlar kendi yiyeceklerini ekip biçerek
temin etmektedir. Şehir merkezinde yaşayanlar ise genelde devlet memurudurlar ve devletten maaşlarını almaktadırlar. Suriye Devleti’nin bu köylerde yaşayan
Türkmenlerin bölgeyi terk etmeleri için girişimde bulunmamasının sebebi bölgenin zaten Baas Rejiminin Suriye’deki en güçlü yeri olarak kabul edilmesindendir.
Bölgede Türkmenlerin etkin oldukları köyler Bayır bölgesine yakın olan köylerdir
ve bu köyler de zaten rejim yanlıların girişimiyle boşaltılmıştır.
3.2.Kesep Bölgesi
Kesep, Bayır-Bucak Bölgesi içerisindeki en küçük bölgedir. Akdeniz’e ve Türkiye’ye sınırı olan bir yerdir. Tamamıyla bir turizm bölgesi olup Ermenilerin yaşadığı yerleşim yerlerinden oluşmaktadır. Bölgede Acısu (Nıbeal Mır), Nebain, Samra,
Vadi Ezhar ve Kesep köyleri yer almaktadır. Kesep bir turizm bölgesi olduğu için
diğer şehirlerde yaşayan Suriyelilerin yazlık evlerinin bulunduğu bir yerdir. Kesep
Bayır-Bucak’ta çatışmaların en az olduğu bölgedir. 2012 yılında Acısu’da bulunan
bir karakol askeri üsse dönüştürülmüştür. Bölgedeki üç hâkim zirveden birisi olan
Cebelin Nısr’da da bir askeri üs kurulmuştur. 2014 yılının Mart ayında ağırlığı
Türkmenlerden oluşan muhalif gruplar Kesep Bölgesi’ni ele geçirmişlerdir. Ancak
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Haziran ayında herhangi bir çatışma olmamasına rağmen baskılar yüzünden bölgeyi terk etmek zorunda kalmışlardır.

Bayır Bölgesi tamamı Türkmen köylerinden oluşan bir bölgedir. Bölge Türkiye
sınırında yer almakta olup çatışmaların en yoğun olarak yaşandığı bölgedir. Öztürkmen ve diğerlerinin yaptığı çalışmaya göre (2011: 16) bölgede yer alan Türkmen köyleri şunlardır:
Arapça Adı
Rabiea
ربيعة
Hılva
حلوى
El Dura
الدرة
Salur
صالور
Aliye
آلية
Iteyra
عطيرة

Çemeren
جمران

Şahrura
شحرورة

Dervişen
درويشان
Kabkaya
كبقايا
Kepir
كبير
Yamadi
يمادي
Kazak
كازاق
Kantara
قنطرة
Günyeli
غونايلي
Hamikli
حميكلي
Saldıran
صالدران

Dervişan
درويشان
Kabkaya
كبقايا
El Kebir
الكبير
El Yamama
اليمامة
Kazak
كازاق
Kantara
قنطرة
Günyeli
غونايلي
Beyit Hamik
بيت حميك
Saldıran
صالدران

Türkçe Adı
Çanlı
جانلي
Gök Dağ
غوك داغ
Sarraf
صراف
Akça Bayir
اغجا باير
Cüb Torus
جب طوروس
Nısıbın
ً نسبا
Kabaklı
قبقلي

Arapça Adı
Ğameme
غمامة
El Hadrae
الخضراء
Sarraf
صراف
El Beydae
البيضاء
Cüb Torus
جب طوروس
El Rihaniyye
الريحانية

Çukurçak
جوقرجاق
Ablaklı
أبلقلي
Kelez
كلز
Çardaklı
جردقلي
Yumucak
يموجاك
Gebere
غبره
Kıbkaya
قبقايا
Aşağı Baldırlı
أشاقي بلدرلي
Karaca Ağaç
قارجه أغاج

El Vadi
الوادي
Beit Ablak
بيت ابلق
Nıvvara
نوارة
Beit Çardak
بيت جردق
El Rusume
الرسومة
Ravda
الروضة
Kıbkaya
قبقايا
Sude Tahtani
سوداء تحتاني
Karaca Ağaç
قارجه أغاج

Sukkeriye
سكرية

Tablo 1: Bayır Bölgesi Türkmen Köyleri
Bayır Bölgesi 2011 olayları başladığı dönemden 15 Ocak 2016’ya kadar tamamen Türkmenlerin hâkimiyetinde yer almaktaydı. Rejim güçleri havadan ve kara93

21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum

Türkçe Adı
Gebelli
غابللي
Şeren
شران
Kulcuk
قولجوك
Salur
صالور
Kuruca
كوروجا
Murutly
مورتلي
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dan sürekli olarak 2011 yılından itibaren saldırılarını sürdürmüş olsa da belirtilen
tarihe kadar herhangi bir ilerleme kaydedememişlerdir.
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4. Bölgede Mücadele Veren Gruplar
Memduh Culha Grubu: Bayır Bölgesinde oluşan ilk silahlı gruptur. 1 Ağustos 2011’de kurulmuştur. Komutanı girdiği ilk çatışmada şehit düşmüştür. Bütün
Türkmenler 10-15 gün bu grup altında yer almıştır. Daha sonraları farklı gruplar
oluşmaya başlamıştır. Bu grup ilk kuruluşundan itibaren Avanlı’nın muhafazasında bulunmuştur. Gebelli düşünce Avanlı’da yer alan bu grup da çekilmek zorunda
kalmıştır. Tamamen Türkmenlerden oluşan bu grup demokratik bir görünüm arz
etmektedir. Liderlerini seçimle belirlemektedirler.
Nurettin Zengi Tugayı: Memduh Culha’dan sonra kurulan ilk gruptur. Kuruluşundan itibaren Karabacaklı’da ve Saray’da savaşmışlardır. Gebelli düştükten sonra 15 Ocak 2016’da bulundukları yerden çekilmek zorunda kalmışlardır. Yoğun
bir hava saldırısına maruz kalmışlar ve çok sayıda şehit vermişlerdir. Liderleri Abu
Ahmed Farid’dir. Kuruluşundan itibaren tek liderle devam etmişlerdir. Nureddin
Zengi grubu kurulduktan sonra bölgede çok hızlı bir gruplaşma ortaya çıkmıştır.
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Birinci Sultan Selim Tugayı: Liderleri Tarık Sohta’dır. Tek liderle devam etmişlerdir. Genelde Fırınlık ve Şeren’de savaşmışlardır. Cepheleri Fırınlık olup merkezleri Şeren’dedir. Bir dönem PYD ile Halep’te savaşmışlardır. Ağustos 2013’te
Halep’in kuzeyinde yer alan Mınnığ Havaalanında savaşıp havaalanını ele geçiren
muhalif grupların arasında yer almışlardır. Tarık Sohta’nın dedesi Nevres Sohta
1939 yılında Bayır’a girmeye çalışan Alevilerle ve Ermenilerle büyük mücadeleler
yürütmüştür. Bu sebeple Nevres Sohta Türkiye’de bilinen bir şahıstır. Çocukları da
Türkiye ile ilişkilerini sürdürmüşlerdir.
Sultan Abdülhamid Tugayı: Liderleri Ömer Abdullah’tır. Bu tugay Kızıldağ düşene kadar Fırınlık’ın muhafazasında yer almıştır. Kızıldağ’da yoğun mücadeleler
vermişlerdir. Kızıldağ düşünce bulundukları bölgeden geri çekilmişlerdir.
Ihva Billâh Grubu: İlk kurucusu Heysem Topalca’dır. Heysem Topalca’dan sonra grubun başına geçen kişi Abu Ethem Türkmen’dir. Son olarak da Ramazan Utti
grubun başına geçmiştir. Daha sonraki liderlerin üzerinde Heysem Topalca’nın
etkileri bilinmektedir. İlk önceleri Murtlu’da kalmışlar daha sonra Mılıklı’ya geçmişlerdir. 45 Dağı düşmeden evvel o bölgede savaşmışlar ve 45 dağı düştükten sonra Çardaklı’ya çekilmişlerdir. Gebelli düşene kadar Çardaklı’da mücadele vermişlerdir. Tamamı Türkmenlerden oluşmaktadır. Memduh Culha’dan sonra en fazla
şehit veren grup olarak bilinmektedir.
Şuheda El Cebel El Türkmen Tugayı: Bu grup Adil Orli tarafından kurulmuştur.
Kızıldağ’ın muhafazasında yer almışlardır. Merkezleri Murtlu’da yer almaktadır.
2013 yılında İŞİD’le Kızıldağ’da mücadele etmişler ve İŞİD’le girilen mücadeleden
sonra Kelez’e çekilmişlerdir. Kelez’de 1071 adında bir eğitim alanı kurmuşlardır.
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Murabitun Grubu: Şüheda El Cebel El Türkmen Tugayı’ndan ayrılarak oluşmuş
bir gruptur. Cepheleri Karabacaklı’dır. Liderleri Şehit İsmail Culak’tır. Girdiği bir
çatışmada şehit düşmüştür. Tam bulundukları yere Ruslar füze atmıştır. Askerlerin
çoğu şehit düşmüş ve yaralanmıştır.
Zahir Bibers Tugayı: Memduh Culha’dan ayrılmış bir gruptur. Bu grup Memduh Culha ile aynı cephede savaşmıştır. Sılayip Türkmenlerinden oluşmaktadır.
Türkmen Dağı Tümeni: 2012 yılında kurulmuştur. Yukarıda saydığımız tüm
grupların ortak kararıyla kurulmuş ve tüm grupları çatısı altında toplamıştır.
Liderleri Muhammed Awad’dır. Yardımcısı Abu Fadıl’dır. Bu Tümen bir eğitim
alanı oluşturmuştur. Tüm Türkmen gruplarının aldığı ortak karar neticesinde
her Türkmen grubu askerlerini bu grupta eğitmek zorunda bırakılmıştır. Gelen
desteklerin tamamı bu tümende toplanmıştır. Daha sonra bu gruptan ayrılmalar
gerçekleşmiştir. Ayrılmalar radikal İslami düşüncedeki askerler tarafından gerçekleşmiştir. Bu ayrılmalar ile beraber dağ iki ayrı büyük gruba bölünmüştür.
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Arap gruplarına eğitim vermişlerdir. Uygur Türkleri bölgeye ilk geldikleri zaman
eğitimlerini bu gruptan almışlardır. Daha sonraları çok zayıflamışlardır. Sayıları
ve güçleri çok az olmasına rağmen Kelez’de mücadeleye devam etmektedirler.

Cephe El İslamiyye Grubu: Türkmen Dağı Tümeni’nden ayrılan gruptur. Lideri
Abu Suheyb’dir. Rejim yıkıldıktan sonra da cihada devam etmeyi düşünen askerlerin oluşturduğu bir gruptur. Şu anda Türkmen dağındaki en aktif gruplardan
biridir.

2. Sahil Tümeni: Suriye Türkmen Meclisi tarafından kurulmuştur. Türkmen
Dağı Tümeni’nin isim değiştirmiş şeklidir. Tamamen Suriye Türkmen Meclisinden destek almıştır. Ancak bölgedeki bazı gruplar Suriye Türkmen Meclisine karşı
oldukları için bu tümene dâhil olmamışlardır. 1. Selim Tugayı, Sultan Abdülhamid
Tugayı ve Cebel İslam 2. Sahil Tümenine dâhil olmamıştır. Aralarında bir çatışma
olmamıştır. Bölgedeki tüm gruplar desteğini 2. Sahil Tümeni’nden sağlamaktadır.
10. Tümen: Türkmen Dağı Tümeni iptal olduktan sonra bölgedeki tüm grupları tek çatı altında toplamak amacıyla 2. Sahil Tümeni çatısında toplanmak istemeyenler tarafından Abul Fadıl liderliğinde kurulmuştur. İçerisinde Arap grupları da
bulundurmaktadır. Özgür Suriye Ordusundan destek almıştır. Ğamam cephesinde savaşmışlar ve cephe düştükten sonra ortadan yok olmuşlardır.
Libyalılar Grubu: Murtlu’da merkezleri vardır. Avanlı’da cephede savaşmışlar
ve oranın muhafazasında yer almışlardır. Çok sayıda canlı bomba yetiştirmişler ve
Esad’a karşı bu canlı bombaları kullanmışlardır. Künyeli isimler kullanmışlardır
ve gerçek isimlerini kullanmamaktadırlar. Tamamı Libyalılardan oluşmaktadır.
Ensar El Şam: %90’ı Araplardan oluşmaktadır büyük bir gruptur. Suriye’nin
çeşitli yerlerinde savaşmış olup Türkmen dağında sadece destek amacıyla bulun95
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Ibn i Teymiyye Grubu: Bu grup bünyesinde çok sayıda yabancı barındırmaktadır. Bölgede Türkmen Dağı Tümenine dâhil olmayan tek gruptur.
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muşlardır. Kesep’in ele geçirilmesinde önemli bir vazife yüklenmişlerdir.
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Çeçenler: Suriye’deki tüm Çeçenler tek bir çatı altında toplanmışlardır. Müslim
Ebu Velid Şişeni liderleridir. Suriye’nin her yerine dağılmış durumdadırlar. Destek
amacıyla zaman zaman Türkmen Bölgesine yardıma gelmişlerdir.
Sonuç
Suriye’de beş yıla yakın bir süredir yaşanan iç savaştan en büyük zararı yerel
halkın gördüğü yadsınamaz bir gerçektir. Bu iç savaşın diğer mağdurları da Türkiye başta olmak üzere Suriye’nin sınır komşuları ve Avrupa devletleridir. Çalışmanın hazırlandığı günlerde küresel sermayeyi elinde tutmaya çalışan büyük güçlerin
ateşkes çağrısı yapması, olayların sona ermesi açısından kayda değer bir gelişme
sayılabilir. Kalıcı bir barış ortamının sağlanabilmesi Suriye’de oluşturulacak tam
demokratik bir yönetim sistemi ile mümkün olacaktır. İşte bu noktada Suriye’nin
hemen her bölgesinde yaşayan Türkmen grupların bu demokratik yapı içerisindeki rolü Türkiye açısından çok önemlidir. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti,
bir cihan devletinin bakiyesi ve mirasçısı olması sıfatıyla sınırlarının ötesinde bir
müktesebata sahiptir. Meydana gelen gelişmeler Türkiye’nin özellikle sınırındaki
ülkeler ile bir komşuluktan ziyâde her anlamda bir kader ortaklığı olduğunu bir
kere daha bütün nesnelliğiyle ortaya koymaktadır. Yani Türkiye’nin etrafını sınırları dışında çepeçevre kuşatan Türkler iyiyse, Türkiye de iyidir. Bahsi geçen Türkler ister sınırları içinde olsun isterse olmasın Türkiye’nin bir parçasıdır.
Yapılan bu çalışmada Suriye’deki Türkmen grupların hem rejim güçleri hem
de diğer terörist gruplarla olan mücadelesindeki teşkilatlı yapıları ortaya koyması
açısından önemli olarak görülmektedir. Ayrıca çalışmada adı geçen grupların mücadelesi, Türkiye’nin güney sınırının güvenliği açısından ayrıca stratejik bir öneme
sahiptir. Çalışmanın diğer bir önemi ise gerek dünya gerekse Türkiye gündeminde
sıkça yer alan “Bayır-Bucak Türkmenleri” ifadesinin içini dolduran Batı Türkmeneli gerçekliğine bir farkındalık yaratmasıdır. Bu sebeplerden dolayı çalışmanın
hem Türkoloji hem uluslararası ilişkiler hem de güvenlik politikaları çalışan bilim
insanlarına faydalı olacağı düşünülmektedir.
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Öz

Araştırmada başta dernekçiliğin merkezi sayılan Amerika Birleşik Devletleri
olmak üzere Almanya, Fransa ve İngiltere’den eğitim amaçlı dernekler kuruluş
amaçları, yapıları ve işleyişleri bağlamında incelenmiştir. Yapılan araştırmada derneklerin amaçları ülkelere göre ayrı ayrı belirlenmiştir. Genel olarak, eğitim alanında üyelerinin savunuculuğunu yapmak, mesleki eğitim kursları düzenlemek,
çeşitli eğitici yayınlar hazırlamak, yardım toplamak, eğitim ile ilgili hükümete yeni
projeler sunmak, eğitim araştırma ve uygulamalarını teşvik etmek gibi amaçlarının olduğu anlaşılmaktadır. Yapısal olarak ülkemizdekilere kıyasla üye sayıları
milyonları bulan dernekler mevcuttur. Bu ülkelerdeki dernekleşme oranlarının
yüksek olması da dikkat çekici diğer bir unsurdur.
Anahtar Kelimeler: Sivil Toplum, Sivil Toplum Kuruluşları, Eğitim Dernekleri
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Bireyler kolektif olarak dernek örgütlenmesi içinde ortaklıklar doğrultusunda,
dayanışma içerisinde etkinlikler gerçekleştirirler. Bir sivil toplum örgütlenmesi olarak dernekler sadece Türkiye’de değil tüm dünyada yaygın bir örgütlenme
türüdür. Toplumsal yaşamın her alanında kadın, çevre, sağlık, haklar ve savunuculuk alanlarında kurulan dernekler doğal olarak “eğitimi” çalışma alanı olarak
görmektedirler.
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Abstract
Individuals carry out activities in solidarity as a collective organization within
the partnership by associations. As a non-governmental organizations associations
are common type of organizations not only in Turkey but also all over the world.
Associations are founded at all aspects of life as women, environment, health, rights
and advocacy; naturally perceives the “education” in their working area.
In this study, educational associations considered primarly as the center of associationalism in the United States, Germany, France and England. They were researched in the context of their structure, operation and organizational goals. In
this research, the aims of associations were identified by individual countries. In
general, their aims were considered like advocating for their members, organizing
vocational training courses, preparing a variety of educational publications, having a whip-round, providing new projects to the government about education and
promoting carrying out these projects. Structurally, these are associations have got
millions of members compared to our country. The high rate of associationalism in
these countries is a remarkable factor.
Research was done using by “literature scanning technique”. Information about
the objectives and activities of associations were obtained by accessing their web
pages.
Keywords: Civil Society, Non-governmental Organizations, Educational Associations
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Giriş
Sivil toplum kavramı yapısı gereği farklı özellikleri barındıran, kompleks içeriğe sahip bir kavramdır. Sivil toplum gönüllü, devletten ayrı, kendiliğinden oluşan,
insanları bir araya getiren, örgütleyen sosyal bir ortamdır. Sivil toplum kuruluşları
ise bu zeminde gelişen örgütlenmelerdir. Sivil toplum çok yönlü, üzerinde tartışılan ve güncelliğini koruyan bir kavramdır. Dolayısıyla, sivil toplum kavramı
tarihsel süreç içerisinde farklı şekillerde ifade edilmiştir. Sivil toplumun ne olduğu
ve tanımlanması konusunda geniş bir uzlaşı sağlamak zordur. Yazarlar kendi bakış
açılarına göre farklı şekillerde sivil toplum tanımı yapabilmektedir. Bu tanımlamalar çoğu zaman Hegel ve Gramsci’nin sivil toplum tanımları ve anlayışlarının
etkisindedir. Fakat özgürlükçü bir toplumda sivil toplum Tocqueville’nin anlayışına daha yakın olmak durumundadır. Böyle bir yaklaşımın temelinde, gönüllü ve
devlet yönlendirmesinden bağımsız bir örgütlenme ve faaliyet tarzı temel alınmalıdır (Doğan, 2002).
Dernekler sivil toplum kuruluşları içerisinde en çok gündemde olan yaygın
bir örgütlenme biçimidir. Bireyler tek başlarına yapamayacakları işleri dernekler
kurarak ortak menfaatler doğrultusunda, dayanışma içerisinde gerçekleştirirler.
Demokratik ve gelişmiş ülkelerde sivil toplum kuruluşlarının gelişmesi daha kolay
ve hızlıdır.
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Sivil toplum kavramı, devletten ve piyasadan bağımsız olan tüm organizasyon,
birlik ve dernekleri kapsar (buna siyasi partiler de dahildir) bu kapsama sendikalar,
meslek birlikleri, ticaret odaları, etnik gruplar, dinsel organizasyonlar, üniversite
grupları, kültür ve spor dernekleri de girer (Doğan, 2008). Toplumsal yaşam açısından ve birlikteliği sağlama bakımından dernekleşme önemli bir sivil toplum
faaliyetidir. Kişiler arası etkileşimi güçlendirmekle birlikte, bireylerin birbirlerine
karşı güvenlerini de arttırmaktadır. Dernekler gönüllü kişilerin belirli bir amaç
etrafında imkanlarını birleştirerek oluşturdukları tüzel kuruluşlardır.
Dernek kurmanın en basit ve anlaşılabilir faydası, özellikle günümüzün yalnızlaşan bireyleri için, bir ifade biçimi ve yararlı olma duygusuyla birlikte kendilerini
iyi hissetmelerinin bir yolu olmasıdır. Bireylerin derneklere üye olup, dernek faaliyetlerine katılmaları, onların artan bir şekilde yardım, spor, şehir yaşamı, sağlık,
eğitim, müzik ve sanat etkinliklerine katılmalarının bir yoludur (Gutmann, 1989).
Aşağıda Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Fransa ve Almanya’da ki eğitim
derneklerinin amaçları, yapı ve işleyişleri değerlendirilmiştir.
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AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

Her yaştan Amerikalı, hayatın bütün istasyonları ve her türlü tasarrufta sonsuza kadar dernekler oluşturmaktadır. Her durumda, her yeni girişimde, Fransa’da
devleti, İngiltere’de toprak ağalarını fakat Amerika’da dernekleri bulacağınızdan
emin olun (Lively, 1965). Geleneksel olarak, Amerikalılar hükümet içinde şekillenmiş kolektif örgütlere güvenmez iken kendi gönüllü derneklerinin oluşturulması
hakkında ısrarcı olurlar. Minimal güçlerin bu devlet kavramı aslında tek kişi için
oldukça büyük olan düzenlemeleri özel kişiler için organize etmeyi kolaylaştırır
(Schlesinger, 1944).
Alexis de Tocqueville’ye göre dünyada hiçbir memleket, cemiyetçiliği Amerika
kadar başarı ile yürütmemiş ve çeşitli işlere tatbik etmemiştir. Amerikalılar doğduklarından itibaren, hayatın müşkülat ve kötülüklerine karşı sadece kendilerine dayanabileceklerini öğrenirler. Devlet otoritesine itimatsız ve endişeli nazarlar
atfederler ve mecbur kalmadıkça ona müracaat etmezler. Okullarda, çocukların
oyunlarının kaidelerini kendilerinin tespit etmesi ve suçluları, tayin ettikleri suçlarla cezalandırmaları bunun başlangıcıdır. Örneğin, umumi bir yolda tıkanma
olunca, yolcular derhal bir meclis halinde birleşir ve meseleyi müzakere ederler.
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Sivil toplum kuruluşları ve gönüllü kurumlar Amerikan toplumunda uzun ve
renkli bir geçmişe sahipdirler. Hizmet sunumu, politikada tutulan taraflar ve sosyal hareketler kapsamındaki liderlik üstlenen rolleri hem bilim adamları hem de
geniş bir bakış açısına sahip popüler gözlemciler tarafından gayet açık bir biçimde
belgelenmiş bulunmaktadır. Ancak bu sivil toplum örgütlerinin Amerikan toplumunda yer alan ve gün geçtikçe artan bir biçimde karmaşık ve önemli rolleri bu
denli iyi belgelenmemiştir. Çok daha kapsamlı bir incelemeye gerek duyar (Hula,
2000).
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Kendiliğinden teşekkül eden bu meclisten, alakalılardan hiç birinin aklına herhangi bir resmi otoriteye müracaat gelmeden bir icra organı teşekkül eder ve sıkıntıyı
bertaraf eder. Mesela bir bayram mı kutlanacak, daha parlak ve muntazam geçmesi
için hemen bir dernek kurulur. Nihayet manevi tabiatlı kötülüklerle mücadele için
ve her türlü ifratlara karşı dernek halinde birleşilir. Birleşik devletlerde dini, ahlaki,
ticari, sınai gayelerle ve amme güvenliği mülahazaları ile dernekler kurulur, insan
iradesinin, fertlerin müşterek gücünün hür faaliyetiyle ulaşılamayacak hiçbir şey
yoktur (Tocqueville, 1962).
National Education Association (NEA) (Ulusal Eğitim Derneği)
1857 yılında öğretmenlerin haklarını korumak ve Amerika’da eğitimi yaygınlaştırmak amacı ile eğitimde tek bir ses olmak için öğretmenler tarafından
kurulmuştur. Ülkenin en büyük profesyonel personel derneği olan NEA kendini toplumsal eğitimi geliştirmeye adamıştır. NEA’nın 3 milyon üyesi ilkokuldan
üniversiteye kadar eğitimin her seviyesinde çalışmaktadır. NEA’nın her eyalette ve
Birleşik Devletler çapında 14.000 den fazla toplulukta üye organizasyonları vardır.
Bu dernek aynı zamanda; okulların ihtiyacı olan kaynaklar için lobi faaliyetleri,
yüksek standartlarda eğitim için kampanyalar ve akademik özgürlüğü ve okul işçilerinin haklarını korumak için yasal faaliyetler düzenlemektedir.
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Misyonu; Eğitimcilerin savunuculuğunu yapmak, üyelerini birleştirmek ve her
öğrencinin farklı dünyalarda başarılı olmasını sağlamaktır. Her öğrencinin kendi
potansiyelini geliştireceği kaliteli bir devlet eğitimi almalarının en doğal insani ve
sivil hakkı olduğuna ve bireylerin ortak hedef için çalıştıklarında daha güçlü olduklarına inanmaktadırlar. Fırsat Eşitliği – Saygın Toplum – Demokrasi – Profesyonellik – Ortaklık – Kolektif Hareket çekirdek değerleri arasındadır.
1960’lı yıllar Amerika’da iç savaşların olduğu ve okuma – yazma öğrenmenin
çoğu çocuk için lüks sayıldığı yıllardı. Özellikle siyah ırk ayrımı eğitimde de kendisini belli etmekteydi. NEA bütün eğitimcilerin ve çocukların haklarının savunucusu haline gelerek, iç savaşın olduğu yıllarda siyah bir kadını başkan seçmiştir.
Bununla herkes için eşit şartlarda eğitim olması gerektiğini ve renklerin önemli
olmadığını göstermek istemiştir.
3.2 milyon üyesi bulunan dernek öğrencilere malzeme ve kaynak sağlamaktadır. Emekli olmuş eğitimcilerin ihtiyaçlarını karşılamakta yardımcı olurlar. Ayrıca; NEA derneği eğitimin gelişmesi ve eğitimdeki boşlukların doldurulması için
manşetler, haberler hazırlayarak kanunların değişmesine etkide bulunabilirler.
Yeni kanunlar hazırlanırken kongreye eğitimcilerin seslerini duyururlar. Kendilerine ait çok farklı alanlarda aylık ve yıllık yayınlar hazırlamaktadırlar. Bunlardan
bazıları şu şekildedir; Nea today magazine adlı dergiyi yılda 6 kez çıkarıp 2.7 milyon civarında satış yapmaktadırlar. This active life dergisi emekli eğitimciler için,
Tomorrow’s teacher adlı NEA’ya üye öğrenciler için, Higher education advocate
yeni trendler, yasama, kaynak materyal ile lokal ve ulusal haberlerle ilgili bilgiler
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Oklahoma Education Association (Oklahoma Eğitim Derneği)
1889 yılında kurulan bu dernek üyeleri arasında öğretmenler, yöneticiler, danışmanlar, hemşireler, kütüphaneciler, kafeterya işçileri, otobüs şoförleri, sekreterler, emekliler ve Oklahoma üniversitesinden majörler bulunmaktadır. Oklahoma
Eğitim Derneği uzun zamandır Oklahoma eğitiminin sesi olarak görülmektedir.
OEA’nın toplumsal eğitim için verdikleri ve kazandıkları zengin bir mücadele mirası vardır. Bu kurumun işi yerel ve eyalet idare temsilcilikleri ve parlamento iledir.
Ve OEA mahkemeler aracılığıyla milli eğitim mesleğinin değişmesine de yardımcı
oldu. Muskogee’s Kate Frank’in 1943’te bir takım okul kurul üyelerini koltuğundan
etmeye çalıştığı için işten kovulması O’nun OEA savunma kampanyasını başlatan
meşhur mücadelesini doğurdu. Bugün OEA’nın Kate Frank/Du Shane bütçesi ülke
çapında üye hakları davalarıyla mücadele etmek için para tedarik etmektedir. Ve
şu anda 40000’e yakın üyesi ile çalışmalarını sürdürmektedir. Temel değerleri şu
şekildedir ve aynı zamanda bu prensipler çalışmalarına kılavuzluk etmekte ve misyonunu tanımlamaktadır:
Fırsat Eşitliği- Toplumsal eğitimin fırsatlara bir kapı olduğuna ve bütün öğrencilerin potansiyellerini bağımsızlıklarını ve karakterlerini geliştiren kaliteli bir
toplumsal eğitim almak için insani ve sivil haklara sahip olduklarına inanmaktadırlar
Adil Bir Toplum- Toplumsal eğitimin çeşitliliğe sahip toplumda her bireyin
eşitlik onur ve değerlerine saygıyı inşa etmek için hayati önemde olduğuna inanmaktadırlar
Demokrasi- Toplumsal eğitimin cumhuriyetin bir köşe taşı olduğuna inanırlar.
Toplumsal eğitim bireylerin temsilci demokrasiye bağlı, onunla ilgili, bilgili olma
yeteneklerine sahip olmalarını sağlar
Profesyonellik- Öğrenci başarısında eğitim profesyonellerinin adalet ve uzmanlığının kritik öneme sahip olduğu düşüncesindedirler.
Misyonu; Eğitimcilerin, profesyonellerin savunuculuğunu yapmak, her öğrencinin çeşitli ve birbirine bağlı olan parasız devlet okullarında başarılı olabilmesi
için Oklahoma halkı ve üyeleri arasında birlikteliği sağlamaktır.
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Derneğin işleyişi NEA’ya bağlı eyalet ve yerel derneklerin seçtiği 500’den fazla
delege kurulu tarafından belirlenmektedir (www.nea.org,2016).
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sunmak için yayınlanmaktadır. Çok farklı konularda konferanslar düzenleyerek
insanlara bilgilendirme amaçlı fayda sağlamaktadırlar: Bölgesel liderlik konferansları, Azınlık liderliği eğitim seminerleri, Kadın liderliği eğitim programı, Profesyonelleri destekleme eğitimi konferansı, Yüksek eğitim konferansları, Derneğin
emekli üyelerine konferanslar, Alkol ile mücadele.
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Dernek olarak Oklahoma eğitim koalisyonunun da üyesidirler. Esas amaçları
her öğrencinin en iyi devlet okullarında eğitim almasıdır. Eğitimin demokratik
toplumun köşe taşı olduğu düşüncesinden hareketle kaliteli bir eğitim için işverenlerin, ailelerin, toplum liderlerinin ve seçkin insanların birlikte hareket etmeleri gerektiğini belirtirler. Politik konulara kayıtsız kalmamaktalar ve bu hususta
sadece öğrencilerle sınırlı kalmayıp, öğretmenlerin ve eğitimi destekleyenlerin de
önemli bir savunucusu konumundadırlar. Öğretmenlerin ne kadar para alacaklarına, ne kadar derse gireceklerine, kaç gün okulda bulunması gerektiğine, ne kadar
mesleki gelişime ihtiyacı olduklarına ve hangi belgeleri alacaklarına Oklahoma yasama meclisinin karar vermesinden dolayı eğitim için alınan her kararın politik
bir karar olduğunu düşünmektedirler. Eğitim için alınan her kararın bir politikacı
tarafından alındığından dolayı bazı politikacıları desteklemektedirler. Ayrıca mesleki eğitim kursları düzenleyerek kişilerin kendilerini geliştirmelerine yardımcı
olmaktadırlar (www.okea.org, 2016)
Parents Teachers Association ( Anne-Baba Öğretmenler Derneği )
1897 Washington D.C’de kurulan dernek 100 seneden fazladır çocukların sağlığı ve eğitimi konusunda ailelere destek, bilgi ve kaynak sağlamaktadır.
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Misyonu; Bütün çocukların güçlü bir şekilde seslerinin duyurulması, aileler
için anlamlı, faydalı kaynakların sağlanması, eğitim ve her çocuğun iyi yetiştirilmesi için savunuculuk yapmak, çocukların ve gençlerin evde, okulda ve ibadet yerlerinde huzurlu ve refah içinde olmalarını sağlamak, aile ile öğretmenler arasında
yakın ilişkiler kurulmasının sağlamak, çocuk haklarını savmak. Bu dernek tek başına hareket etmez. Birçok ulusal sağlık, güvenlik ve çocuk savunucuları dernekleri
ile birlikte projeler üretirler. Şu temel değerler dernekleri için önemlidir:
İşbirliği: Tüm çocukları ve ailelerini desteklemek ve onlara hizmet etmek üzere
becerilerini genişletmek ve geliştirmek için geniş bir yelpazeden bireyler ve organizasyonlarla işbirliği içinde çalışmak
Sorumluluk: Derneğin kuruluş prensiplerine bağlı kalırken, güçlü aile ve toplum bağlarıyla kendilerini çocukların eğitimsel başarısı, sağlığı ve mutluluğuna
adamak
Farklılık: Herkesin potansiyelini, farklılıkları gözetmeksizin, kabul etmek; yaş,
kültür, ekonomik statü, eğitim durumu, etnik köken, cinsiyet, coğrafi bölge, hukuki statü, medeni durum, zihinsel yeterlik, ulusal köken, kurumsal pozisyon, ailevi
durum, fiziksel yeterlik, siyasi görüş, ırk, din, cinsel yönelim, ve mesleki deneyim
gibi farklılıklar ve bunlarla sınırlı olmayanlar da dahil.
Saygı: Derneğin hedeflerini gerçekleştirmek için işbirliği içinde çalışırken üyelerin, iş verenlerin, gönüllülerin ve ortakların bireysel katkılarına değer vermek.
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Hesap Verebilirlik: Derneğin stratejik girişimlerinin gerçekleşmesi yolunda
tüm üyelerin, iş verenlerin, gönüllülerin ve ortaklarının çabalarının sıraya konması için ortak sorumluluğa sahip olması

Education Minnesota Association ( Minnesota Eğitim Derneği )
İlk olarak 1861 yılında kurulan öğretmenler derneğinin ülke çapında 440 adet yerel birlikleri bulunmaktadır. Eğitimcileri ve öğrencileri etkileyen konularda gerekli
yerlere ulaşarak seslerini duyurmaktadırlar. Öğrenciler ve eğitimciler için akademik
standartların geliştirilmesini, okul ödeneklerinin eşit, yeterli ve düzenli olarak tedarik
edilmesini ve meslekle ilgili maaşların yeterliliğini ve güvenirliğini sağlamaktadırlar.
Etkili olunması ve pazarlık gerektiren durumlarda danışmanlık yapmaktadır. İş ile
ilgili durumlarda tavsiyelerde bulunarak üyelerine referanslar vermektedir. Ayrıca,
üyeleri, Education Minnesota kuruluşuna başvurarak mesleki becerilerini geliştirmek
için finans sağlayabilmektedirler.
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PTA 50 eyalette 26 bin lokal birimi ile hizmet vermektedir. Yönetim kurulu tarafından yönetilmektedir (www.pta.org, 2016).

İşleyiş olarak, her yıl mart ayında 550’den fazla üye yeni politikalarını belirlemek
için temsilciler kongresinde bir araya gelirler. Bu organizasyonun liderliğini üç öğretmen yapmaktadır. Bölgesel olarak üyelerini organize edip yeni öğretmenlere yardımcı
olarak, mesleki gelişim, iş anlaşmaları ve daha fazlasını sağlarlar. Hem Amerikan Öğretmenler Federasyonu’ndan hem de Milli Eğitim Derneği’nden üye kabul ettiği için
öğretmenlerin ve öğrencilerin en güçlü savunucusu olmuşlardır (www.educationminnoseta.org.2016).

AASA 13000’den fazla eğitim liderinin 1865 yılında kurmuş olduğu profesyonel bir
organizasyondur. Üyeleri başkanlardan, okul yöneticilerinden, amirlerden ve profesörlerden oluşmaktadır. Üyeleri için eğitim politikası ile karmaşık konularda savunuculuk görevi yapmaktadır. Total Child Advocacy (Bütün Çocukların Savunuculuğu)
kampanyası ile tüm çocukların hayat boyu başarılı olabilmeleri için gerekli şartları
oluşturmaktadır. Yaptıkları kampanya çocukların başarısını etkileyen 3 temel faktör
üzerine düzenlenmiştir:
-

Öğrencilerin üzerindeki yoksulluğun yıkıcı etkisi,

-

Evrensel çocukluk çağı eğitiminin eksikliği,

-

Devlet ile koordineli çalışacak organizasyonların ihtiyacı ile ilgilidir.

AASA’nın temel felsefesi kaliteli bir eğitim, herkesin vatandaşlık hakkı düşüncesiyle ve bunun gerçekleşmesi için çeşitli faaliyetlerde bulunmaktadır. Ayrıca hükümete
eğitim ile ilgili tavsiyelerde bulunmakta ve projeler üretmektedir. Daha çok fikir üreten, tavsiyelerde bulunan bir dernektir (www.asa.org, 2016).
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American Association Of School Administrators (Okul Yöneticileri Derneği)
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American Educational Research Association (Eğitim Araştırmaları Derneği)

Cilt 5 Sayı 13 Bahar 2016

1916 yılında kurulan Amerikan Eğitim Araştırmaları Derneği (AERA) eğitim ve
değerlendirme ile ilgili bilimsel yöntemleri teşvik ederek araştırma sonuçlarının yaygınlaştırılması ve pratik uygulamalarının teşvik sürecinin geliştirilmesinde rol alır.
Misyonu; AERA eğitimin gelişmesi için çaba sarf eden, eğitim ile ilgili bilimsel
çalışmaları ve araştırmaları teşvik eden, kamunun yararına sunan ulusal bir araştırma
topluluğudur.
AERA eğitim araştırmalarının gelişimini ve pratikte uygulamasını temel hedef haline getiren en önde gelen uluslararası meslek örgütüdür. 25000’den fazla üyesini eğitimciler, idareciler, araştırma müdürleri, danışmanlar, lisansüstü öğrenciler ve davranış bilimciler oluşturmaktadır. Bu üyeler üniversitelerden başka araştırma enstitüleri
ve devlet kurumları, okul sistemleri, sınav şirketleri ve kamu yararına çalışan örgütler
gibi çok çeşitli akademik kurumlarda çalışmaktadırlar. Bu üyeler, yaptıkları çalışmalarıyla, bilgi, eğitim geliştirme ve ölçme yöntemleri üretirler ve yayarlar. Araştırma sonuçlarının pratik uygulamalarını ve dönüşümünü teşvik ederler.
AERA uluslararası faaliyet göstermektedir. 85’ten fazla ülkeyi temsil eden üyelerinin yaklaşık %5’i Birleşik Devletler dışında ikamet etmektedir. AERA’nın üyelerinin
%28’den fazlası öğrencidir – yaklaşık olarak 6,500 lisansüstü ve 600 lisans öğrencisi.
AERA’nın üyelerinin %74’ten fazlası eğitimin kendilerinin temel çalışma alanı olduğunu belirtmektedir. AERA üyeleri tarafından temsil edilen diğer çalışma alanları arasında psikoloji, istatistik, sosyoloji, tarih, iktisat, felsefe, antropoloji ve siyaset bilimi
vardır (www.aer.org, 2016).
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American Association For Curriculum Development (Müfredat Geliştirme
Derneği)
ASCD eğitimcilerin öğrettiği, öğrendiği ve halen kullandığı programları geliştiren
ve servis eden bir organizasyondur. 1943 yılında kurulan ASCD her bireyin başarısı
için en iyi yöntemlerin ve uygulamaların gelişmesini amaçlamış bir eğitim liderliği
örgütüdür. 148 ülkede bulunan 160000 civarındaki üye sayısı tüm seviyelerde ve konu
alanlarında profesyonel denetçiler, eğitimciler, eğitim profesörleri, okul yönetim kurulu üyeleri ve okul müdürlerinden oluşmaktadır.
Kar amacı gütmeyen ve partiler üstü olan dernek profesyonel gelişimde, kapasite
arttırmada uzman ve yenilikçi çözümler sunar.
ASCD güncel ve yeni bilgiler sunan, ödül almış kitapları, dergileri, trendleri ve teknikleri yayımlar (www.acd.org, 2016).
National Rural Education Association (Kırsal Eğitim Derneği )
NREA Birleşik Devletler’de kendi alanında kurulmuş en eski ulusal örgüttür. Önceleri REA kırsal eğitim bölümü olarak bilinen derneğin kökeni 1907 yılına dayanır.
Yıllarca kırsal alandaki okul yöneticilerinin, öğretmenlerin, yönetim kurulu üyeleri106

Seçilmiş Uluslararası Eğitim Derneklerinin Amaç, Yapı, İşleyiş Bağlamında Değerlendirilmesi

Kırsal bölgedeki okullarda eğitimin daha iyi olması için çeşitli programlarla destek
sağlamaktadır. NREA Birleşik Devletler’ deki tüm kırsal alan topluluklarının ve buralardaki okulların sesidir. Gittikçe karmaşıklaşan bir sistemde, günümüzün öğrencilerini eğitmek için ihtiyaç duyduğu kaynakları bulmak ve kullanmak için siz kırsal
kesim eğitimcilerinin hizmetindedir. Kırsal kesim toplulukları kendilerini etkileyen
mevcut yasal düzenlemeyi bilmeleri gerekebilir, ya da önemli bir çalışma yapmış ve
yayınlanması gerekebilir, ya da muhatap oldukları kesimdeki özel eğitim ihtiyaçları
konusunda yardıma ihtiyaçları olabilir, derneğin ulusal organizasyonu bu konularda
yardımcı olmaktadır (www.nrea.net,2016).
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nin, bölgesel hizmet ajansı personellerinin, araştırmacıların, iş ve sanayici temsilcilerinin katkılarıyla kırsal alandaki okul sistemlerini ilerletmek için çalışarak gelişmiştir.
NREA vergiden muaf, kar amacı gütmeyen üyelik sistemine sahip kuruluş olarak faaliyet gösteren bir dernektir. Ulusal temsilcilerden oluşan seçilmiş bir yönetim kurulu
tarafından yönlendirilir.

ALMANYA

Die Frei Bildungsstiftung ( Serbest Eğitim Derneği )
Serbest Eğitim Derneği, serbest kültür ve eğitimi teşvik ve geliştirmek için kurulan bağımsız bir sivil toplum girişimidir.
Misyonu; Sivil toplumun kendini geliştirme koşullarını oluşturmak ve hala
devlet yönetimin (eğitim, kültür ve sosyal hizmetler de dahil olmak üzere) de bulunan alanlarda sorumluluk alabilmektir. Çünkü eğitim, kültür ve sosyal yaşamdaki sorunlar tüm insanları doğrudan etkileyen bütün sorunlarla örtüşmektedir.
Bu görev üzerinden Serbest Eğitim Derneğinin amaçlarını şu şekilde belirtebiliriz:
-

Kamu “Eğitim Forumları”nın uygulanmasını takip etmek,

-

Serbest eğitim girişimleri ile sivil toplum arasında ağ oluşturmak,

Özgür toplumun temeli olan dernek uygulamalarının kuruluşunu teşvik
etmek,
107

21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum

Alman anayasasında dernek kurma hakkı yasal güvenceye kavuşturulmuştur.
Dernekler, Medeni Kanun ve Dernekler Kanunu’na göre faaliyetlerini sürdürürler.
Almanya’da çoğu okulların kendi kurmuş olduğu dernekleri mevcuttur. Bu dernekler okul velileri tarafından parasal olarak desteklenmektedir. Maddi yardım
için veliler gönüllü olarak aktiviteler düzenleyebilme hakkına sahiptir. Örneğin
Noel zamanı pasta ve kahve satıp gelirini okulun derneğine bağışlamaktadırlar.
Dernek bu elde edilen yardımlar ile fakir öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Derneğin destekçileri arasında tanınmış kişiler, sanatçılar ve futbolcularda
bulunabilmektedir. Öğrenciyi meslek hayatına alıştırmak ve iyi bir meslek edinebilmesi için kurulmuş çok sayıda dernekler de mevcuttur.
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Ticari işletmelerin projelerine destek ve katılımı sağlamak ve sivil toplum
ile işbirliğini arttırmak,
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Eğitim, kültür ve sosyal yaşam konularında temel bilimsel araştırmalar
yapmak,
Bir anlamda “tarafsız organ’’ olarak çeşitli ve farklı girişimciler arasında
bağlantı kurmak ve işbirliği potansiyelini arttırmaktır (http://www.freiebildungsstiftunng.de, 2016).
Deutsche Bildungsstiftung ( Alman Eğitim Derneği )
Derneğin amacı; eğitim için her yaştan istekli kişilere ulaşmak, bilim, sanayi ve
dil için özellikle çocukları kazanmak, yaratıcılık, fikir ve özgür alanları teşvik etmek, diğer öğrenme yöntemleri ve teknolojileri denemek, kültürlerarası hoşgörüyü
geliştirmek, yetenekleri ve kabiliyetleri ödüllendirmek, eğitim hayatında arzulanan bir hedefe ulaşmaktır. Derneğin uğraşları eğitimin her düzeyinde anaokulundan üniversiteye kadar yaşam boyu öğrenme içindir.
Alman Eğitim Derneği olarak her yaştan insanın eğitime ve destek projelerine
katılımı, yaratıcılık, fikir ve özgürlük adına yapılan her şeyi desteklemeleri için
uğraş vermektedirler. Proje desteği ile kurum ve sponsorları arasında doğrudan
bağlantılar sağlamaktadır. Uluslararası alanda yapılan araştırma ve çalışmalar Alman eğitim sisteminin ciddi şekilde eksik olduğunu kanıtlamaktadır. Çoğu bakan,
eğitim ve diğer eğitim politikacıları başarının eğitim standartları ve ulusal merkezileşme olduğunu düşünmektedir. Dernek olarak ise bu durumun; toplumdaki
giderek artan yaratıcılık ve kişiliğe bağlı olduğunu savunmaktadırlar. Bu nedenle,
merkezden yönetim ve yönetmeliğin bile bir yanılgı olabileceğine inanırlar. Fakat
dernek, eğitimin hızlı ve bürokrasi olmadan devam etmesi gerektiğini savunmaktadır (www.bildungsstiftung.org, 2016).
SWM Bildungsstiftung ( Münih Eğitim Derneği )
20 milyon Euro sermayesi ile Almanya’da en büyük olan SWM Eğitim Derneği
fırsat eşitliklerini iyileştirmek, yetenekleri geliştirmek ve entegrasyonu kolaylaştırmayı amaçlamaktadır.
SWM Eğitim Derneği başarılı olmak için fırsatlar sunar. Derneğe göre eğitim,
sürdürülebilir kentsel toplum için bir anahtardır. Bu yüzden SWM Münih’te yetenekleri her düzeyde geliştirmek ve dezavantajı telafi etmek için katkı sağlamayı
hedeflemektedir.. SWM Eğitim Derneği özellikle başarılarını artırmak için gençleri hedef seçmektedir. Gençlerin becerilerini geliştirmeleri ve arttırmaları için ek
destek sağlamaktadırlar. Münih’teki teknik altyapıyı oluşturmak ve kaliteyi daha
da artırmayı amaçlamışlardır. Her düzeyde performansı, çalışmaları teşvik etmektedirler. Bunlar arasında:
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Schleswig-Holstein Eğitim Derneği
Başlıca amaçları: eğitim hususunda kamu bilincini artırmak ve bunun için bağışlar bulmak, eğitim öğretim için yenilikçi, motive edici ve özgürlükçü alanlar
oluşturmak, karşılıklı algılama, analiz, tartışma için projeler oluşturmak, bilimsel
araştırmalar ve okullar arasındaki işbirliğini güçlendirmek, okullar ve ekonominin karşılıklı etkileşimini teşvik etmek, yenilikçi ve örnek projeler için uzun vadeli
güvenli mali destek (özel-kamu ortaklık) sağlamak, kalıcı bir sponsor kazanmak
için ilgilenen şirketlerin katılımını çeşitli şekillerde sağlamak, finanse edilen projelerin görünür etkilerini desteklemek, eğitim kurumları ve kamu arasında bir ağ
kurup verimli alışverişi teşvik için yetkili ortağı olmaktır (www.bildungsstiftung.
de,2016).
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Birincil eğitim olarak - aile içindeki zor durumların iyileştirilmesi, öğrencilerin ve çevrelerinin, okul bitirme ve başarı deneyimlerinin desteklenmesi, gençlerin
mesleki eğitim ve beceri kalitelerinin arttırılmasının teşvik edilmesi, yüksekokul
ve üniversitelerdeki eğitime nitelikli mühendisler tarafından destek sağlanması,
araştırma, bilim, altyapı hizmetlerindeki eğitim kurumlarına mali katkı olarak sayılabilir (http://www.swm.de/de/unternehmen/swm, 2016).

Association Of German Educational Organizations

Çoğulcu ve içerik bağımsız bir dernek olarak üyelerine sivil eğitim konusu ile
uluslar arası değişim için somut bilgi ve yardımlar sunmaktadır. Alman fedaral
aile, yaşlılar, kadınlar ve gençlik bakanlığı tarafından desteklenmektedir. Amacı;
Demokrasinin önemli bir unsuru olan yurttaşlık eğitiminin korunmasını ve
geliştirilmesini amaçlamaktadır. Demokrasi sadece hükümetin görevi değildir,
vatandaşlarında günlük yaşamlarında yer almalı ve tecrübe edilmelidir. Yurttaşlık eğitimi, demokrasi için bir eğitim alanıdır. Derneğin üye örgütleri vatandaşları
motive etmekte ve siyasi çevre koşulları ile kendi yaşamları arasındaki ilişkiyi tanıtmaya çalışmaktadır. Ayrıca toplumun ve politik sürecin yapılanmasında aktif
rol almasına çalışmaktadır.
Yurttaşlık eğitiminde uzmanlaşmış örgüt olarak, sivil eğitim alanında bilgi ve
deneyim akışını ve ortak çıkarları teşvik etmektedir. Yurttaşlık eğitimi ile ilgili
ve uzmanlık gerektiren tartışmalara aktif olarak katkıda bulunur. Demokrasi ve
insan hakları için Avrupa Eğitim ağının kurulmasını istemektedirler. İş hayatının
bütün safhalarında kadın ve erkek eşitliğini savunmaktadırlar. Üyelerine gençliğin
temel ve şu anki problemlerinin analizi için forumlar oluştururlar. Eğitim bilgile109
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AGEO Almanya genelinde gençlik eğitim merkezleri, halk eğitim merkezleri,
akademiler, Avrupa merkezleri ile yaklaşık olarak 170 sürekli eğitim merkezlerinden oluşan bir dernektir. Bütün bu bağımsız eğitim örgütleri geniş bir eğitim
yelpazesi sunmaktadır. AGEO kayıtlı bir dernek olarak 1959 yılında kurulmuştur.
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rinin ve araçlarının, kilit noktaların tartışıldığı, işleyişin formüle edildiği çalışma
gruplarına ve komisyonlara katılırlar. Federal düzeyde birçok dernek ile işbirliği
halindedirler ve ulusal ve uluslararası düzeylerde yetişkin eğitimi ile ilgili olarak
çok sayıda siyasi organ tarafından temsil edilmektedir (www.adb.de,2016)
German Adult Eduacation Asoociation
EPALE Almanya yetişkin eğitim topluluğunun ve 16 bölgesel kuruluşun federal şemsiye derneğidir. EPALE Avrupa çapında yetişkin eğitimindeki öğretmenler,
eğitimciler, araştırmacılar, akademisyenler, karar vericiler ve bu alanda profesyonel rolü olan diğer kişilerin üye olabileceği çok dilli bir topluluktur.
Derneklerinin görevlerini yapabilmeleri ve üyelerini destekleyebilmeleri için
bölgesel dernek üyelerinden finanse edilen idari ofisleri vardır. Ayrıca; Avrupa komisyonu tarafından da finanse edilmektedir. EPALE’nin çalışmaları ve kuruluşları
(Dış işleri ofisi ve bakanlığı, BMBF, BMFJ) federal devlet, AB ve diğer kamu kaynaklarından sübvanse edilmektedir.
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Dernek yetişkin eğitimini, uzaktan eğitimi ve genel eğitimi kolejlerde teşvik
eder ve bölgesel derneklerin çıkarlarını (ulusal) federal düzeyde temsil eder, özelikle de; üyeleri arasında deneyim paylaşımını ve işbirliğini teşvik ederek, ilke ve
kurallar geliştirerek, hükümet düzeyinde derneğin işlerini kısmen ve eğitimi genel
olarak temsil ederek, Almanya’da yetişkin eğitim kalitesini arttırarak, bu alandaki
uluslararası işbirliğini teşvik eder.
Topluluk üyeleri Avrupa’da yetişkin eğitimiyle ilgilenen meslektaşlarıyla bu
sitedeki forumlar ve yorum yazılan bloglar vasıtasıyla iletişime geçebilir. Ayrıca,
Avrupa’daki akranlar ile bu sitedeki konuya göre yapılandırılmış içerik sağlayan
tematik alanları kullanarak bağlantı kurulabilmektedir. Bunlara ek olarak;, ortak
arama havuzunu kullanarak projeler bulma ve profesyonel bağlantılar kurma gibi
fırsatlar sunmaktadır.
İNGİLTERE
İngiltere’de dernekler meslek grupları, güvence altındaki şirketler, sanayi ve
dayanışma dernekleri, Kraliyet Kararnamesi ile kurulmuş dernekler, Parlamento
yasasıyla kurulmuş dernekler ve yasaya uygun kurulmamış dernekler olarak altı
gruba ayrılmaktadır. Yasaya uygun kurulmayan derneklerin tüzel kişiliği yoktur.
British Educational Research Association (İngiliz Eğitim Araştırmaları
Derneği)
1974 yılında kurulan bu dernek bağımsız akademik disipline sahip diğer ulusal
kuruluşlardan ayrı ve tescilli bir yardım derneğidir. Eğitim araştırmalarının des110
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Misyonu; eğitimde hayati önem taşıyan araştırma kültürünü desteklemek ve
geliştirmektir. Amaçlarını şu şekilde gerçekleştirmektedir: Aktif eğitimci ve araştırmacı topluluğunu tartışmaya ve işbirliğine teşvik yönünde cesaretlendirerek
(politikacılarla, kurum müdürleriyle, parasal kaynak sağlayan ajanslarla, diğer ulusal eğitim araştırmacı dernekleriyle ve Avrupa eğitim araştırmacı dernekleriyle),
eğitim araştırmalarının metodoloji, kalite, içerik ve amaç yönünden tartışılmasını
sağlayarak, eğitimin gelişmesi için soruşturmaya açık bağımsız araştırma kültürü
oluşturmayı cesaretlendirerek, destekleyerek.
Hedefi toplumun faydası için eğitim uygulamalarının ve araştırmalarının gelişmesini izlemek ve teşvik etmektir. Üyelikleri derneğin amacını destekleyen bütün eğitim araştırmacılarına açıktır (www.bera.ac.uk 2016).
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teklenmesi ve uygulamaya dönük ve kamu yararına olacak şekilde geliştirilmesi
için kurulmuş üye temelli bir dernektir.

British Educational Suppliers Association (Eğitim Destekçileri Derneği)

BESA’nın gereç, materyal, kitap, mobilya, teknoloji, bilgisayar donatıları ve eğitimle ilgili materyal üreticileri ve distribütörlerinden oluşan 300’den fazla üyesi
bulunmaktadır. Eğitim ile ilgili üyelerinden almış oldukları hizmetlerin ve malların güvenle alınmasını garanti eder. Üyelerinin organizasyon olarak gelişmelerini
sağlar ki üyeleri de müşterilerine eğitim piyasasında standart kalitede hizmet ve
değerli kaynaklar sunmaktadır. Derneğe katılmak için katılacak şirketin BESA’nın
prensiplerine tamamen uyacağı garantisini vermesi önemlidir (www.besa.org.
uk,2016)
British Early Childhood Education Association (İngiliz Erken Çocukluk
Derneği)
1923 yılında kurulan İngiltere, Kuzey İrlanda, İskoçya ve Galler’de şubeleri bulunan önde gelen ulusal gönüllülerin oluşturduğu bir organizasyondur.
Misyonu; Bütün çocukların eğitim ile ilgili haklarının en iyi şekilde savunulmasını ve geliştirilmesini sağlamaktır. Bu bağlamda, medya yolu ile hükümete
ve yerel yetkililere tavsiyelerde bulunur. Ortaklarını ve aileleri de bu işe katarak
çocukluk çağı eğitiminin bir sesi haline gelmiştir. Bu konularda danışmanlık ve
rehberlik hizmetleri sağlar, tavsiyelerde bulunur, eğitici kurslar, seminerler, konferanslar organize eder. Yine erken çocukluk çağı eğitimi ve çocuk gelişimi için esaslı
projeler hazırlamaktadır. Bu derneğe göre;
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BESA ticari bir dernektir. Ticari dernekler kısmi özel bir endüstriyi temsil ederler ve kendilerine ürün temin etmezler. Üye şirketleri hakkında bilgi sağlarlar ve
geliştirirler. BESA üyeleri derneğe başvurduktan sonra seçici üyelik sürecinden geçip derneğin kriterlerine uyan ve kabul edilen şirketlerdir. BESA üyelerinin toplam
cirosu 1.8 milyar pound’un üzerindedir.
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Her çocuk doğumundan itibaren güçlükleri yenme yeteneği olan, becerikli,
kendine güvenen, özgüvenli yetkin bir öğrenendir.
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Çocuklar temeli sevgi ve güven olan ilişkilerden güçlü ve bağımsız olmayı öğrenir.
Çocuklar farklı yollarla ve farklı hızda öğrenirler. Öğrenmenin ve gelişimin
tüm alanları eşit derecede önemli ve birbirine bağlıdır.
Bütün ailelerin ve çocukların hür sesidir, onları temsil eder ve en iyi biçimde tecrübelerin aktarılmasını sağlar. Küçük çocukların gelişiminin güçlü anlayış
temelini oluşturan etkili öğrenmenin ve bakımın sağlanması için, aileleri ve erken
çocukluk eğitimi uygulayıcılarını desteklemektedir.
Bütün sektörlerden üyeleri mevcuttur. Bütün akademisyenlerin, pratikte uygulayıcı olanların ve danışmanların tecrübelerini paylaşmaktadır. Yerel otoritelerle görüşerek çocuklar için oluşturdukları gündeme yardımcı olmaktadırlar. Early
Education derneği bir yardım kuruluşudur. Gelirleri üye aidatları, bağışlar ve hediyelerdir (www.early-education.org.uk, 2016).
İşçi Eğitim Derneği (WEA)
Misyonu; WEA katılımı artıran ve insanlara öğrenme yolu ile tüm potansiyellerini gerçekleştirmelerine fırsat veren bir 21. yüzyıl, demokratik, gönüllü yetişkin
eğitimi hareketidir.
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Amaçları; yetişkin öğrenciler adına etkileme ve kampanya çalışmaları, öğrenmedeki bariyerleri kaldırma, toplulukların içinde duyarlı olma, tüm kaynakların
en etkili şekilde kullanılması, yaşam için öğrenmeyi teşvik etme, öğrenme yolu ile
yaşamları değiştirme ve zenginleştirme – bireysel ve toplumsal seviyelerde, dünya
çapında yetişkin eğitimini teşvik etmektir.
Bireysel ve toplumsal olarak gelişmeye ihtiyacı olan yetişkin eğitimi türüne tüm
yetişkinlerin erişim sağlamasını temin etmek gibi özel bir görevi olan yardım kurumudur. Tüm türlerde part-time kurslardan gelen her yıl 80.000 den fazla öğrenci
ve öğrenen bulunmaktadır. Yetişkin eğitimi ve hayat boyu öğrenmenin değerini
ifade etmek için imza atmış olan 40.000 den fazla üyesi bulunmaktadır. Ülke çapında şehirlerde ve köylerde WEA kurslarının yürütülmesi için yardım eden 2.000
eğitmen, 300 personel ve 1000 den fazla gönüllü bulunmaktadır. İşçi Eğitim Derneği (WEA) İngiltere’nin yetişkin eğitimi veren en büyük gönüllü sektörlerinden
biridir (http://www.wea.org.uk/about/whatwedo).
Öğretmenler ve Okutmanlar Derneği (ATL)
1884’te kuruluşundan itibaren, ATL İngiltere, Kuzey İrlanda, İskoçya ve Galler boyunca şu anda 160.000 üyeyi temsil eden modern bir birlik haline gelmiştir.
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Bilim Eğitimi Derneği (ASE)
Bilim Eğitimi Derneği (ASE) İngiltere’deki en büyük mesleki kuruluştur. Üyeleri öğretmenler, teknisyenler ve bilim eğitiminde rol alan diğerlerini kapsamaktadır. Amacı; okullarda ve yüksekokullarda fen öğretimi ve öğrenimi konusunda
mükemmelliği teşvik etmektir.
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Eğitim birliği olarak, ATL kariyerleri boyunca üyelerinin gelişimine katkıda bulunmaktadır. Üyeleri devlet ve bağımsız sektör okulları ve kolejlerde olmak üzere
öğretmenler, yardımcı öğretmenler, müdürler, okutmanlar, yöneticiler ve destek
personeldir. Eğitim birliği olarak, ATL kariyerleri boyunca üyelerinin gelişimine
katkıda bulunmaktadır. ATL 160.000 üyesine destek, tavsiye ve bilgi vermek için
180 üye çalışanı bulundurmaktadır (http://www.atl.org.uk/about/who-we-are.asp).

Bilimsel mesleki kuruluşlar, sanayi ve iş çevresi ile birlikte çalışarak ASE İngiltere çapında bir ağ oluşturmaktadır. Aynı zamanda bilim öğretiminde zorluklarla mücadele etmek, fikirleri paylaşmak, kaynakları geliştirmek, sürekli Mesleki
Gelişim kalitesini geliştirmek için bireyleri ve kuruluşları bir araya getirmektedir.
Üyelik fen eğitimine ilgisi olan herkese açıktır (http://www.ase.org.uk/home).
Beden Eğitim Derneği (PEA)

Çalışmaları politik durumlarla ilgili olarak beden eğitimini geliştirmeyi içermektedir bu da ortak kuruluşlardan ve siyasi temsilcilerden olan milletvekilleri
ile tanışma ve birçok forumda konuyu teşvik etmeye karşılık gelmektedir. Üyeleri
için yüksek kalitede, kontrollü profesyonel gelişim fırsatları, iş desteği, iş fırsatları,
düzenli haber bültenleri, email ve metin güncellemeleri, kilit paydaş toplantılarında ve ulusal çalışma ekiplerinde temsilcilik, sağlık & güvenlik için sigorta teminatı
ve yardım sınırları ile hukuki bildirim vasıtasıyla kalitesi tescillenmiş hizmetler
ve kaynaklar, değerli mesleki destek, beden eğitimi ve spor eğitimi sağlamaktadır
(http://www.afpe.org.uk/about-afpe).
FRANSA
Fransa’da dernekler tanınmayan fiilen kurulmuş dernekler, tanınmış dernekler
ve kamu yararı tanınmış dernekler olarak üç farklı gruba ayrılmaktadır. Tanınmamış fiilen kurulmuş derneklere tüzel kişilikle ilgili hükümler uygulanmamaktadır.
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Amacı; beden eğitimini tüm yönleri ve seviyeleri ile yüksek standartlarda ve
güvenli uygulamalar ile teşvik etmektir. Aynı zamanda ulusal ve yerel seviyelerde
beden eğitiminin gelişimini etkilemektir.
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Parents Association In France ( Fransa Veli Dernekleri )
Fransa’da kural olarak aileler temsili ya da aktif olarak okulda rol almaları için
teşvik edilirler. Hükümet, ailelerin bireysel olarak ya da dernekler vasıtası ile okul
içinde daha çok bulunmalarını ister. 2006 da yürürlüğe giren kanuna göre velilerin
yıllık olarak öğretmenlerle görüşmeleri ve okuldaki derneğe katılmaları, ailelerin
temsili için garanti altına alınmıştır. Fransa’ daki bazı veli dernekleri şu şekildedir:
FCPE – Fédération desconseils de parents d’élèves desécoles publiques. Genelde ilkokulları ve anaokullarını temsil ederler. Politik olarak diğer derneklerin
solunda yer alır.
PEEP – Fédérationdes Parentsd ’Elèves de l’Enseignement Public Derneklerin
en eskisi, başlangıçta ortaokullar ile ilgili idi. Fakat şu anda bütün okullarda ve
üniversitelerde temsil edilmektedir.
FNAPE – Fédération nationale desassociations de parentsd élèves de l’enseignement public. Genelde meslek liseleri ile ilgilenir.
UNAAPE - L’Union Nationale, les Unions Départementales, Académique et Régionales. Küçük ve politika ile kesinlikle ilişkisi olmayan ailelerden oluşmaktadır.
UNAPEL - L’union nationaledes associations de parents d’élèves de l’enseignement libre. Çocukları özel okulda okuyan aileler için bir dernektir.
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Fransa’da ailelerin bir şikayeti veya tavsiyesi olduğunda okul konseyine ya da
aile derneklerinden birine başvurur. Dernek ilk önce okul yönetimi ile görüşür,
olmazsa deneticiler akademisi ile görüşür ve problemin çözümü için her yola başvurabilmektedir. Eğitim otoritelerinin ilgisizliği durumunda olayı mahkemelere
taşıyabilmektedir (www.french-property.com, 2016).
Association Varian Fry - France
1999 yılında Marsilya’da kurulmuş bir dernektir. Amacı Varian Fry’in II. Dünya Savaşı’nda kurduğu kurtuluş organizasyonunu bir insanlık direnişi olarak geniş
kitlelere ve üniversitelere duyurmaktır. Varian Fry 1940’ta Almanya’nın Fransa’yı
istilasında New York’tan Fransa’ya gitmiş ve orada bir komite kurmuş önemli bir
kişidir. Dernek adını buradan almaktadır.
Dernek bununla ilgili olarak ortaöğretim öğrencileri için bir eğitim kitapçığı
ve bir set hazırlatmaktadır. Varian Fry ve mücadelesi bu sette anlatılmaktadır. İlk
önce bu setler Fransa’nın güneyin bölgesinde dağıtılacak kabul görür ise alanı genişletilecektir ve bu amaç doğrultusunda tarihi sergilere katılmaktadırlar.
Dernek üye aidatları, kişi bağışları, yerel ve bölgesel yönetimlerden bağışlar ile
ekonomik durumunu devam ettirmektedir. 1901 Fransız kanunlarına göre yönetilmektedir. Fahri bir komitesi, yönetim konseyi ve üyeliklerini yazışma yolu ile
devam ettiren üyeleri mevcuttur (www.almondseed.com/vfry, 2016).
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Amacı: Uzmanlaşmanın nükleer sahalarda gelişmesi ve muhafazasının üniversite eğitimi tarafından sağlanmasıdır. Bu amaç üniversiteler, araştırma örgütleri, düzenleyici kuruluşlar ve nükleer bilim ile ilgili diğer kuruluşların işbirliği
ile gerçekleşecektir. Avrupa’da nükleer bilimlerde ve nükleer mühendislikte daha
uyumlu bir yaklaşım geliştirmek istemektedirler. Nükleer konularda güvenlik ve
radyasyondan korunma konusunda Avrupa’da eğitimi tamamlamayı amaçlamaktadır. Ulusal ve uluslararası alanda daha iyi bir birliktelik oluşturmak için kaynaklarını paylaşırlar.
Spesifik amaçları; Profesyonellerin, araştırmacıların ve öğrencilerin nükleer
alanda işbirliği yapmalarını geliştirmek ve desteklemek, nükleer eğitimin kalitesinden emin olmak, nükleer alanlarda öğrencilerin, araştırmacıların ve profesyonellerin çekiciliğini arttırmak, master ya da eşit derecedeki öğrenciler için kariyer
gelişimini ve hayat boyu öğrenimi desteklemektir,

Cilt 5 Sayı 13 Bahar 2016

France Enen Association (ENEN)

Nükleer bilim dalında Avrupa master ve phd müfredatlarının programlarının
uyumunu ve üniversiteler, araştırma örgütleri, sanayi ve diğer örgütlerin nükleer
eğitime katılarak ilişkilerini güçlendirmelerini sağlamaktır.
Nükleer alanlarda araştırmalar yapacak yeni üyeler kaydetmeleri için üniversiteleri ikna etmektedir. Bunu da nükleer bilimsel alanı ile ilgili kursları destekleyerek ve teşvik ederek yapmaya çalışmaktadır (www.enen-assoc.org, 2016).

Yurtdışındaki dernekler incelendiğinde, Amerikan dernekçiliğinin Avrupa’ya
kıyasla çok daha öncelere 1850’li yıllara dayandığı görülmektedir. Amerikan dernekçiliği daha yaygın ve etkilidir. Faaliyetleri daha kapsamlı ve katılımcı sayıları
çok fazladır. Üye sayıları milyonları bulan onlarca dernekleri vardır. Tocqueville’ye
göre hiçbir ülke Amerikalılar kadar cemiyetçilikte başarılı olamamışlardır. Sağlık,
eğitim ve sosyal alanlarda yaygın olarak faaliyetlerini sürdürmektedirler. Eğitim
derneklerinin amaçları arasında genel olarak; eğitim alanında üyelerinin savunuculuğunu yapmak, mesleki eğitim kursları düzenlemek, çeşitli eğitici yayınlar hazırlamak, bilimsel konferanslar düzenlemek, alkol ile mücadele etmek, eğitim ve
değerlendirme ile ilgili bilimsel yöntemleri teşvik ederek araştırma sonuçlarının
yaygınlaştırılması ve pratik uygulamalarının teşvik sürecinin geliştirilmesi, halk
ile üyeleri arasında birlikteliği sağlamak, eğitimcilerin kullandığı programları
geliştirmek ve servvis etmek, profesyonel gelişimde yenilikçi çözümler sunmak,
kırsal bölgelerdeki okulların gelişimini teşvik etmek, aile ile öğretmen arasında
ilişki kurulmasını sağlamak, yardım toplamak ve eğitim ile ilgili hükümete projeler üretmek sayılabilir.
Almanya’daki eğitim derneklerinin amaçları ise kamu eğitim forumlarının
uygulanmasını takip etmek, temel bilimsel araştırmalar yapmak, serbest eğitim
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girişimleri ile sivil toplum arasında bağ oluşturmak, kültürler arası hoşgörüyü geliştirmek, alanındaki yeteneklileri ödüllendirmek, proje desteği ile kurum ve sponsorları arasında doğrudan bağlantılar sağlamak, araştırma, bilim, altyapı hizmetlerindeki eğitim kurumlarına mali katkı sağlamak gösterilebilir.
İngiltere’de dernekçiliğin başlangıç yılları 1920’li yıllara denk gelmektedir. Eğitim derneklerinin amaçları arasında bireylerde araştırma kültürü oluşturmak, öğrenme yolu ile bireysel ve toplumsal alanlarda yaşamları değiştirme zenginleştirme,
ırkçılık ile mücadele, herkes için hayat boyu öğrenme ve kurslar, bilim öğretiminde
zorluklarla mücadele ederek fikirleri paylaşmak ve kaynakları geliştirmek, eğitim
araştırma ve uygulamalarını teşvik etmek sayılabilir. Ayrıca İngiltere’de aynı ilgi
alanları ve yaklaşımları paylaşan özel ilgi grubu birleşik dernekler de vardır.
Fransa’da ise tanınmış dernekler, tanınmayan fiilen kurumuş dernekler ve
kamu yararı tanınmış dernekler olmak üzere üç grup vardır. Fransız eğitim derneklerinin amaçları da ailelerin okullarda aktif rol almalarını teşvik etmek, bazı
nükleer alanlarda faaliyet gösteren derneklerin araştırmacıların nükleer alandaki
işbirliğini sağlamak ve kariyer gelişimlerini desteklemek olarak dikkat çekmektedir.
Türkiye’de ise; Eğitim dernekleri, kuruluş, faaliyet alanı ve amaçlarına göre
çeşitlilik göstermektedir. Özellikle son yıllarda genel olarak derneklerin özelde
ise eğitim alanındaki derneklerin sayısı artış göstermektedir. Bu durumun oluşumunda sivil toplumun yaygın bir söylem aracı olması, eğitim alanının derneklere
getirdiği pozitif katkı ve prestij ile yasal mevzuatın desteklemesi gibi nedenler etkili
olmaktadır. Türkiye eğitim alanında faaliyet gösteren dernekler tasnif edildiğinde on farklı kategorinin oluştuğu görülmektedir. Bu kategoriler aşağıdaki tabloda
gösterilmektedir ( Eraslan, 2011).
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Eğitim-Araştırma-Proje Dernekleri
Okul-Koruma-Geliştirme Dernekleri
Mezunlar Dernekleri
Dini Eğitimi Destekleme Dernekleri
Yöre-Bölge-Şehir Eğitim Destekleme Dernekleri
Engelli-Özel Eğitim Dernekleri
Çevre ve Sağlık Eğitimi Dernekleri
Deprem-Arama Kurtarma Eğitimi Dernekleri
Burs Eksenli Dernekler
Uzmanlık Eğitimi Eksenli Dernekler

Bu kategorik çatı altında faaliyetlerini sürdüren eğitim dernekleri ülkemizde
eğitime destek amaçlı, yardım amaçlı, hem destek hem de yardım amaçlı ve mesleki dayanışmayı sağlama amacıyla örgütlenmişlerdir. Amaçlarını gerçekleştirmek
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için öğrencilere yönelik kurslar açarak okul derslerine takviyede bulunmaktadırlar. İngilizce kursları ile dil eğitimine katkı sağlamaktadırlar. Etüt merkezleri vasıtasıyla dershaneye gidemeyen öğrencilere çalışma imkanı sunmaktadırlar.
Öğretmenlere ve öğrencilere eğitici konferanslar tertip ederek bilgilendirme çalışması yapmaktadırlar. Ayrıca, halka yönelik tanıtım ve mesleki kazanım kursları
düzenlemektedirler. Ekonomik yönden ailesi zayıf olan öğrencilere eğitim bursları
vermektedirler. Fakir öğrencilere giyecek, gıda ve kırtasiye yardımında bulunarak
eğitimlerine katkı sağlamaya çalışmaktadırlar (Bertlek, 2011).
Yabancı ülke dernekleri ile kıyaslanma yapıldığında ülkemizdeki dernek ve üye
sayılarının çok az olduğu görülmektedir. Ayrıca, Amerika ve belirtilen Avrupa ülkelerinde derneklerin ülkemizdekilere göre uzun zaman önce kuruldukları görülmektedir. Bu doğrultuda, çalışmalarında sistemli olma ve profesyonellik ön plana
çıkmaktadır. Ancak bu tür derneklerin ortak hedefi olarak eğitimi ve eğitimcileri
geliştirme kaygısı bulunmaktadır. Yapılan faaliyetler bu amacı geliştirmeye dönüktür.
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İnsan kişiliğinin temeli 0-6 yaş aralığında oluşturduğu kabul edilir. Bir insanın duygu ve davranışlarının yoğrulmasıyla oluşan kişiliğin sağlıklı olabilmesi
açısından aile içi eğitim çok önemlidir. Aile içindeki iletişim ve çocuğun ebeveynlerinin davranışlarını kopyalaması usta-çırak ilişkilerine benzemektedir. Duygu
ve düşünceleri için ebeveynlerin örnek olarak tanımladığı etik çerçeve içerisinde
cesaretlendirilen, duygularına değer verilen ailelerde yetişen bireyler, kendine güvenen ve saygı duyan, insan ilişkilerinde başarılı bireyler olarak yetişirler. Bunlar
iletişim denilen sihirli gücü kullanmayı öğrenmişlerdir. Hubris sendromu, gücün
belirli bir oranı aşması dolayısıyla güç zehirlenmesi yaşayan ve aşırı kibire kapılan
yöneticilerde görülen “kibir sendromu”dur; sağlıklı aile içi iletişimle hubrise götüren etkenlerinden korunmuş olacaktır.
Anahtar Kelimeler: Hubris sendromu, güç zehirlenmesi, aşırı kibir, aile içi iletişim.
Abstract
It is accepted that the roots of the personality is formed between the ages of
0-6. Education in the family is of great importance with regard to having a healthy
personality which is a mixture of a person’s emotions and behaviour. Inter-family
* Akdeniz Üniversitesi, (Kültürlerarası) iletişim, sozguzel@akdeniz.edu.tr,
** Akdeniz Üniversitesi, Yönetim ve Strateji, sebahattintas@akdeniz.edu.tr
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communication and that the child copies the parents’ behaviour are similar to the
relation between master and apprentice. Individuals who are encouraged and brought up in families with ethical values where their feelings are valued grow up to be
self-confident, self-respecting people who are successful at human relations. They
have learnt to use the magical power called communication. Hubris syndrome is an
“arrogance syndrome” which is seen in managers possessed by excessive pride and
poisoned by power as a result of the power exceeding a limit; inter-family communication is of great importance to protect them from inevitable factors of loneliness
at the top leading to hubris.
Keywords: Hubrissyndrome, power poisoning,arrogance, inter-family communication.
Giriş
Bu çalışmanın amacı, güçlü, başarılı ve etkili olan ve güç aşırılığı nedeniyle
kibirlenme hastalığına yakalanabilmesi her an muhtemel olan yöneticilerde, bu
hastalığın oluşmasını, kişiliğin oluşum döneminde engelleyebilecek, özellikle aile
içi iletişimin etkisini incelemektir.
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İnsan bünyesinde mevcut bulunan bazı hastalık virüslerinin zamanla hastalık
olarak ortaya çıkması için, bazı ortamların oluşması gerekir. Bünyede mevcut
bulunan bu virüsler uygun ortamı bulunca bünyeyi ele geçirir. Belli bir zamana
kadar ortaya çıkmaması, önceki yıllarda hiçbir belirti göstermemesi, bünyeyi
tamamen ele geçirinceye kadar tehlikesinin farkına varılamaması gibi etkenler
virüsün avantajıdır.
Bilim insanlarının genel olarak kabul ettikleri gibi, hemen her çocuğun kimliğinin temeli 0-6 yaş arasında oluşmakta olduğuna göre, aile içi iletişim bu kimlik
oluşumu sürecine en büyük katkıyı yapacaktır. Aile içerisinde oluşturulmuş sağlıklı iletişim, bireyin önce yakın çevresinde daha sonra da toplum içinde sağlıklı
iletişim kurabilmesine zemin hazırlar. Birey böylelikle hoşgörülü, hümanist, empati kurabilen ve sonuç olarak karşıdakini anlayabilen, başkalarıyla tartışabilen ve
karşıdakinin düşüncelerine değer vermesini, paylaşmasını bilen, konsensüsü kabul
eden ve işbirliği yapmasını öğrenmiş bir kişiliğe sahip olabilecektir.
Hırs, gurur, kendini beğenme gibi duygular, belirli ölçüler içerisinde insan gelişimi açısından çok faydalıdır; hatta önemli bir gereksinimdir; ama bu özelliklerin
bireydeki varlığı ölçüyü aştığında bireyin hem kendisine hem de çevresine zarar
verebilecek davranışlara yol açabilir. Bu doğrultuda yöneticilerde belirli ölçülerde
gurur, kendini beğenme kabul edilir hatta “karizma” olarak algılanır. Hubris, sözcük anlamı itibariyle aşırı gurur, kibir demektir. Yunan mitolojisinde kahramanın
kendini beğenmişlik haliyle başlayıp küstahlığa dönüşen hırs ve kibrinin, kendi
yok oluşuna sebep oluş sürecini anlatan ifadedir. Yıllarca, belki uzun yıllarca iyi
işler yapmış, başarılı ve “faydalı” liderlerin, hubrise yakalanılan an sonrasında yıkıcı, zarar verici ve hatta yok edici liderlik sürecine dönüşmesi; kişinin kendi ve
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Toplumların sahip olduğu insan kaynağının geliştirilmesi ve bunun yönetimi
toplumun geleceğinin güvencesidir. Bu yüzden insan sermayesinin geleceğe nasıl
hazırlandığı çok önemlidir. Aile, insan sermayesinin ilk yatırım alanı, temel davranış özelliklerinin öğrenildiği/öğretildiği ve insan ilişkilerinin ilk yaşandığı yerdir.
Değerlerin, hayata bakışın, anlamların, genel ifadesiyle kişiliğin oluşmaya başladığı ve “bakir tarlaya” ilk tohumların atıldığı yer olması dolayısıyla kalıcılığının,
insandaki izlerinin ömür boyu hissedildiği dönemdir. Bu doğrultuda aile içinde
kullanılan iletişim teknikleri; iletişim konularındaki açıklık, değer yargılarında
önyargının olup olmaması, alınan karar ve bunun devamı olan davranışlar, ortaya konulan tavırlar, iyi niyet, karşıdakini anlamaya çalışmak (empati), her zaman
olmasa da çoğu zaman “kazan kazan” sonucuna ulaştıran işbirliği veya orta yolu
(konsensüs) bulmak, bireyin ömür boyu kullanacağı ve kendi kendisiyle barışık
olup olmayacağının temelini oluşturan iletişim yapısının sanatını bireye öğretir.
Nitekim aile içinde bir çocuğu eğitmek örnek vererek yaşamaktır. Bir insanın duygu ve davranışlarının yoğrulmasıyla oluşan kişiliğin sağlıklı olabilmesi açısından
aile içi eğitim çok önemlidir. Aile içindeki iletişim ve çocuğun ebeveynlerinin
davranışlarını kopyalaması usta-çırak ilişkilerine benzemektedir. Ebeveynler çocuklarına örnek olarak aile içi eğitimi verir; etkileşimli olarak da çocuklarına ne
zaman ve nasıl hareket etmeleri gerektiğini öğretir. Bireyin duygu ve düşünceleri
için ebeveynlerin örnek olarak tanımladığı etik çerçeve içerisinde cesaretlendirilen, duygularına değer verilen ailelerde yetişen bireyler, kendine güvenen ve saygı
duyan, insan ilişkilerinde başarılı bireyler olarak yetişirler. Bunlar iletişim denilen
sihirli gücü kullanmayı öğrenmişlerdir.
İnsan, yapısı gereği duygu ve düşüncelerini özellikle dil ve bunu tamamlayan
beden dili ile aktarır; düşünce ve duyguların aktarımında yaşanan olumlu ya da
olumsuz tutum, iletişimin sonucunun da aynı yönde gerçekleşmesine neden olur
(Kocasavaş, 2010).
Dil, insanlar arasındaki duygu ve düşünceleri aktaran bir vasıta olduğu için,
çocuğun aile kültürüne bakabileceği en önemli pencere ve etkinliğe katılacağı en
önemli podyumdur.
Nitekim dil, daha geniş bir perspektiften bakıldığında, ait olduğu kültürün
ürünü ve tercümanıdır ve aynı zamanda dil, kültürü etkileyen bir faktör olarak
görülür. Birey, bağlı bulunduğu toplumun dili ile hayata başlar. Kısacası dil, özellikle ailenin bireye verdiği kültür mirasının taşıyıcısıdır (Özgüzel, 1994). Başka bir
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Aile İçi İletişimin Bireyin Yaşam Kariyerindeki Önemi; Konsensüs ile
Sinerji veya Hubris
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kurumu için oldukça kötü bir durumdur. Gücün, ölçülemeyen, önceden tahmin
edilemeyen ve kişiye göre değişen o noktası, bütün yöneticiler için hubris riskinin
var olduğunun göstergesidir; yani her güçlü lider hubrise yakalanmaya adaydır.
Öyleyse, yılların kazanımlarının bir anda yok olması talihsizliğinin yaşanmaması
için, hubrise götüren sürecin dikkatle ele alınması gerekmektedir.
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ifadeyle, toplumun asırlar boyunca biriktirdiği hayat tecrübesi ve kültürüne sahip
olan aile bu kültürü çocuğa aktarır (Kaplan, 2006).
Doğan her birey mutlak bir surette kendine özgü bir kişilik gelişimi yaşar. Ancak zaman içinde oluşan bu kişiliğin dengeli ve uyumlu olabilmesi, gelişim basamaklarının örselenmeden aşılmasına bağlıdır. Burada ebeveynlere rehber olarak
çok önemli bir görev düşmektedir.Aile içinde çocuğun davranışlarından dolayı
tutarsız bir şekilde ve gerekli açıklama yapılmaksızın eleştirilmesi, reddedilmesi,
çocuğun duygu ve düşüncelerinin küçümsenmesi ve ailenin sürekli denetim ve
kontrol çabası; bireyin tedirgin, kendine güveni ve saygısı olmayan, açık iletişimi
kavrayamamış ve uygulamayan, kendisiyle barışık olmayan, topluma karşı pasif
(bastırılmış) ve agresif (saldırgan) davranışları içinde barındıran ve gelecekte sorun yaratabilecek potansiyele sahip bir kişilikle yetişmesine yol açar. Çünkü ifade
edildiği şekilde aile içi iletişimle büyütülen bir çocuk, iletişimin gücünün farkına
tam olarak varamamış ve bu sihirli gücü kullanmayı öğrenememiş olarak toplumda bir yer kapmaya çalışacaktır (Yörükoğlu, 1985).
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Aile içi iletişime sahip olamayan; cahil, aciz ve/ya tembel olan ebeveynler, bilinçsizce toplumun sırtına yük olacak bireyleri hazırlamaktadır. Günlük yaşamda karşılaşabileceğimiz bir örnek verilecek olursa; yemekte büyük bir heyecanla
ebeveynlerine anaokulundaki öğretmenini anlatmak isteyen bir çocuğa, “ağzında lokma varken konuşulmaz” yerine“ yemekte konuşulmaz” şeklinde müdahale
edilirse veya sonbaharda annesine ağaçtaki kestanelerin neden düştüğünü soran
üç yaşındaki çocuğa bir ebeveyn tarafından “okula gidince bunların hepsini öğretmenin sana öğretecek” şeklinde bir yanıt verilirse, o ailenin çocuğu çok talihsiz bir şekilde topluma hazırlanmaktadır. Çünkü iletişim kültürünü öğrenemeden
büyümektedir.
Aile, duygularımızın oluştuğu ilk sosyal ortamdır. Kendimiz ve diğerleri hakkında ne gibi duygusal tepkiler vereceğimizi, bu duygularla ilgili düşüncelerimizi
ve nasıl ortaya koyacağımızı aile içerisinde öğreniriz. Duyguların öğrenildiği bu
ilk sosyal ortam olan ailede, çocuklara duygularını nasıl ifade edecekleri, nasıl düşünecekleri ve nasıl davranacakları doğrudan öğretilmez. Daha önce de belirtildiği
gibi çocuğa ebeveynler tarafından örnek verilerek yaşanır.
Aile –Okul-Yakın Çevre Arasında İletişimin Önemi
İnsanlık tarihinde eğitim, iletişimin tarihiyle eşdeğer sayılabilir. İnsanlar
arasında iletişim başladığı andan itibaren eğitim süreci de başlamıştır. Aile
fertlerinin yürüttüğü ampirik faaliyetler, yöntemli ve sistemli şekilde formal
eğitimin kalıplarıyla birleştirilmiştir (Çalışkan, 1995).Eğitim sisteminin en temel
amaçlarından birisi düşünme, algılama ve problem çözme yeteneği gelişmiş, yeniliklere açık, yaratıcı, değişen koşullara uyum sağlayabilen, takım çalışmasına yatkın, çağdaş değerleri benimsemiş bireyler yetiştirmektir.
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Bazı Batı Avrupa ülkelerinde aile içi iletişimle ilköğretimin kalitesinden söz
edebilmek için ön koşul olarak Altın Üçgen (Golden Tringle) kavramı ortaya çıkar.
Çünkü çocuğun bu üçgenin ortasında tutulması şartıyla üçgenin köşelerinde “Aile-Okul- Çevre” faktörlerinin varlığı bilinciyle hareket edilir ve ancak bu üç faktörün uyum içinde işbirliği yapmasıyla çocuğun sağlıklı bir benlik geliştireceği kabul
edilir.Kısacası, çocuğun sahip olduğu ‘insan kaynağı kalitesi’ ve farklı becerilerin
geliştirilmesi ebeveynler için ön plandadır. Ebeveynler bunu eğitim kurumlarına
da hissettirir. Eğitim kurumu için öğrencinin başarısı ön plandadır. Bunun sonucu olarak da bireyin başarılı bir geleceğe sahip olması ve topluma katkıda bulunan, yenilikçi bir bireyin yetiştirilmesi hedeflenir. Çünkü topluma hiçbir katkıda
bulunmayan birey, toplumun sırtında bir yük olarak görülür. Bu nedenle, bireyin
yaratıcılığını geliştirmesi, öğrencinin kimlik oluşumu ve bireyselliğin gelişmesinde, ayrıca grup içinde çalışmayı motive etmek üzere öğretmen, rehber rolünü
üstlenir. Böylece sıcak aile yuvasından eğitimin son kademesine kadar öğrencilere
verilen eğitimle, özellikle bireyin sahip olduğu insan kaynağının en iyi bir şekilde
ortaya çıkarılması; öğrencinin gelecekteki beklentileriyle örtüşen kapasitelerinin
geliştirilmesi hedeflenir. Çocuk aile içi iletişimle toplumsal değerleri ve bu değerlere karşın ailenin ortaya koyduğu kuralları öğrendiği gibi kendine özgü bir değer
yargısı oluşturmayı da öğrenir. Bazı kuralların açık ve şeffaf olduğunu bazılarının
da gizli ve ancak kültürel temele sahip olmakla veya konu hakkında geniş ve derin
bilgiye sahip olmakla anlaşılabileceğini zamanla öğrenecektir. Bunun yanında
ailesiyle, yakın çevresiyle, iş veya sosyal hayatında farklı düşünen bir birey,sahip
olduğu sağlıklı kimlikle ve güzel bir iletişim sanatıyla bireysel düşüncesini ortaya koyabilecek ve kabul edilebilir, uyumlu bir sonuca varabilecektir (Veugelers,
2003). Hofstede’ye göre eğitimin feminen (“feminine”) veya maskülen (“masculine”) kültürler içinde verilmesi önemli fark oluşturmaktadır; maskülen kültürlerde
hedef en başarılı öğrencinin en üst düzeye çıkmasına yardımcı olmak iken feminen
kültürlerde ise hedef sınıfın ortalamasının yüksek olmasıdır (Hofstede, 2015). Feminen kültürde eğitim almış olanlar karşısındakine empati oluşturmayı veya onu
olduğu gibi kabullenmeyi daha iyi öğrenmektedir.
Howard Gardner’in ortaya koyduğu gibi bir bireyin birçok alanda sahip olduğu
zekâlar vardır ve çocuğun sahip olduğu bütün zekâların geliştirilmesi için çocuğa fırsat tanınır, olanak sağlanır. Çünkü çocukta zihinsel zekanın yanında,henüz
işlenmemiş ve işlenmeye üstün düzeyde elverişli, sosyal, duygusal, müzik, sanat,
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Bazı Batı Avrupa ülkelerinde eğitimli ailelerin aile içi iletişimine bakıldığında
bu ailelerin çocuklarına çok küçük yaşta sorumluluk duygusunu öğretmeye
çalıştıkları görülmektedir. Çocuğun karar vermeyi, seçim yapmayı öğrenmesi
onun kimliğinin sağlıklı gelişmesini destekler. Bu şekilde çocuğun bireysel olarak
kimliği, kişiliği gelişirken sevdiği arkadaşlarıyla da –düşe kalka- paylaşmayı öğrenecektir. Zaten aşırı iki uçta bireyselliğe karşı kolektif davranış durmaktadır.
Bireyselliğin çok önde olduğu toplumlarda kolektif davranış daha az güçlüdür, kolektif davranışın çok güçlü olduğu toplumlarda da bireysellik daha az gelişir (Hofstede, 2015).
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fiziki,kreatif gibi alanlarda da zekâlar mevcuttur. Önemli olan çocuktaki insan
kaynağının hakkını vermektir. Ailelerin büyük bir kısmının 2-3 yaşından itibaren
çocuklarının Howard Gardner’in ortaya koyduğu gibi farklı zekâlarını teşvik etme
ve çocuklarının hangi alanda daha başarılı olduğunu keşfetmeye yönelik müzik,
tiyatro, spor, resim yapma, kitap okuma vs gibi çalışmaları vardır. Ailede ve ilköğretimde diğer zekâ alanlarına ilgi gösterilmezse bir yandan farklı alanlarda üstün
zekâlı öğrencilerin önü kesilmiş olmakta birlikte, diğer yandan toplumsal değerlerin ve kuralların öğretilemediği gençler toplumda rahatsızlık yaratacaklardır
(Veugelers, 2001). Batı Avrupa toplumlarında eğitimcinin kendini sürekli olarak
yenilemesi zorunludur; yasal olarak zaten Permanente Education veya Life Long
Learning olarak da güvenceye alınmıştır. Çünkü eğitim ulusal bir yatırım alanı
olarak görülmektedir. Nitekim öğretmenin ders verdiği veya danışmanlık yaptığı
öğrenciler çocukluklarından itibaren aile içi iletişim kültürüyle büyümüştür. Yani
çocuk sorduğu her soruya mantıklı yanıt almayı evde öğrenmiştir. Hatta bu yüzden ilköğretim müfredatında ‘yuvarlak masa’ felsefesiyle daire konumunda sınıf
sohbeti, haftalık ders programına yerleştirilmiştir. Ayrıca öğretmen, öğrencilerin
sorularını da yanıtlamak durumundadır, çünkü çocuk ailede sorulan soruya yanıt
verileceğini öğrenmiştir.
Eğitim ile toplum karşılıklı etkileşim içindedirler. Bu yüzden birçok üniversitede öğrencilerin bir Dünya Bireyi gibi yetişmeleri ve dünyanın farklı kültürlerinde başarılı olabilmeleri için onlara Hofstede’nin “Allemaal Andersdenkenden”
(Tamamı Farklı Düşünenler) kitabı zorunlu olarak okutulmaktadır. Çünkü başka
kültürlerde başarılı olabilmek için onların nasıl düşündüklerini de anlamak, empati sağlayabilmek, kazan-kazan formülüyle düşünebilmek yani sinerji oluşturabilmek gerekmektedir. Bu ülkeler iletişim sanatı ve hemen her alanda konsensüs
kültürünü önemsemiş olmanın meyvesini asırlardır toplamaktadır. Her şeyin bir
bedelinin olacağı gibi konsensüs kültürünü öğrenmek için de Batı büyük bir bedel ödemiştir. Ne zaman ki yüzde 30’u denizden kazanılarak vatan edilmiş olan
ve asırlardır su tehlikesine karşı savaş veren Hollanda 1234 yılında su altında
kaldığında “su, düşman ayrımı yapmaz, gelin birlikte çalışalım” sloganıyla farklı
kültürlere sahip insanların işbirliğini sağlamıştır. Hollanda’da Parlamenter Demokrasinin kabul edildiği tarihten (Thorbecke, 1848) kısa bir süre sonra farklı
düşüncelere sahip politik partiler işbirliğine gitme ihtiyacını duymuştur. 1917’den
itibaren yeterli oy sayısını elde eden her politik parti temsil edilme hakkına sahip
olmuştur. Ama bundan daha ilginç olan durum şudur; “son bir asır süresince hükümetler Hollanda’da hiçbir zaman tek bir politik parti tarafından kurulmamıştır”
(wikipedia.org, /wiki/Politiek_en_overheid_in_Nederland#1917-1966). Çünkü en
güçlü olan partinin milletvekilleri başka partilerle orta bir yol (konsensüs) bularak
koalisyon oluşturmakla, kendilerinden farklı düşünen insanların düşüncelerine
de saygılı olduğunu ifade etmiş olmakta ve kendi partisinden çok daha geniş bir
kitleden saygı görmektedir. Bunun yanında da koalisyona giren partilerin kendi
taraftarlarına verdikleri mesaj da iyi algılanmaktadır; nitekim vekillerin birbirlerine saygısı, halkın farklı kesitlerinin de birbirine saygılı olmasını sağlamaktadır.
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İster ekonomik büyüme ve kalkınmanın gerektirdiği insan sermayesini
oluşturmak, ister bilgi toplumunun gerektirdiği araştırıcı insan gücünü yetiştirmek
açısından bakılsın, eğitim, her ülkenin yirmi birinci yüzyılın küreselleşme sürecinde
ayakta kalması ve rekabet edebilmesi için önem vermesi gereken önceliklerin
en başında gelmektedir (Han, 2006). Çalışanların tutum ve davranışlarının
yönlendirilmesinde, moral ve verimliliklerinin yüksek olmasında yöneticilerin
yönetim biçimleri ve davranışlarının etkisi önemlidir (Koçel, 2014:671). Liderin
yönetim biçiminin iyi ya da kötü olması çalışanın motivasyon ve verimliliğini de
etkiler (Reyhanoğlu, Akın, 2016:443). 21. yy. dünyasında, yönetilenlerle açık, şeffaf
ve net iletişim kuramayan liderlerin, verimlilik ve performansı en üst seviyeye taşımaları neredeyse imkansızdır.
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Kısacası iletişim sanatı ‘batılıların DNA’sına girmiştir’ şeklinde söylense pek hatalı
olmayacaktır.

Bir ülkenin gayri safi milli hâsılasında bilgi sektörüne yatırım yüksek ise o ülke
bilgi toplumudur denilebilir (Holland, 2006). Bilgi toplumunda beceriler; küresel
farkındalık, bilimsel kültür, öğrenme ve düşünme becerileri, öğrenme ortamında
teknolojiden faydalanmak, e-iletişim ve liderlik becerileridir.
Eğitim ezberci olmaktan çıkarılıp, bilgiyi kullanabilen, dönüştürebilen, eleştiren, çözüm sunan ve katma değer yaratabilen bireylerin yetiştirilebildiği bir yapıya
dönüştürülmelidir (Keskin, 2011).

Hubris, aşırı derecede kendini beğenme, aşırı gurur ve güç zehirlenmesi kavramlarını içerir. İlk kez 2010 yılında “Brain” adlı psikoloji dergisinde JonathanDavidson ve LordDavinOwen tarafından incelenmiştir. Kavram, Yunan mitolojisindeki “Nemesis”e dayandırılır; “liderin başarı ya da başarısızlığı kötü sonuçlara
bağlı değildir”. Yunan Edebiyatında lider-kibir ilişkilerinin farklı bakış açıları da
mevcuttur; liderler bazen kendi kibirlerini oluşturur: Agamemnon gibi. Bazen de
Xerxes gibi, geçmiş nesilin zaferlerinin kibirlerini alır (çalar); Ikarus efsanesi gibi
(Beinart, 2010:3). Her ne şekilde olursa olsun kibir; liderin efsaneye giden başarı
öyküsünün trajediye dönüşümüdür.
Karizma, çekicilik, ilham yeteneği, ikna kabiliyeti,vizyon genişliği, risk almaya
isteklilik, coşkulu başarma arzusu, yüksek özgüven gibi özellikler başarılı liderlik
ile ilişkilidir. Bu olumlu özelliklerin yanında, acelecilik, dinlemeyi ve tavsiye almayı reddetme, detaylara takılma, eleştiriye kapalı olma, kendi fikirlerini kabul ettirmede baskınlık, pervasızlık, empati yoksunluğu gibi özellikler de liderliğin diğer
yönüdür. Liderliğin bu yönü, kurumu felakete sürükler ya da en azından büyük
ölçekli zararlara sebebiyet verir. Hubriste genel kanı, abartılı bir gurur, ezici bir
kendine güven ve başkalarını küçümseme davranışlarının bir arada bulunduğudur(Owen, Davidson, 2007, 1396). Bu özelliklerin hangilerinin kurum ve çalışanlar
için faydalı olacağı ya da zararlı olacağını belirleyen etken ölçüdür.
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Hubris Sendromu, Nedenleri, Önleme Yöntemleri
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Hubrise yakalanmış olmanın 14 adet göstergesi vardır. Bu göstergeler;
Dünyayı, gücünü sergileyebileceği bir alan olarak görme,
Kişisel imajını sürekli artırma eğilimi,
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Hareket ve söylemlerinin aşırı derecede endişe içeren görünüm içermesi,
Konuşmalarında, kendisinin “mesih, seçilmiş kişi” olduğunu ima etmesi,
Kendisini, millet ve devletle özdeşleştirmesi, toplumun kaderini kendi kaderine
bağlaması.
Söylemlerinde, kutsal bir kaynağa bağlı “biz” kelimesini kullanması,
Aşırı özgüven göstermesi,
Kendinden olmayanları “öteki”leştirme ve onları açıkça aşağılama,
Kendini sadece üstün bir güce hesap verecek biri olarak gösterme (kendine kutsallık atfetme),
Ve bu alanda yargılandığında mutlaka haklı çıkacağına inanma,
Gerçeklerden uzaklaşma, sanal dünyasına inanma ve inandırmaya çalışma,
Pervasızlaşma, her şeye karışma, huzursuzluk, istikrarsızlık, bilinç çatışması
yaşama,
Yanlışlarını doğru göstermek için din, kutsallıklar ve dürüstlüğe dayandırma,
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Aşırı özgüvenin vermiş olduğu “asla yanlış yapmama” düşüncesinin sonucu
sergilediği kişilik bozukluğu davranışları (Russell, 2011, 143-144).
Bu maddelerden en az 3 veya daha fazlasına sahip kişilerde hubris sendromunun belirtileri gözükür. Owen ve Davidson’a göre, bu maddelerden 5,6,10,12, ve 13.
maddeler tamamlayıcı maddelerdir ve bunlardan en az birinin, 3 madde içerisinde
yer alması gerekir (Russell, 2011, 144).
Liderin, sahip olduğu gücü, başkalarının hayatlarını tehlikeye atacak derecede nasıl kullanabileceği, insan olmanın doğasına ters gibi gözükebilir. İrlandalı
nöropsikolog Ian Robertson, “The Winner Effect: The Science of Success and How
to Use It” isimli kitabında, “Gücün beyin üzerindeki etkilerinin kokain benzeri
uyuşturucularla benzerlikler taşıdığını belirtir; beynin ödül ağında dopamin faaliyetlerini artırarak beynin işlevini belirgin şekilde değiştirir, bu değişiklik korteksi
etkileyerek düşünce yapısında büyük farklılıklara yol açabilir” demektedir. (https://professorianrobertson.wordpress.com/books-by-ian/).
O halde güç, uyuşturucu madde gibi, dozu aştığında zararlı bir maddeye dönüşebilecektir. İster politikacı, işletme yöneticisi, isterse askeri ya da akademik;
liderlerin, özellikle yönettiği insanlara zarar verebilecek ama risk alma açısından
değerlendirildiğinde anlaşılabilir davranışlarında ölçüyü aşan boyut, “narsisizm”le açıklanabilir.
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3.1. Narsizm, Güç ve Hubrise Neden Olan Etkenler

Davidson, Connor ve Swartz tarafından, 1776 yılından itibaren görev yapmış 37
ABD Başkanı üzerinde yapılan araştırmada, başkanların ruhsal hastalık biyografileri incelenmiştir. Depresyon (% 24), anksiyete (% 8), bipolar bozukluk (% 8), alkol
bağımlılığı (% 18) gibi bulgular elde edilmiş ve Başkanların az ya da çok, psikiyatrik rahatsızlık oranlarının %49 olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu rahatsızlıkların
birçoğu, belki tamamına yakını da görev süresinde kazanılmış rahatsızlıklardır
(Davidson, Connor, Swartz, 2006:147). Acaba kişide mevcut bulunan bazı rahatsızlıklar, yönetimde ortaya mı çıkar; yönetim süreci bireye rahatsızlık mı kazandırır?
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İnsanların davranışlarındaki bazı değişmeler, hayatlarındaki değişmeler
ekseninde değişiklik gösterir. Özellikle güç ve iktidar, bazı davranışların keskin
şekilde değişimine neden olur. Bu değişim, güç ekseninde kişiliğin gelişmemesi
olabileceği gibi, yönetim alanındaki diğer unsurlar da olabilir.

Narsizm, kişinin kendisini beğenmişliği, kendisini sevmesi, hatta aşık olması
durumudur. Narsizm karizma ve kişisel güç kullanımı ile ilişkili olup, egemenlik,
büyüklük, kibir, kendini haklı görme ve zevklerinin peşinde koşmayı içerir (Padilla, Hogan ve Kaiser, 2007:181). Fakat sağlıklı narsizm iyidir; narsist yöneticiler,
örgütsel politika konusunda iyidir, üstlerini etkileyebilir, güçlü ilişkiler kurabilir,
otoriter kararlar alabilirler (Rijsenbilt & Commandeur, 2013; 413). Sorun “doz”dur;
narsistik eğilimler arttıkça, suda kendini görüp aşık olan Narkissos gibi, kendinden
başkasını önemsememeye başlayınca, problemler ortaya çıkmaya başlar; “benliğe
duyulan ilgi ve verilen önemin, psikiyatrik tedavi gerektirecek şekilde yoğunlaşması, bir kişilik bozukluğu olarak patolojik narsisizmi ortaya çıkarır” (Timuroğlu,
İşcan, 2008:240). Narsistler kendi özgüvenlerini yükseltmek ve egolarını tatmin
etmek için, diğer insanlara karşı acımasız ve umursamaz davranışlarda bulunmayı
kendilerine hak görür (Tutar, 2004: 46). Korkuyu esas alan liderlikte, liderin bir
numaralı kişi oluşu, konsensüs arayışının giderek azalması, diğer kişilerin kendi
doğrularını söyleme konusundaki çekingenlikleri, cesur olamamaları söz konusudur. (http://www.msnbc.msn.com/id/38206989/ns/business-us_business/t/tensigns-you-work-fear-based-workplace/).
Narsistler saldırgandır, eleştiriye tahammül edemezler. Başkalarından sadece
kendi mükemmeliyetlerini duymak isterler. Narsistlerin empati kurmak gibi bir
düşünceleri yoktur, bu yüzden sürekli başarı elde edemezler. Günümüzün ihtiyacı
olan yönetim sistemi; katılımcı, özgür, esnek, baskıcı olmayan, yenilikçi ve sürekli
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Hubris sendromunda şu 3 kişisel bozukluk mevcuttur; narsistik, anti-sosyal ve
histriyonik (davranışsal, aşırı duygusal vs) bozukluklar (Russell, 2011, 144). Narsistik, anti sosyal ve histriyonik kişilik bozuklukları içermekle birlikte, 14 belirleyici
davranışından 7’si, narsistik kişilik bozukluğu kriteridir. İnsan egosu, güç artışı
yaşanılan her anda, narsizme doğru kayma eğilimi gösterir ve bünyede yer almaya
başlayan narsizm; rütbe, güç, hâkimiyet, politikalar, kriz ve savaşların lidere ekstra etkileri sonucunda kibire karşı savunma mekanizmasını etkisiz hale getirebilir
(Danubina, 2011: 136).
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gelişmeyi organizasyondaki tüm bireylere aşılayabilecek olandır. Bu da narsist liderlerle mümkün değildir.
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3.2. İletişimin Önemi ve Hubrisi Önleme Etkisi
Güç zehirlenmesi yaşayan, aşırı kibire kendini kaptıran kişiler, genelde diktatör eğilimli liderlerdir. Ama hubris sendromuna yakalanma ihtimali yüksek kişiler, sadece diktatör eğilimli liderler değildir; demokratik seçimlerde sürekli başarı
yakalamış parti başkanları da hubrise yakalanma eğilimi taşır. Hubrise götüren
etkenlere maruz kalma konusunda, liderin çevresindeki insanlar büyük önem
taşır. Bu süreçte lideri eleştirebilen, doğruları söyleyebilen kişiler var ise, başka bir
deyişle lider böylesi yapıcı iletişimi çevresine kapatmamış ise, liderin hatalarını
görebilme ve kendini dizginleme; dolayısıyla hubrise yakalanmama fırsatı var demektir.
O halde hubris sendromunda iletişimin önemi büyüktür ve bu iki açıdan incelenebilir. Kişilik oluşumunda ve ilerleyen yıllarda gelişiminde etkili olan aile içi
iletişim ve güç artışıyla birlikte hubrise götüren süreçteki iletişim.
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İletişim becerilerindeki yetersizlikler; psikolojik yıldırma atmosferinin doğup
gelişmesine zemin hazırlamaktadır. Sosyal hayatı devam ettirmek için gerekli olan
iletişim becerilerinden yoksunluk, kişileri saldırganlığa eğilimli hale getirmektedir. Bu kişilerin öncelikle önyargılı, kötü niyetli ve sürekli güçlü olmanın peşinde
oldukları gözlenmektedir. Bu ruh hali nedeni ile başkalarını baskı altına alma, itaat
ve disiplin isteme, korkutma, sürekli kuralları hatırlatma, yeni kurallar getirerek
koşulları zorlaştırma davranışlarını göstermeleri söz konusu olmaktadır (Kök,
2006: 437).
Hubrise giden süreci kontrol altına alabilmenin en önemli yolu, yöneticiler ve
çalışanlar arasında ve çalışanların kendi aralarındaki çift yönlü iletişim sürecini
işler hale getirmektir. Bu sürecin en önemli nedeni iletişim kanallarındaki aksaklık olduğu göz önüne alındığında, iletişim akışını iyileştirmek, psikolojik yıldırma
sürecinin önüne geçmede atılması gereken bir adım olarak değerlendirilmektedir.
Psikolojik yıldırmayı azaltmak için, hiyerarşik yapıdaki katılığın ve iletişim kanallarındaki zayıflığın önüne geçilmelidir (Eğinli, Bitirim, 2010:45).
Yönetim sürecinde lider, iletişime kapalı ise, hatalarını söyleyebilecek kişilerin eleştirilerinden kendini mahkum bırakacak yalnızlığa, kendi eliyle kendisini
itmiş ise, hubrisin kıskacından kendini kurtarması ve sağlıklı bir kişiliğe dönüş
yapabilmesi oldukça zor olacaktır.
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Yönetim sürecinde, kendini koruyabilen sistemler, yöneticilerin hataya düşme
olasılıklarını azaltır. Doğası gereği liderler, zaten değişim oluşturan kimselerdir. O
yüzden, liderlerin hubris sürecinde, kendini deyim yerindeyse, dizginleyebilecek
sistemleri, kendi yoluna, yönüne doğru değiştirmeleri bazen kaçınılmaz olur.
Hubrisi engelleyebilmek, liderin içindeki “şey” (virüs, hulk, yaratık) ortaya çıkıp
bünyeyi ele geçirmeden önce ve o süreçte yapılması gerekenleri yapmaktır. Hubris,
liderin bünyesinde söz sahibi olduğunda, öfke gibi, kontrol edilmesi oldukça zor,
hatta imkânsız bir güce dönüşecektir.
Hubris hastalığına yakalanmış bireylerde görülen en belirgin özellikler; kendini aşırı beğenme, yalnızca kendi fikirlerini değerli kabul etme, başkalarının fikirlerine karşı iletişimi kapatma, yalan söyleme ve kendi yalanına inanma (mitomani),
başarıları dolayısıyla gücü kendinden bilme ve gücün baş döndürücü etkisinden
kurtulamama gibi olumsuz davranışlardır. Kişiliğin büyük oranda ailede şekillendiği düşünüldüğünde, aile içerisindeki iletişim, bireydeki birçok davranışın temelini oluşturmanın yanında, gelecekteki yerini de belirlemesi açısından önemlidir.
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Eğitim beşikten mezara kadar bir süreci kapsamaktadır. Toplumun bireyleri
önce aile içinde eğitilir ve okul yaşına geldiklerinde, çalışma hayatı boyunca geleceğin gençlerine ‘eğitim programlarında belirtilen alanlarda’ bir şeyler öğretmek
için bilgilerle donanmış eğitmenler tarafından eğitim verilmektedir. Öğretmenin
geleceği öngörebilmesi için, içinde bulunduğu toplumun dinamiğini anlamasının
yanında, evrensel değerlere de sahip olması gerekmektedir. Bu yüzden, aile içi
iletişimi çocuk için çok ciddi bir zaman yatırımı olarak görmek gerekir. Bunun
yanında da öğretmenin öğrencilerine ‘bir güneş’ gibi ışık saçması, rehberlik etmesi
gerekmektedir. Bilgi toplumu eğitiminde; bilgiyi öğrenme ve uygulama, var olma
ve birlikte yaşamayı öğrenmek önemlidir; çünkü bilgi toplumunda bu beceriler,
günlük yaşamamın temel becerileridir. Bu temel beceriler, bireyin topluma uyum
sürecinde ve topluma katkıda bulunmasına yardımcı olmaktadır. Bu açıdan bilgi
toplumunda öğrenme, günlük yaşamın hemen hemen her boyutuna etki etmektedir. “Bilgi için öğrenme, yapmak için öğrenme, var olmak için öğrenme (toplumun
gerisinde kalmama) ve birlikte yaşamayı öğrenmedir. Bu faktörlerden en can alıcı olanı “birlikte yaşamayı öğrenme” öğesidir, ancak birlikte yaşamayı öğrenmek
için diğer üç faktörün başarılması ön koşuldur” (Tutkun, 2015). Sanal ve fiziki
alanda evrensel düzeyde gözlenen hızlı teknolojik gelişmeler toplum dinamiğini
hızlandırmaktadır. Bu durum bireylerin kimlik oluşumunu etkilemekte, kuşaklararası ve kültürlerarası etkileşim günlük yaşantının bir parçası olmaktadır. Bu
durum bilimsel zekânın yanında sosyal ve duygusal zekâların önemini artırmaktadır. Çünkü genç kuşakların başarılı dünya bireyleri olmaları için kendi kültürünün yanında evrensel değerlere sahip olmaları ve zekâsal becerilerinin yanında
iletişim sanatını da iyi öğrenmeleri; diğer dünya bireylerine önyargısız yaklaşmaları şarttır. Ayrıca üretken olma, inovasyon, hassas ve titiz olma ve de çok dikkatli
düşünme, sorun çözme, işbirliği yapma, uyum sağlama becerileri, liderlik becerileri, üretkenlik, sosyal beceriler gibi 21.yy büyük önem taşıyacaktır. (Özgüzel, 2013).
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Aile içerisindeki pozitif ve etkili iletişim, bireyin kişiliğinin sağlam temellere
oturtulmasını sağlayacaktır. İletişim sanatını ailede öğrenen birey, yaşam süresi
boyunca etkili iletişim kuracaktır. Bu döngü, olumlu etkileşimle bireyi sürekli
olumlu gelişim sürecinin içerisinde tutacaktır. Güçlü kişiliğe sahip birey, yaşam sürecinde iyi ilişkiler geliştirerek iletişim becerisini güçlendirecek; iletişim kurmayı
ailede öğrenen birey, iyi ilişkiler kuracak ve bu döngü birbirini destekleyen olumlu
dokunuşlarla devam edecektir.
Yetişkinlik dönemine ait bazı kavramların açıklanması, davranışlar, birbirleriyle etkileşimi, değişen koşullara uyum sağlama ve kişiliği uyarlama gibi, hayatın ilerleyen yıllarına, bireyin kendi öğrenimine bırakılmış konulara karşı hazır
ve yetkin olabilmek de, aile içi iletişimle zemini hazırlanması gereken konulardır.
Yönetme fırsatı eline geçtiğinde ve olağanüstü bir güce sahip olduğunda bile, otorite kurabilme adına sertliğe hakkı olmadığı, asla kimsenin kalbini kırmaması gerektiği, kötü davranışların hak gaspı ve zulüm olduğu, telafisinin çok zor olduğu,
tevazünün dünyadan el çekmek demek olmadığı, hırslı ve başarılı kimselerin de
alçakgönüllü olabileceği ve yükselirken gücü hazmedebilme becerisini de geliştirmesi gerektiği, başarısının her türlüsünün “mubah” olmadığı, başarı kaybederken
bedel olarak sağlık, huzur kaybedilmesinin zorunlu olmadığı, bilakis bunlar feda
edilerek kazanılan başarının değer taşımayacağı ve her ne ortamda ve pozisyonda
olursa olsun, etkileşim alanı içerisindeki herkesle sürekli etkin, pozitif iletişimde
olması gerektiği; ancak ailede kazanılabilecek, öğretilebilecek şeylerdir.
Sürekli başarı nedeniyle oluşacak aşırı güç olgusunu kaldırabilecek güçlü bir
kişilik inşasında ve hayatın ilerleyen yıllarında iletişimi olumlu kullanabilecek bir
iletişim becerisinin oluşumunda aile içi iletişim çok önemlidir. İletişim becerisi
yüksek olan ve güçten ziyade iletişimin öneminin bilincinde olan liderler işbirliği
yapmayı, paylaşmayı, konsensüs aramayı daha iyi yapacak, yönettiği topluluğun
mutluluğundan da kendisi mutluluk elde edecektir ve böylelikle zirvelerde kendi
başlarına yalnız kalmanın olumsuz ve hubrise adım adım götüren kaçınılmaz etkenlerinden korunmuş olacaktır.
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Bu çalışmanın amacı; üstbiliş faaliyetleri ile zenginleştirilmiş internet tabanlı
öğretim materyalinin ilköğretim sekizinci öğrencilerinin üstbilişsel düşünme düzeylerine ve tutumlarına etkisini incelemektir. Bu doğrultuda araştırma, ön testson test kontrol gruplu yarı deneysel desen üzerine modellenmiştir. Araştırma,
2010–2011 eğitim-öğretim yılında 125 sekizinci sınıf öğrencisiyle yürütülmüştür.
Araştırmanın deney grubunda bulunan öğrencilere (n=30), üstbiliş bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla, dokuz hafta süreyle üstbiliş faaliyetleri ile zenginleştirilmiş internet tabanlı öğretim materyali uygulanmıştır. Diğer deney grubunda
(n=31) ise sadece üst bilişsel faaliyetler ile zenginleştirilmiş eğitim uygulanmıştır.
Kontrol gruplarında (n=33 ve n=31) ise var olan normal sürecin devam etmesi
sağlanmıştır. Araştırmada kullanılacak veriler, Üstbiliş Ölçeği ve Fen ve Teknoloji Dersine Yönelik Tutum Ölçeği kullanılarak elde edilmiştir. İnternet ortamında
üstbilişsel faaliyetlere dayalı etkinliklerin kullanıldığı deney grubunun üstbilişsel
faaliyetlere dayalı etkinliklerin kullanıldığı deney grubu ile kontrol gruplarına
göre tutumları arasında anlamlı bir farka rastlanmıştır. Bu farkın internet tabanlı
* Bu çalışma 2013 yılında Gazi Üniversitesi'nde kabul edilen "ÜSTBİLİŞSEL VE İNTERNET TABANLI ÜSTBİLİŞSEL
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ortamda üstbilişsel faaliyetlere dayalı etkinliklerin kullanıldığı deney grubu lehine
olduğu tespit edilmiştir. Açıklayıcı bilgi ve bilişsel strateji alt boyutlarında internet
ortamında üstbilişsel faaliyetlere dayalı etkinliklerin kullanıldığı deney grubu ile
kontrol grupları arasında deney grubu lehine anlamlı farklılık olduğu sonucuna
ulaşılmıştır. Kendini kontrol alt boyutunda internet tabanlı üstbilişsel faaliyetlere
katılan grup diğer deney grubuna göre daha olumlu yönde farklılaşmıştır. Koşulsal
bilgi alt boyutu internet ortamında üstbilişsel faaliyetlerin kullanıldığı deney grubu lehine diğer üç gruptan olumlu yönde farklılaşma göstermiştir. Deney ve kontrol grupları yöntemsel bilgi, planlama, kendini değerlendirme ve kendini izleme alt
boyutları açısından bir değişim göstermemişlerdir.
Anahtar Kelimeler: Üstbiliş, internet tabanlı öğretim, fen eğitimi, tutum, üstbilişsel düşünme düzeyi

21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum

Abstract
The purpose of this study is to investigate the effect of enriched internet based teaching material on 8th grade students' metacognitive thinking levels and attitudes.
On this direction, the research was modelled on pre and post test controlled group
experimental design. The research was carried out on 125 eighth grade students
in 2010-2011 academic year. Students (n=30), in the research experimental group,
indor to develope metacognitive knowledge and skills, were based web-supported
teaching material enriched with the help of metacognition for a period of nine weeks. In other experimental group (n=31), education only enriched with the help of
top-cognitive activities were based. In control groups (n=33 and 31) the normal
process has been provided to continue. The data used in this study, metacognition
scale, were ontained by using attitude scale science and technlogy lesson. Attitudes
affected by based on web-supported metacognitive activities used experimental
group showed some knowledgable differences compared to based on metacognitive
activities used experimental group and control groups. Metacognitive activities in
web based activities based on this difference in favor of the experimental group
were found to be used. Activities based on subscale of descriptive information and
cognitive strategy on the web based using metacognitive activities between the
experimental group and the control group showed that there are significant differences in favor of the experimental group. In self-control subscale participating
web based metacognitive activities than the other experimental group differed in a
positive way. Metacognitive activities on the internet using conditional knowledge
subscale of the other three groups in favor of the experimental group showed a positive differentiation. The experimental and control groups, procedural knowledge,
planning, self-assessment and self-monitoring demonstrate any change in terms of
sub-dimensions
Keywords: Metacognition, web-based teaching, science education, attitude,
the level of metacognitive thinking
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Üstbiliş (metacognition) terimi ilk olarak 1976 yılında Flavell tarafından, bireyin kendi bilişsel süreçleri ile bilgisini ve bilişsel süreçleri kontrol altında tutabilecek
bilgiyi tanımlamak amacıyla kullanılmıştır. Bu kavram, kişinin ne bildiği “üstbiliş
bilgisi”, ne yapabileceği “üstbiliş becerileri” ve kendi bilişsel yeteneği hakkında ne
bildiği “üstbiliş deneyimi” hakkındaki farkındalığını içerir. Flavell’in kelimelerini
kullanarak üstbiliş, “bilişsel olgu hakkındaki biliş ve bilgidir” (Flavell, 1979). Üstbiliş teriminin iki farklı tanımı mevcuttur. Bu tanımların biri farkındalıkla ilgilidir. Diğeri ise strateji kullanımına işaret eder. Son zamanlardaki tanımlar, tahmin
yürütme, görüntüleme, düzenleme ve kontrol etmeyi de dâhil etmeye başlamıştır.
Genel kanı ise, üstbiliş bilgisi ve bu bilginin nasıl kullanıldığını açıklayan kontrol
işlemlerinden oluştuğu yönündedir (Schraw ve Moshman, 1995).
Üstbiliş stratejilerinin geliştirilmesi ve kullanılması aşamalarında; öğrencilerin
ön bilgilerinden yola çıkılarak yeni öğrenilecek bilgilere temel oluşturulur. Bilgilerin işlenmesinde ve kalıcılığının sağlanmasında öğrencilerin bilinçli olmaları ve
bilgi işleme süreçleri hakkında bilgilenmeleri gerekmektedir (Şen, 2003). Driscoll
(1994) üstbilişi “bir kişinin düşünme ve kendini düzenleyici davranışının bilinci”
olarak tanımlamaktadır. Buna ek olarak bir diğer tanım “insanın kendi düşünce
süreçleri ile ilgili sahip olduğu bilgi” olarak tanımlanmaktadır (Bruning, Schraw,
Norby ve Ronning, 2004, s. 81). Zimmerman (1986) kendini düzenleyen bir öğrenen (self-regulator) “üstbilişsel, motivasyonel ve davranışsal olarak onların kendi
öğrenme süreçlerinde aktif katılan” kişilerdir (aktaran: Zimmerman, 1990, s.4).
Üstbiliş kişinin kendi öğrenme süreçleri ile ilgili düşünme ve değerlendirmesini
ele almaktadır (Brown, 1987). Üstbiliş aynı zamanda kendini düzenleyen öğrenen
olmanın bir paçasıdır. Çünkü kendini düzenleme stratejileri öğrencilere kendi biliş ve öğrenmelerini düzenleme mekanizması sağlamaktadır (Zimmerman, 1989).
Flavell (1979) öğrencilerin kendi hafıza ve bilişlerini yönetme, kuralların bilinçli
bir şekilde anlamasına sahip olup olmadıklarını araştırmıştır. Öğrencilerin kendi
biliş süreçlerimi yansıtma yeteneğine sahip oldukları düşünülmektedir. Buna göre,
üstbilişsel kontrol bir bireyin kendi izleme süreçlerinin bir ürünü olarak yaptığı
hem bilinçli hem de bilinçsiz kararlardır (Schwartz ve Perfect, 2002).
Özdüzenleme üstbilişsel süreçleri, davranışsal becerileri ve ilişkili motivasyonel inançları ele almaktadır. Özdüzenleme başarı ve performansın önemli belirleyicilerinden birisidir. Özdüzenleme, bireylerin öğrenmeleri ile ilgili amaçlarını
belirledikleri, amaca yönelik uygun stratejiler seçtikleri, süreç boyunca motivas135
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Üstbiliş, bilişsel faaliyetleri düzenlemenin bilinçliliğini ve kontrolü ifade etmektedir. Üstbiliş, öğrenenin kendi öğrenme ve bilişsel süreçleri hakkındaki bilgisi ile öğrenme; hatırlamayı artırmak için bu süreçleri düzenlemesi ve kontrolüdür.
Üstbiliş; a) kendi öğrenme ve bellek kapasitesinin bilincinde olma, b) kullanılacak
öğrenme stratejisinin niteliklerini bilme, c) yapılacak çalışma için planlama yapma, d) etkili öğrenme stratejilerini kullanma, e) oluşan öğrenme durumunu izleme
ve değerlendirme becerilerini kapsamaktadır (Öztürk, 1995).
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yonlarını, bilişsel durumlarını ve çevresel faktörleri kontrol ettikleri, öğrenmelerini sürekli izledikleri ve süreç sonunda kendi öğrenmelerini değerlendirdikleri
aktif ve yapıcı bir öğrenme çeşididir. Üstbiliş özdüzenlemenin bir parçası olduğu
için özdüzenleme süreçleri öğrencilerdeki üstbilişi geliştirmeye yardımcı olabilir.
Üstbilişsel izleme ve kontrol öğrencilerin bilimsel düşünmeyi kazanmaları ve kendi öğrenme süreçlerini bilimsel düşünmeye uyarlamalarına katkı sağlayabilecek
yararlı bir araç olabilir (Zimmerman, 1990; Perry, 1998; Pintrich, 2000).
Üstbiliş ve başarı arasındaki ilişkiyi inceleyen araştırmalar göstermiştir ki üstbiliş bilgisine sahip olan çocuklar, olmayanlara göre daha başarılı olurlar (Küçük,
2000). Babkie ve Provost (2002) üstbiliş stratejilerinin daha çok ortaöğretim öğrencileri için tasarlanmış ve uygulanmış olmasına rağmen ilköğretim öğrencileri
için de uygulanabileceğini belirtmişlerdir. Araştırmacılar üstbilişsel bilincin yaş
ve öğrenme düzeyi ile orantılı olarak geliştiğini belirtmiştir. Araştırmalar aynı zamanda yaş ve öğrenme düzeyi artan öğrencilerin kendi bilişsel öğrenme karakteristiklerini daha iyi tanımlayabildiklerini belirtmektedir. Bu nedenle, araştırmalar
genç yaştaki öğrencilerin üstbilişsel bilgiyi kolaylıkla öğrenebileceğini göstermektedir. Düşük düzey ve zayıf bilgiye sahip öğrenenlere de kendi durumlarının üstbilişsel bilincine sahip olduklarına yardımcı olunabilir (Bruning, Schraw, Norby
ve Ronning, 2004). Üstbilişsel stratejiler ile öğretmenler özellikle yeni kavramları
öğrenmeye çalışan öğrencilere yardımcı olmaktadır.
Ülkemizde öğretimin büyük ölçüde metne bağlı yapılmakta olduğu bilinen bir
gerçektir. Metne dayalı öğretim ise sözel ağırlıklı olması nedeni ile ezberci öğrenmeyi teşvik etmekte; öğrenilen bilgiler ise kısa zamanda unutulmaktadır. Okullardaki öğretim-öğrenme sürecinde, tepegöz, televizyon, slayt, projeksiyon makinesi
vb. araçlardan yeterince yararlanılmaması nedeni ile öğrenciler konuları daha anlamlı ve etkili biçimde öğrenememektedir. Bundan başka, metne dayalı öğretimden her çocuk, bireysel farklılıklar nedeni ile aynı oranda yararlanamamaktadır.
Oysa eğitim teknolojisinde görsel-işitsel araçlara dayalı öğretim ile öğrencilerin
tümü çalışmalardan aynı ölçüde yararlanmakta ve tam öğrenme gerçekleşmektedir (Anıl, Koç ve Tuzgöl, 2003). Çakır’a (1999) göre, animasyonlar öğrencinin ders
konularını somut olarak izleyerek kavramalarının yanında, yaratıcı düşünceler
geliştirmelerine, olasılıklar üzerinde durmalarına, çeşitli denemelere girmelerine
yardım etmektedir. Animasyonlar geleneksel sınıf ortamının sıkıcılığını büyük
ölçüde ortadan kaldırarak, öğrenme etkinliklerini zevkli bir uğraş haline getirmektedir.
Hücre bölünmesi gibi mikro düzeyde gerçekleşen bir olayın bilgisayar animasyonları ile somutlaştırılarak anlatılması öğrencilerin kavram, olay ve olguları daha
kolay anlamalarında yardımcı olabilir. Kiboss, Ndirangu ve Wekesa (2004) hücre
bölünmesi konusunu ortaokulda bilgisayar simülasyonları ile anlatmışlar ve geleneksel yönteme göre öğrencilerin başarıları ve tutumlarını artırdığını tespit etmişlerdir.
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Yapılan araştırmalar incelendiğinde öğrencilerin mikro düzeyde ele alınan ve
kendilerine oldukça soyut gelen hücre bölünmesi ve kalıtım konularını anlamada
zorlandıkları gözlenmiştir. İnternet ortamında eğitim verilmesi konunun somutlaştırılması açısından faydalı olacağı düşünülmektedir. Araştırmanın amacı; öğrencilere üstbilişsel düşünme becerilerini kazandırmak ve öğrenmeyi öğretmektir.
Düşünme süreçlerini izleyen, denetleyen, düzenleyen, planlayan ve neyi bilip neyi
bilmediğini bilmelerinin öğrencilerin fen bilgisine yönelik tutumlarına ne gibi
katkılar getireceği araştırılacaktır. Bunun yanında üstbiliş ile internet ortamında
üstbilişsel faaliyetler arasında bir farklılığın olup olmadığına bakılması ise diğer
bir amaç olarak göze çarpmaktadır.
Yukarıdaki amaçlara ulaşmak için bu araştırmada;
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Araştırmanın Amacı

İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin fen ve teknoloji dersine ilişkin ön ve son tutum puanlarının belirlenmesi,
İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin ön ve son üstbilişsel faaliyet puanlarının belirlenmesi,
İnternet yazılımının hazırlanması ve bu yazılıma üstbilişsel faaliyetlerin eklenmesi,
İlköğretim 8. sınıf deney grubundaki öğrenciler üstbilişsel faaliyetleri geliştirici
etkinliklerin normal sınıf ortamında ve internet ortamında yapılmasının sağlanması hedeflenmiştir.
YÖNTEM
Araştırmada yarı deneysel model kullanılmıştır. Bu modeli tam deneysel modelden farklılaştıran özellik örneklemin rastgele oluşturulamamasıdır (Cohen,
Manion ve Morrison, 2007). Bu araştırmada, üstbilişsel ve üstbilişsel faaliyetlerle
arttırılmış internet destekli öğretim yönteminin etkililiğini sınamak için iki deney
ve iki kontrol grubu belirlenmiştir. Deney ve kontrol grubundaki dersler fen ve teknoloji öğretmeni tarafından yürütülmüştür. Deney ve kontrol gruplarına, deneysel
işlemlerden önce ve sonra veri toplama araçları uygulanmıştır. Araştırmanın deneysel süreci, “ön test-son test kontrol gruplu” yarı deneysel modele göre desenlenmiştir (Fraenkel ve Wallen, 2003).
Çalışma Grubu
Araştırmanın hedef evreni Ankara İli Etimesgut İlçesi iken ulaşılabilir evrenini
Etimesgut İlçesi’nde bir ilköğretim okulu oluşturmaktadır. Örneklemi ise bu okulda öğrenim görmekte olan 125 sekizinci sınıf öğrenci oluşturmaktadır. Söz konusu
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okul bir devlet okuludur. Araştırma için bu okulun seçilmesinin nedeni olarak, öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin istekliliği ve araştırmacı bakımından çalışma
imkânlarının diğer okullara oranla daha uygun olması gösterilebilir. Araştırma,
okulda bulunan dört sekizinci sınıf şubesi üzerinde yürütülmüştür. Bu şubelerden
ikisi deney ikisi kontrol grubu olmak üzere toplam dört şube seçilmiştir. Bu seçim,
yansız atama yöntemi ile yapılmıştır. Buna göre deney ve kontrol grubunda bulunan öğrencilerin sayıları belirtilerek Tablo 1’de gösterilmektedir.
Tablo 1. Çalışma grubunda yer alan öğrencilerin sayıları
Gruplar

Sayı

A. Üstbilişsel faaliyetlere dayalı etkinliklerin kullanıldığı deney grubu

31

B. İnternet destekli üstbilişsel faaliyetlere dayalı etkinliklerin
kullanıldığı deney grubu

30

C. Kontrol grubu

33

D. Kontrol grubu

31
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Fraenkel ve Wallen (2003) bireylerin deney ve kontrol gruplarına rastgele atanmasının zor olduğu durumlarda en uygun örnekleme yönteminin uygun örnekleme olduğunu belirtmişlerdir. Basit rastgele örnekleme yöntemini uygulamanın neredeyse imkânsız olduğunu belirten Fraenkel ve Wallen, bunun için, fazladan çaba,
para gerektirdiğini ifade etmişlerdir. Bu nedenle, çalışmanın örneklemi ulaşılabilir
evrenden uygun örnekleme yöntemiyle seçilmiştir. Ayrıca uygun örnekleme yapılan deneysel bir çalışmada her grupta en az 30 öğrenci bulunmalıdır (Fraenkel
ve Wallen, 2003). Bu nedenle bu araştırmada her bir gruptaki öğrenci sayısı yaklaşık olarak eşit alınmaya çalışılmış, deney grubunda ve kontrol grubunda en az
30 öğrencinin olmasına önem verilmiştir. Araştırmada deney ve kontrol grupları
rastgele atanmıştır.
Veri Toplama Aracı
Araştırmada kullanılan fen ve teknoloji dersine yönelik tutum ölçeği Nuhoğlu (2008) tarafından geliştirilmiştir. Ölçek 10’u olumlu, 10’u olumsuz olmak üzere toplam 20 maddeden oluşmaktadır. Yapılan faktör analizi sonucunda ölçeğin
Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayısı α =.87 olarak bulunmuştur. Ölçek üçlü likert
türündedir.
Bu çalışmada öğrencilerin Yıldız ve diğerleri (2009) tarafından geliştirilen Üstbiliş Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmacılar ölçeği 426 ilköğretim öğrencisi üzerinde
geliştirmişlerdir. Üstbiliş Ölçeği’nin yapı geçerliğini belirlemek amacıyla açımlayıcı faktör analizi ve doğrulayıcı faktör analizleri kullanmışlardır. Araştırmacılar
yapmış oldukları analiz sonuçlarına göre, Üstbiliş Ölçeği’nin tümüne ilişkin Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısını α =.96 olarak bulmuşlardır. Üstbiliş Ölçeği’nde
açıklayıcı bilgi, yöntemsel bilgi ve koşulsal bilgi, planlama, kendini kontrol etme,
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Açıklayıcı bilgi ölçeğin dokuz maddesini içermektedir. Açıklayıcı bilgi öğrencinin kendisiyle, stratejileriyle ve performansını etkileyen unsurlar ile ilgili bilgisidir. İkinci faktör yöntemsel bilgidir. Yöntemsel bilgi dört maddeden oluşmakta
ve bilişsel bir iş için hangi stratejilerin kullanılacağının ve stratejinin nasıl uygulanacağına yöneliktir. Üçüncü faktör ise iki maddeden oluşan, uygun strateji ve
kaynakların seçilmesine yönelik olan planlamadır. Dördüncü faktör üç maddeden
oluşan kendini kontrol etmedir. Öğrencinin öğrenmelerini kontrol etmesi ve öğrenme düzeyine göre gerekli düzenlemeleri yapmasını ifade etmektedir. Beşinci
faktör bilişsel bir amaca ulaşmak için kullanılan süreçlerin farkındalığını vurgulamakta olan bilişsel stratejilerdir. Bilişsel stratejiler üç maddeden oluşmaktadır.
Altıncı faktör olan koşulsal bilgi demeçsel ve yöntemsel bilginin neden, ne zaman
ve nerede kullanılacağıyla ilgilidir ve dört maddeden oluşmaktadır. Yedinci faktör,
bireyin kendi öğrenme ürünleriyle ve düzenleme süreciyle ilgili değer biçmesine
yönelik olduğundan “kendini değerlendirme” olarak isimlendirilmiştir. Üç maddeden oluşmaktadır. Kendini izleme sekizinci ve son faktör olup iki maddeden
oluşmaktadır. Düzenli aralıklarla duyulan ya da okunulan materyalin anlaşılıp
anlaşılmadığını görmek için sürecin kontrol edilmesidir.
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bilişsel stratejiler, kendini değerlendirme ve kendini izleme faktörleri yer almaktadır.

Uygulamaya başlamadan önce ise araştırmanın yapılacağı ilköğretim okulundaki yöneticiler ve fen ve teknoloji derslerini anlatan öğretmen ile görüşmeler
yapılmıştır. Okulda bulunan sekizinci sınıf şubeleri arasından deney ve kontrol
grupları belirlenirken ön testler uygulanmış ve test grupları, grupların denkliği
bakımından incelenmiştir. Analizler sonucunda sınıf şubeleri arasında herhangi
bir farklılığın bulunmadığı tespit edilmiştir. Araştırma boyunca deney ve kontrol gruplarının dersleri kendi öğretmeni tarafından yürütülmüştür. Bunun nedeni olarak; deney grubundaki etkinliklerin araştırmacı tarafından yürütülmesi
durumunda, araştırmacı yanlılığı olabileceği düşünülmesidir. Deney grubundaki
etkinlikler ders öğretmeni tarafından yürütüleceği için araştırmacı öğretmeni uygulamaya başlamadan önce üstbiliş ve üstbilişe dayalı internet ortamında öğretim
faaliyetleri ile ilgili bilgilendirmiştir. Bu bilgilendirme iki hafta boyunca toplam
dört saatte gerçekleştirilmiştir. Bilgilendirme esnasında, üstbilişin ve internet ortamında üstbilişsel öğretimin sürecinde dikkat edilmesi gerekenler, araştırma süreci,
araştırma işlemleri ve yapılacak uygulamalar ile ilgilidir. Ayrıca ders öğretmeni
bilgisayar destekli öğretim ile ilgili yüksek lisans tezine sahip, tecrübeli bir öğretmendir. Uygulama süreci toplam 6 hafta 22 saat sürmüştür.
Araştırmanın uygulama sürecinde deney grubu öğrencilerinin hücre bölünmesi ve genetik konularındaki kavramsal anlamalarını arttırmak amacıyla üstbiliş
etkinlikleriyle zenginleştirilmiş internet ortamında öğretim uygulanmıştır. Deney
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Uygulama Süreci
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grubunda yürütülen etkinliklerin içeriği uzman görüşlerine dayalı olarak araştırmacı tarafından oluşturulmuştur.
Araştırmada kullanılacak üstbilişsel faaliyetler ise: “Neyi Bilip Neyi Bilmediğini Tanımlama, Strateji Planlama ve Organize Etme, Sorular Oluşturma, Düşünme
ve Eylem Yollarını Değerlendirme, Güçlükleri Tanımlamak, Öğrencilerin Fikirlerini Ayrıntılı Bir Biçimde Açıklama, Günlük Yazma, Model Olma, Poster Çizimi”
dir.
Üstbilişsel faaliyetlerde öğretmen ve öğrencilerin aşağıdaki kurallara uymuşlardır.
Öğrenciler etkinliğin ne kadar süre içerisinde tamamlanacağına karar vermeli
ve not etmelidir.
Öğretimsel iş ya da görevdeki adımları tanımlama ve günlüklerine yazmalıdır.
Öğretimsel iş ya da görev için ihtiyaç duyulan materyali ve kaynağını belirlemelidir.
Etkinliği neden yaptıkları ile ilgili amaç koymalıdır.
Etkinlikte bir sonraki adımda ne olacağını tahmin etme ve gerçek olan ile tahmini karşılaştırmalıdır.
Öğrenciler etkinlik sırasında amaçlar, planlar, stratejiler, araçlar hakkında yüksek sesle düşünmelidir.

21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum

Öğretmen öğrencileri derin düşünmeye sevk edecek düşünme soruları ve ipuçları kullanmalıdır (Amaçlarının, planlarının, araçlarının ne gibi değişikliklere ihtiyacı var? Bu olaya başka örnekler ne olabilir?, Bu olayın gelecekteki yansıması ne
olabilir? gibi açık uçlu sorular yöneltilmelidir).
Zaman kısıtlamaları, amaçlar ve çocukların uymak zorunda olduğu kurallar
tanımlanmalı ve özümsenmelidir.
Öğretmen ilk olarak bu etkinliklerde kendisi model olmalı ve etkinlikleri sonlandırırken bu yolları kullanmalıdır.
İnternet tabanlı üstbilişsel faaliyetler ile ilgili geliştirilen yazılım uygulamasında ise öğrenciler yukarıdakilere ek olarak bilgisayar üzerinde çalışmalar yapmıştır.
Günümüz teknolojisi göz önünde bulundurulduğunda, eğitim alanında yapılan
çalışmalarda daha etkin ve verimli sonuçlar almak için bilgisayar destekli ve internet tabanlı yazılım uygulamalarına yer verilmektedir. Yapmış olduğumuz bu internet tabanlı öğretim yönetim sisteminde gerek güvenlik, hız ve verim konusunda en
üst seviyede fayda sağlayacak alt yapıyı kullanılmaya çalışılmıştır. Bu uygulama ile
internet tabanlı mini bir LMS (Learning Management System) geliştirerek; katılımcıların (öğrencilerin) öğrenme kabiliyetlerini geliştirme, verilen eğitim ile ilgili
çeşitli performans izleme ve değerlendirme imkânını oluşturma hedeflenmiştir.
Veri tabanı olarak MSSQL SERVER 2008 (Microsoft SQL Server 2008) programı
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kullanılmıştır. Yazılım arayüz platformu ve dili Microsoft Visual Studio .Net 2010
(C# - ASP.Net) programında oluşturulmuştur. İnternet ortamında öğrencilerin
konu öncesi ve sonrası günlük tutma ve soru cevaplamaları yapmaları sağlanmıştır. Öğrenciler ilk yazdıkları ve son yazdıklarını karşılaştırmışlardır. Ayrıca konu
anlatımında video, animasyon gibi göresel ve işitsel açıdan zengin bir ortam oluşturulmaya çalışılmıştır. Bu çalışmada veri tabanından öğrencilerin hangi sıklıkla,
ne kadar süre ile programı kullandıkları, evden mi yoksa okuldan mı programa
katıldıkları gözlemlenmiştir.
Araştırmanın uygulama süresince kontrol grubuna eğitim programında yer
alan şekli ile dersler işlenmiştir. Üstbilişi geliştirici faaliyetlere yer verilmemiştir.
Üstbiliş ile ilgili fen ve teknoloji programında yer alan “neyi bilip neyi bilmediğimiz” adlı etkinlik kontrol gruplarına yapılmamıştır.

Cilt 5 Sayı 13 Bahar 2016
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BULGULAR
Bu bölümünde, araştırma doğrultusunda elde edilen bulgulara yer verilmiştir.
Elde edilen verilerin analizinde SPSS 18.0 istatistik programından yararlanılmıştır.
Birinci Problem: Üstbilişsel ve internet tabanlı üstbilişsel öğretim yöntemlerinin 8. sınıf öğrencilerinin üstbilişsel düşünme becerilerine etkisi var mıdır?
a. Sekizinci sınıf öğrencilerinin ön test Üstbiliş Ölçeği açıklayıcı bilgi alt boyutu
puanları sabit tutulduğunda son test Üstbiliş Ölçeği açıklayıcı bilgi alt boyutu puanları arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?

Varyansın Kaynağı
Gruplararası
Gruplariçi
Toplam

Kareler
Toplamı
10.05
3113.28
3123.33

sd
3
121
124

Kareler
Ortalaması
3.35
25.73

f

p

.130

.942

Ön test Üstbiliş Ölçeği açıklayıcı bilgi alt boyutu puanları karşılaştırıldığında
gruplar arasında anlamlı farklılık bulunamamıştır (p>.05). Bu da bize grupların
uygulamalar öncesi denk olduklarını göstermektedir. Deney ve kontrol gruplarına
uygulamalar sonrası Üstbiliş Ölçeği açıklayıcı bilgi alt boyutu puanlarını incelemek için ANCOVA testi kullanılmak istenmiştir. Ancak ANCOVA’nın varsayımların olan regresyon eğrilerinin paralelliği varsayımı yerine getirilemediği için tekrarlı ölçümler için ANOVA kullanılmaya karar verilmiştir.
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Tablo 2. Sekizinci sınıf öğrencilerinin ön test Üstbiliş Ölçeği açıklayıcı bilgi alt
boyutu puanlarının ANOVA sonuçları

Abdulkadir ÖZKAYA - Mustafa AYDOĞDU - İlhan ÇAĞIRAN

Tablo 3. Sekizinci sınıf öğrencilerinin Üstbiliş Ölçeği açıklayıcı bilgi alt boyutu
puanlarının ön teste göre düzenlenmiş son test ANOVA sonuçları
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Denekler arası

KT

Sd

2628.60

124

KO

f

p

3.949

.010

Grup(deney/kontrol)

234.43

3

78.14

Hata

2394.17

121

19.79

Denekler içi
Ölçüm(ön test-son test)
Grup*ölçüm
Hata

2151.14
38.77
308.64
1803.73

124
1
3
121

38.77
102.88
14.91

Toplam

4779.74

124

2.60
6.90

.109
.000

Tablo 3 incelendiğinde, deney ve kontrol grupları arasında anlamlı farklılığın
olduğu görülmektedir [F(3-121)=6.90, p<.05]. Hangi deney ve kontrol grupları arasında anlamlı farkın olduğunu görmek için Post-Hoc testi sonuçları Tablo 4’de verilmiştir.

21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum

Tablo 4. Sekizinci sınıf öğrencilerinin Üstbiliş Ölçeği açıklayıcı bilgi alt boyutu
ön test-son test puanlarının gruplara göre Bonferroni Çoklu Karşılaştırma Testi
sonuçları
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Sekizinci sınıf öğrencilerinin ön test Üstbiliş Ölçeği yöntemsel bilgi alt boyutu
puanları sabit tutulduğunda son test Üstbiliş Ölçeği yöntemsel bilgi alt boyutu puanları arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?
Tablo 5. Sekizinci sınıf öğrencilerinin ön test Üstbiliş Ölçeği yöntemsel bilgi alt
boyutu puanlarının ANOVA sonuçları
Varyansın Kaynağı
Gruplararası
Gruplariçi
Toplam

Kareler
Toplamı
19.139
562.669
581.808

Kareler
Ortalaması
6.380
4.650

sd
3
121
124

f

p

1.372

.255
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Bonferroni Çoklu Karşılaştırma Testi sonuçlarına internet ortamında üstbilişsel faaliyetlere dayalı etkinliklerin kullanıldığı deney grubu ile kontrol grupları
arasında açıklayıcı bilgi alt boyutu ile ilgili anlamlı farklılık bulunmuşken, üstbilişsel faaliyetlere dayalı etkinliklerin kullanıldığı deney grubu ile diğer deney ve
kontrol grupları arasında herhangi bir anlamlı farklılığa rastlanmamıştır.

Ön test Üstbiliş Ölçeği yöntemsel bilgi alt boyutu puanları karşılaştırıldığında
gruplar arasında anlamlı farklılık bulunamamıştır (p>.05). Bu da bize grupların
uygulamalar öncesi denk olduklarını göstermektedir. Deney ve kontrol gruplarına
uygulamalar sonrası Üstbiliş Ölçeği yöntemsel bilgi alt boyutu puanlarını incelemek için ANCOVA testi kullanılmıştır.
Tablo 6. Sekizinci sınıf öğrencilerinin Üstbiliş Ölçeği yöntemsel bilgi alt boyutu
puanlarının ön teste göre düzenlenmiş son test ANCOVA sonuçları
KT
.301
17.019
587.193
604.448

Sd
1
3
120
124

KO
.301
5.673
4.893

f
.062
1.159

p
.804
.328

Tablo 6’ya göre deney ve kontrol grupları arasında anlamlı farklılık bulunamamıştır (p>.05). Yani deney ve kontrol gruplarına yapılan uygulamalar sonrası
Üstbiliş Ölçeği yöntemsel bilgi alt boyutuna ilişkin anlamlı bir farklılık ortaya çıkmamıştır. Yöntemsel bilgi alt boyutu için Post-Hoc sonuçları Tablo 7’de verilmiştir.
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Varyansın Kaynağı
Ön Test Başarı
Grup
Hata
Toplam
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Tablo 7. Sekizinci sınıf öğrencilerinin Üstbiliş Ölçeği yöntemsel bilgi alt boyutu
ön test son test puanlarının gruplara göre Bonferroni Çoklu Karşılaştırma Testi
sonuçları

c. Sekizinci sınıf öğrencilerinin ön test Üstbiliş Ölçeği planlama alt boyutu puanları sabit tutulduğunda son test Üstbiliş Ölçeği planlama alt boyutu puanları
arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?

21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum

Tablo 8. Sekizinci sınıf öğrencilerinin ön test Üstbiliş Ölçeği planlama alt boyutu puanlarının ANOVA sonuçları

Ön test Üstbiliş Ölçeği planlama alt boyutu puanları karşılaştırıldığında gruplar arasında anlamlı farklılık bulunamamıştır (p>.05). Bu sonuç grupların uygulamalar öncesi denk olduklarını göstermektedir. Deney ve kontrol gruplarına uygulamalar sonrası Üstbiliş Ölçeği planlama alt boyutu puanlarını incelemek için
ANCOVA testi kullanılmıştır.
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Tablo 9’a göre deney ve kontrol grupları arasında anlamlı farklılık bulunamamıştır (p>.05). Yani deney ve kontrol gruplarına yapılan uygulamalar sonrası Üstbiliş Ölçeği planlama alt boyutuna ilişkin anlamlı bir farklılık ortaya çıkmamıştır.
Planlama alt boyutu için Post-Hoc sonuçları Tablo 10’da verilmiştir.
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Tablo 9. Sekizinci sınıf öğrencilerinin ön test Üstbiliş Ölçeği planlama alt boyutuna göre düzeltilmiş son test Üstbiliş Ölçeği planlama alt boyutu puanlarının
gruba göre ANCOVA sonuçları

21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum

Tablo 10. Sekizinci sınıf öğrencilerinin Üstbiliş Ölçeği planlama alt boyutu ön
test son test puanlarının gruplara göre Bonferroni Çoklu Karşılaştırma Testi sonuçları
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d. Sekizinci sınıf öğrencilerinin ön test Üstbiliş Ölçeği kendini kontrol alt boyutu puanları sabit tutulduğunda son test Üstbiliş Ölçeği kendini kontrol alt boyutu
puanları arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?
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Tablo 11. Sekizinci sınıf öğrencilerinin ön test Üstbiliş Ölçeği kendini kontrol
alt boyutu puanlarının ANOVA sonuçları

Ön test Üstbiliş Ölçeği kendini kontrol alt boyutu puanları karşılaştırıldığında
gruplar arasında anlamlı farklılık bulunamamıştır (p>.05). Bu da bize grupların
uygulamalar öncesi denk olduklarını göstermektedir. Deney ve kontrol gruplarına
uygulamalar sonrası Üstbiliş Ölçeği kendini kontrol alt boyutu puanlarını incelemek için ANCOVA testi kullanılmıştır.

21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum

Tablo 12. Sekizinci sınıf öğrencilerinin ön test Üstbiliş Ölçeği kendini kontrol
alt boyutuna göre düzeltilmiş son test Üstbiliş Ölçeği kontrol alt boyutu puanlarının gruba göre ANCOVA sonuçları

Tablo 12’ye göre deney ve kontrol grupları arasında anlamlı farklılık vardır [F(1=
3.346, P<.05]. Ancak bu farkın hangi gruplar arasında olduğunu görmek için
120)
Post-Hoc testi yapılmış ve sonuçlar Tablo 13’de verilmiştir.
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Bonferroni Çoklu Karşılaştırma Testi sonuçlarına göre internet ortamında üstbilişsel faaliyetlere dayalı etkinliklerin kullanıldığı deney grubunun sadece üstbilişsel faaliyetlere dayalı etkinliklerin kullanıldığı deney grubuna göre Üstbiliş
Ölçeği kendini kontrol alt boyutu için internet ortamında üstbilişsel faaliyetlere
dayalı etkinliklerin kullanıldığı deney grubu lehine anlamlı farklılık olduğu bulunmuştur. Ayrıca deney grupları ile kontrol grupları arasında Üstbiliş Ölçeği kendini kontrol alt boyutu için anlamlı farka rastlanmamıştır.
e. Sekizinci sınıf öğrencilerinin ön test ile son test Üstbiliş Ölçeği bilişsel strateji
alt boyutu puanları arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?
Tablo 14. Sekizinci sınıf öğrencilerinin ön test Üstbiliş Ölçeği bilişsel strateji alt
boyutu puanlarının ANOVA sonuçları

Ön test Üstbiliş Ölçeği bilişsel strateji alt boyutu puanları karşılaştırıldığında
gruplar arasında anlamlı farklılık bulunamamıştır (p>.05). Bu da bize grupların
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Tablo 13. Sekizinci sınıf öğrencilerinin Üstbiliş Ölçeği kendini kontrol alt boyutu ön test son test puanlarının gruplara göre Bonferroni Çoklu Karşılaştırma Testi
sonuçları
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uygulamalar öncesi denk olduklarını göstermektedir. Deney ve kontrol gruplarına
uygulamalar sonrası Üstbiliş Ölçeği bilişsel strateji alt boyutu puanlarını incelemek için ANCOVA testi kullanılmak istenmiştir ancak ANCOVA’nın varsayımların olan regresyon eğrilerinin paralelliği varsayımı yerine getirilemediği için tekrarlı ölçümler için ANOVA kullanılmaya karar verilmiştir.
Tablo 15. Sekizinci sınıf öğrencilerinin Üstbiliş Ölçeği bilişsel strateji alt boyutu
puanlarının ön teste göre düzenlenmiş son test ANOVA sonuçları

Tablo 15 incelendiğinde, deney ve kontrol grupları arasında anlamlı farklılığın
olduğu görülmektedir [F(3-121)=7.03, P<.05]. Hangi deney ve kontrol grupları arasında anlamlı farkın olduğunu görmek için Post-Hoc testi sonuçları Tablo 16’da
verilmiştir.

21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum

Tablo 16. Sekizinci sınıf öğrencilerinin Üstbiliş Ölçeği bilişsel strateji alt boyutu
ön test son test puanlarının gruplara göre Bonferroni Çoklu Karşılaştırma Testi
sonuçları
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Bonferroni Çoklu Karşılaştırma Testi sonuçlarına göre internet ortamında üstbilişsel faaliyetlere dayalı etkinliklerin kullanıldığı deney grubu ile kontrol grupları
arasında Üstbiliş Ölçeği bilişsel strateji alt boyutu için internet ortamında üstbilişsel faaliyetlere dayalı etkinliklerin kullanıldığı deney grubu lehine anlamlı farklılık olduğu bulunmuştur. Ayrıca internet ortamında üstbilişsel faaliyetlere dayalı
etkinliklerin kullanıldığı deney grubu ile üstbilişsel faaliyetlere dayalı etkinliklerin
kullanıldığı deney grubu arasında anlamlı farklılık bulunamamıştır.
f. Sekizinci sınıf öğrencilerinin ön test Üstbiliş Ölçeği koşulsal bilgi alt boyutu
puanları sabit tutulduğunda son test Üstbiliş Ölçeği koşulsal bilgi alt boyutu puanları arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?
Tablo 17. Sekizinci sınıf öğrencilerinin ön test Üstbiliş Ölçeği koşulsal bilgi alt
boyutu puanlarının ANOVA sonuçları
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Üstbilişsel Ve İnternet Tabanlı Üstbilişsel Öğretim Yöntemlerinin Öğrencilerin Hücre Bölünmesi
ve Kalıtım Konusundaki Tutumlarına ve Üstbilişsel Düşünme Düzeylerine Etkisi

Tablo 18. Sekizinci sınıf öğrencilerinin ön test Üstbiliş Ölçeği koşulsal bilgi alt
boyutuna göre düzeltilmiş son test Üstbiliş Ölçeği koşulsal bilgi alt boyutu puanlarının gruba göre ANCOVA sonuçları

Tablo 18’e göre deney ve kontrol grupları arasında anlamlı farklılık vardır [f(1=14.67,
p<.05]. Ancak bu farkın hangi gruplar arasında olduğunu görmek için
124)
Post-Hoc testi yapılmış ve çıkan sonuçlar Tablo 19’da verilmiştir.
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Ön test Üstbiliş Ölçeği koşulsal bilgi alt boyutu puanları karşılaştırıldığında
gruplar arasında anlamlı farklılık bulunamamıştır (p>.05). Bu da bize grupların
uygulamalar öncesi denk olduklarını göstermektedir. Deney ve kontrol gruplarına
uygulamalar sonrası Üstbiliş Ölçeği koşulsal bilgi alt boyutu puanlarını incelemek
için ANCOVA testi kullanılmıştır.
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Tablo 19. Sekizinci sınıf öğrencilerinin Üstbiliş Ölçeği koşulsal bilgi alt boyutu
ön test son test puanlarının gruplara göre Bonferroni Çoklu Karşılaştırma Testi
sonuçları

21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum

Bonferroni Çoklu Karşılaştırma Testi sonuçlarına göre internet ortamında üstbilişsel faaliyetlere dayalı etkinliklerin kullanıldığı deney grubunun üstbilişsel faaliyetlere dayalı etkinliklerin kullanıldığı deney grubu ile kontrol grupları arasında
Üstbiliş Ölçeği koşulsal bilgi alt boyutu açısından internet ortamında üstbilişsel
faaliyetlere dayalı etkinliklerin kullanıldığı deney grubu lehine anlamlı farklılık
olduğu bulunmuştur. Sadece üstbilişsel faaliyetlere dayalı etkinliklerin kullanıldığı deney grubu ile kontrol grupları arasında her hangi bir farklılık gözlenmemiştir.
g. Sekizinci sınıf öğrencilerinin ön test Üstbiliş Ölçeği kendini değerlendirme
alt boyutu puanları sabit tutulduğunda son test Üstbiliş Ölçeği kendini değerlendirme alt boyutu puanları arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?
Tablo 20. Sekizinci sınıf öğrencilerinin ön test Üstbiliş Ölçeği kendini değerlendirme alt boyutu puanlarının ANOVA sonuçları

Ön test Üstbiliş Ölçeği kendini değerlendirme alt boyutu puanları karşılaştırıldığında gruplar arasında anlamlı farklılık bulunamamıştır (p>.05). Bu da bize
grupların uygulamalar öncesi denk olduklarını göstermektedir.
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Tablo 21. Sekizinci sınıf öğrencilerinin Üstbiliş Ölçeği kendini değerlendirme
alt boyutu puanlarının ön test son test ANOVA sonuçları
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Deney ve kontrol gruplarına uygulamalar sonrası Üstbiliş Ölçeği kendini değerlendirme alt boyutu puanlarını incelemek için ANCOVA testi kullanılmak istenmiştir ancak ANCOVA’nın varsayımların olan regresyon eğrilerinin paralelliği
varsayımı yerine getirilemediği için tekrarlı ölçümler için ANOVA kullanılmaya
karar verilmiştir.

Tablo 21’e göre deney ve kontrol grupları arasında anlamlı farklılık bulunamamıştır. Yani deney ve kontrol gruplarına yapılan uygulamalar sonrası Üstbiliş
Ölçeği kendini değerlendirme alt boyutuna ilişkin anlamlı bir farklılık ortaya çıkmamıştır. Kendini değerlendirme alt boyutu için Post-Hoc sonuçları Tablo 22’de
verilmiştir.

21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum

Tablo 22. Sekizinci sınıf öğrencilerinin Üstbiliş Ölçeği kendini değerlendirme
alt boyutu ön test son test puanlarının gruplara göre Bonferroni Çoklu Karşılaştırma Testi sonuçları

151

Abdulkadir ÖZKAYA - Mustafa AYDOĞDU - İlhan ÇAĞIRAN

h. Sekizinci sınıf öğrencilerinin ön test Üstbiliş Ölçeği kendini izleme alt boyutu puanları sabit tutulduğunda son test Üstbiliş Ölçeği kendini izleme alt boyutu
puanları arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?
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Tablo 23. Sekizinci sınıf öğrencilerinin ön test Üstbiliş Ölçeği kendini izleme alt
boyutu puanlarının ANOVA sonuçları

Ön test Üstbiliş Ölçeği kendini izleme alt boyutu puanları karşılaştırıldığında
gruplar arasında anlamlı farklılık bulunamamıştır (p>.05). Bu da bize grupların
uygulamalar öncesi denk olduklarını göstermektedir.
Deney ve kontrol gruplarına uygulamalar sonrası Üstbiliş Ölçeği kendini izleme alt boyutu puanlarını incelemek için ANCOVA testi kullanılmak istenmiştir
ancak ANCOVA’nın varsayımların olan regresyon eğrilerinin paralelliği varsayımı
yerine getirilemediği için tekrarlı ölçümler için ANOVA kullanılmaya karar verilmiştir.

21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum

Tablo 24. Sekizinci Sınıf öğrencilerinin Üstbiliş Ölçeği kendini izleme alt boyutu puanlarının ön test son test ANOVA sonuçları

Tablo 24’e göre deney ve kontrol grupları arasında anlamlı farklılık bulunamamıştır (p>.05). Yani deney ve kontrol gruplarına yapılan uygulamalar sonrası Üstbiliş Ölçeği kendini izleme alt boyutuna ilişkin anlamlı bir farklılık ortaya çıkmamıştır. Kendini izleme alt boyutu için Post-Hoc sonuçları Tablo 25’de verilmiştir.
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Tablo 25. Sekizinci sınıf öğrencilerinin Üstbiliş Ölçeği kendini izleme alt boyutu ön test son test puanlarının gruplara göre Bonferroni Çoklu Karşılaştırma Testi
sonuçları

İkinci Problem: Üstbilişsel ve internet tabanlı üstbilişsel öğretim yöntemlerinin 8. sınıf öğrencilerinin fen ve teknoloji dersi tutum puanlarına etkisi var mıdır?

Ön test fen ve teknoloji dersine yönelik tutum puanları karşılaştırıldığında
gruplar arasında anlamlı farklılık bulunamamıştır. Bu da bize grupların uygulamalar öncesi denk olduklarını göstermektedir [F(1-124)=.134, p>.05].
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Tablo 26. Sekizinci sınıf öğrencilerinin ön test fen ve teknoloji dersine yönelik
tutum puanlarının ANOVA sonuçları
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Tablo 27. Sekizinci sınıf öğrencilerinin fen ve teknoloji dersine yönelik son test
tutum puanlarının gruplara göre betimsel istatistik değerleri

Düzeltilmiş fen ve teknoloji dersine yönelik tutum alt boyutu ortalama puanlarına göre, gruplar fen ve teknoloji dersine yönelik tutum bakımından en yüksek olan internet ortamında üstbilişsel faaliyetlere dayalı etkinliklerin kullanıldığı
deney grubu ve en düşük olan ise kontrol grubudur. Deney ve kontrol gruplarının düzeltilmiş fen ve teknoloji dersine yönelik tutum ortalama puanları arasında
gözlenen farkın anlamlı olup olmadığına ilişkin yapılan ANCOVA sonuçları Tablo
28’de verilmiştir. Deney ve kontrol gruplarına uygulamalar sonrası fen ve teknoloji
dersine yönelik tutum puanlarını incelemek için ANCOVA testi kullanılmıştır.

21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum

Tablo 28. Sekizinci sınıf öğrencilerinin ön test fen ve teknoloji dersine yönelik
tutum puanlarına göre düzeltilmiş son test fen ve teknoloji dersine yönelik tutum
puanlarının gruba göre ANCOVA sonuçları

Tablo 28’e göre deney ve kontrol grupları arasında anlamlı farklılık vardır[F(1-124)= 8.84, p<.05]. Ancak bu farkın hangi gruplar arasında olduğunu görmek
için Post-Hoc testi yapılmış ve çıkan sonuçlar Tablo 29’da verilmiştir.
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Tablo 29. Sekizinci sınıf öğrencilerinin ön test fen ve teknoloji dersine yönelik
tutum puanlarına göre düzeltilmiş son test fen ve teknoloji dersine yönelik tutum
puanlarının gruplara göre Bonferroni Çoklu Karşılaştırma Testi sonuçları

Tartışma Ve Sonuç
Öğrencilerin üstbiliş faaliyet puanları açıklayıcı bilgi, yöntemsel bilgi, planlama, kendini kontrol, bilişsel strateji, koşulsal bilgi, kendini değerlendirme ve kendini izleme alt boyutları üzerinden karşılaştırılmıştır.
Açıklayıcı bilgi alt boyutunda internet ortamında üstbilişsel faaliyetlere dayalı
etkinliklerin kullanıldığı deney grubu ile kontrol grupları arasında deney grubu
lehine anlamlı farklılık olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Üstbilişsel faaliyetlere dayalı
etkinliklerin kullanıldığı deney grubu ile diğer gruplar arasında ise herhangi bir
fark olmadığı gözlemlenmiştir.
Kendini kontrol alt boyutunun üstbilişsel faaliyetlere internet ortamında katılan öğrencilerin üstbilişsel faaliyetlerle etkinlikler yapan öğrencilere nazaran daha
olumlu yönde etki ettiği sonucuna ulaşılmıştır. Deney grupları ile kontrol grupları
arasında üstbilişsel kendini kontrol alt boyutu açısından bir farklılaşma tespit edilememiştir.
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Bonferroni Çoklu Karşılaştırma Testi sonuçlarına göre internet ortamında üstbilişsel faaliyetlere dayalı etkinliklerin kullanıldığı deney grubunun üstbilişsel faaliyetlere dayalı etkinliklerin kullanıldığı deney grubu ile kontrol gruplarına göre
tutumları arasında internet ortamında üstbilişsel faaliyetlere dayalı etkinliklerin
kullanıldığı deney grubu lehine anlamlı farklılık olduğu bulunmuştur.
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İnternet ortamında üstbilişsel faaliyetlere dayalı etkinliklerin kullanıldığı deney grubu ile kontrol grupları arasında bilişsel strateji alt boyutu açısından deney
grubu lehine sonuçlara ulaşılmıştır. Üstbilişsel faaliyetlerle etkinliklere katılan deney grubu ile kontrol grupları arasında her hangi farka rastlanmamıştır.
Koşulsal bilgi alt boyutu internet ortamında üstbilişsel faaliyetlerin kullanıldığı
deney grubu lehine diğer üç gruptan olumlu yönde farklılaşma göstermiştir. Diğer
deney grubu ile kontrol grupları arasında fark oluşmamıştır.
Yukarıda elde edilen bulgular Olgun (2006), Akpunar (2011) ve Gama (2001)
tarafından yürütülen çalışmaları destekler niteliktedir. Her üç araştırmacı da internet ve bilgisayar kullanımının öğrencilerin üstbilişsel düşünme seviyelerinde
olumlu katkılar getirdiğinde hem fikirdirler.
Deney ve kontrol grupları üstbiliş ölçeğindeki yöntemsel bilgi, planlama, kendini değerlendirme ve kendini izleme alt boyutları açısından bir değişim göstermemişlerdir. Bulgular değişik araştırmacılar tarafından yapılan çalışmalarca da
desteklenmektedir (Baird ve Mitchell, 1986; Yıldız, 2008; Baltacı ve Akpınar, 2011;
Yılmaz, 2011; Kıngır ve Aydemir, 2012).
İnternet ortamında üstbilişsel faaliyetlere dayalı etkinliklerin kullanıldığı deney grubunun üstbilişsel faaliyetlere dayalı etkinliklerin kullanıldığı deney grubu
ile kontrol gruplarına göre son tutumları arasında internet ortamında üstbilişsel
faaliyetlere dayalı etkinliklerin kullanıldığı deney grubu lehine anlamlı sonuçlara ulaşılmıştır. Volet (1991) ve Olgun (2006) tarafından yapılan çalışmalarda da
bilgisayar ortamında üstbilişsel faaliyetlerle yapılan etkinliklerin öğrencilerin tutumlarını olumlu yönde etkilediği sonucuna ulaşmışlardır. Üstbilişsel faaliyetler
ile internet ortamında üstbilişsel faaliyetlerin öğrencilerin derse yönelik tutumları
arasında bir karşılaştırmaya alanyazında rastlanamamıştır. Bizim araştırmamızda
ise internet ortamında üstbilişsel faaliyetlerin tutum açısından daha geliştirici olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Öneriler
Bundan sonraki çalışmalar için şu öneriler yapılabilir;
Araştırma ilköğretim 8. sınıf fen ve teknoloji dersi hücre bölünmesi ve kalıtım
konusunda gerçekleştirilmiştir. Ancak diğer sınıf ve farklı konularda kullanılması
faydalı olabilir.
Üstbilişsel faaliyetlerle ile ilgili etkinliklere fen ve teknoloji dersi programında
daha fazla yer verilmesi faydalı olacaktır.
Hücre bölünmesi konusunda öğrencilerin kavramsal değişimleri aynı yöntem
ile karşılaştırmalı olarak ele alınabilir.
Fen ve teknoloji öğretmenlerine üstbiliş ve bunun internet destekli uygulamaları ile ilgili hizmet içi eğitim seminerleri verilebilir.
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Farklı sınıf düzeylerindeki öğrenciler ile çalışarak üstbiliş faaliyetlerini artırmak için tasarlanan internet ortamında öğretimin öğrencilerin konulara olan etkisi araştırılabilir.

İnternet ortamında hazırlanan üstbilişsel faaliyetlere yazılım özelliği genişletilerek forum eklenerek öğrencilerin işbirlikli öğretim yönteminden de faydalanmaları sağlanabilir.
Yazılım tablet bilgisayar ve akıllı tahta kullanımı ile tüm ülke genelinde uzaktan eğitim materyali olarak kullanımı sağlanabilir.
Öğretmenlerin derslerinde öğrencilerin üstbilişsel düşünme düzeylerini geliştirecek etkinlikler yapması tavsiye edilebilir.
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Öğrencilerin konu ile ilgili kavram yanılgılarına rastlanmıştır. Bu kavram yanılgılarını gidermek için fen ve teknoloji dersleri etkili şekilde planlanmalıdır.
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Öz :
Nekroloji sözcüğü “ölmüş birisinin anısına yazılan yazı” olarak tanımlanır.
”Ölüm ardı yazılar” da denen nekrolojik metinler, edebiyatçı/sanatçı gibi mesleki
özellikleriyle tanınan kişilerin ya da yazarın kendi yakınındaki özel bir insanın
ölümünü konu edinen, çoğunlukla süreli yayınlarda yayımlanan yazılardır.
Amacımız, işlevi bakımından önemli bulduğumuz; ancak edebiyat incelemelerinde göz ardı edilen nekrolojik yazıların karakteristik özellikleri ve edebiyatımızdaki yeri hakkında bilgi vermektir.
Anahtar Kelimeler; Nekroloji, deneme, biyografi.

The word of necrology defines as “an article on to memory of decedent”. Necrological texts which calls “post-mortem scripts” as well, is an articles mostly published on periodicals. These scripts mention death of the person who lives close to
the author and special for him/her writer who is recognised with their feature of
professional/literal.
In this study, the aim to give knowledge about characteristic feature of necrologic articles which is ignored in literature examination but also play significant
role in terms of function, and their place in Turkish Modern Literature.
Keywords; Necrology, essay, biography.
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Giriş
Nekroloji sözcüğü “ölmüş birisinin anısına yazılan yazı” olarak tanımlanır. ”
(TS 2011: 1762). Ölüm ardı yazılar” da denen nekrolojik metinler, edebiyatçı/sanatçı, bilim adamı, siyasetçi gibi mesleki özellikleriyle öne çıkan tanınmış kişilerin ya
da yazarın kendi yakınındaki özel bir insanın ölümünü konu edinen, ölümünün
hemen ardından kaleme alınmasıyla anma yazılarından farklılık gösteren, çoğunlukla süreli yayınlarda yayımlanan yazılardır.
Bir kişinin ölümünü konu edinmesi nekrolojik yazıların karakteristik özelliğidir. Bu yönüyle kimi zaman anma nitelikli yazılarla benzerlik gösterir. Başka bir
ifadeyle nekrolojik yazılar anma yazılarıyla ölümü konu edinmesiyle örtüşür. Ancak nekrolojik yazılar, bir kişinin ölümünden çok kısa bir süre sonra yazılan, yazarın tanıklığı dolayısıyla güncelliği olan, paylaşma, haber verme özelliğine sahip
metinlerken anma nitelikli yazılar, kişinin ölüm yıldönümü nedeniyle, nekrolojik
yazıların aksine, daha geç tarihlerde yazılmış, genellikle anma/hatırlama/hatırlatma amacı taşıyan yazılardır. Örneğin Ahmet Hâşim’in Bize Göre adlı eserindeki
“Süleyman Nazif’in Mezarı” başlıklı yazı Süleyman Nazif’in ölüm yıldönümünde yazılmıştır. “Süleyman Nazif’in geçen sene öldüğüne tabii hiç birimizin şüphesi
yok. Fakat bu hayret verici insanın artık yaşamadığı fikrine alışmak ne müşkül!(…)
Ebedî kudretlerle aynı cinsten olan bu adamın ölmesi, rüzgârın ebediyen durması
gibi insana gayrı tabiî görünüyor.” (Ahmet Hâşim, 1999:9) şeklinde onun edebiyatçı
yönünün vurgulandığı ifadelerle başlayan yazının ilerleyen bölümlerinde Hâşim,
yazarın ölümünün üzerinden bir yıl geçmesine karşın mezarının yapılmamış olmasını eleştirmektedir. Metinde anma, hatırlatma amacının yanında güncel bir dış
etkene bağlı olarak ölümün ardından duyulan üzüntü ve geçen zamanla birlikte
değişen ya da -burada olduğu gibi- değişmeyen bir durumun eleştirisi söz konusudur.
Güneş Damlıyor’da Uğur Kökden’in “Gecikmiş sevgiler ve tembel ilgilerin ortasında, bir kez daha Haşim’in ölüm yıldönümüyle karşı karşıya bulunuyoruz.”
(Kökden, 1994:121) sözleriyle başlayan ve Kökden’in yazarın ölüm yıldönümü dolayısıyla kaleme aldığı yazısının hareket noktası, gördüğü birkaç Ahmet Hâşim fotoğrafındaki fizyolojik görüntüdür. Ardından yazar fotoğraftaki duruşuyla şairin
kişilik özelliklerini ve sanatçı kimliğini değerlendirir.
Enis Batur “Tanpınar İçin Bir Portre Denemesi”’nde, Tanpınar’ın 30. ölüm yılında onu anarken onun anlaşılamamasından ve edebiyata gereken değerin verilmemesinden duyduğu sıkıntıyı dile getirir. Aynı kaderi Ataç’ın da yaşadığını söyleyen Batur bu düşüncesini şöyle ifade eder:
İkisini de hakkıyla okuyamadık. Son 30 yıl, edebiyattan, başka yerlerden nektar
toplamak adına uzaklaşılan bir dönem oldu. Baştan uca; değer yargıları, ölçütleri,
kaynakları, en önemlisi de sancıları göz önünde tutularak okunursa ardımızda bizi
kıpırdatabilecek iki kılavuzun beklediği anlaşılabilecektir” (Batur 1995:56).
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Nekrolojik yazılar ise, mutlaka bir kişinin ölümünün hemen ardından kaleme
alınır. Dolayısıyla daha günceldir ve yazarın tanıklığı söz konusudur. Nekrolojik
yazılarda amaç salt anma değil, güncel bir ölüm olayı üzerine düşüncelerin, duyguların öznel bir yaklaşımla paylaşımıdır.
Bu yazılar, kimi zaman ölüm ardı bir girişe sahip olmakla birlikte, içerik bakımından farklı başlıklar altında ele alınmalıdır. Örneğin ortak yaşanmış anılar
paylaşılıyorsa “anıya/paylaşıma dayalı nekroloji”, ortak yaşanmışlıkların dışında
gözlemlerden ve duyulanlardan hareketle kişinin portresini çıkartılıyorsa “portresel nekroloji”, sanatçının eserlerine ve edebiyattaki yerine yöneliyorsa “eleştirel
nekroloji”, karma bir yapı gösteriyorsa “eklektik nekroloji” olarak sınıflandırılabilir.
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Bir başka anma yazısı, Vedat Günyol’un Sabahattin Eyuboğlu’nun ölümünden
iki yıl sonra yazdığı “S.Eyuboğlu ve Bir Gözyaşı” adlı metnidir. Günyol, onu anarken sanatçının edebiyat ve düşünce dünyasına “lekesizin lekesizi” bir ad bıraktığını, onun “soylu bir düşünür, soylu bir yazar ve soylu bir insan” olduğunun altını
çizer (Günyol 1975:77).

Yazarı ölen kişinin ardından ortak yaşantıların belleğinde bıraktıklarını paylaşır ya da onun kaybından duyduğu üzüntüyü samimi bir tavırla okuyucuya aktarır.
Örneğin Karalama Defteri’nde yer alan “Monsieur Gide” yazısında Nurullah Ataç,
“Monsieur Gide ölmüş. Öyle alışmışım, çoktandır hep Monsieur Gide derim. Gide,
Andre Gide demeye dilim varmıyor. Üzdü beni ölümü, saygılı bir hayranlığım vardı
ona, günümüz yazarları içinde bildiklerimin bence en büyüğü oydu, en önemlisi.”
(Ataç 1998:112) ifadeleriyle Andre Gide’in ölümüyle yaşadığı kişisel üzüntüyü dile
getirmektedir ve bu üzüntüyü sanatçının gerek kişiliğine gerekse sanatçı yönüne
duyduğu hayranlığına dayandırır.
Sabahattin Kudret Aksal, “Cahit Sıtkı’ya Ağıt” metninde, bir dönemi temsil
eden sanatçıların ölümlerinin ardından, son olarak bu insanlardan biri olan Cahit
Sıtkı’nın da öldüğünü haber vermektedir. Aksal, dostu olan Cahit Sıtkı’yı kendi
anılarından hareketle anlatır. Yazar, “Cahit Sıtkı’yı 1938 nisanının ilk günlerinden
birinde, Beşiktaş’ta küçük bir meyhanenin önünde tanıdım.” (Aksal 1978:170) ifadeleriyle anılardan söz ederek daha çok kişisel duygularını paylaşmış, hem bir sanatçı
hem de bir dostun ölümünden duyduğu üzüntüyü dile getirmiştir:
Yazınımızın hangi çağının onbeş yirmi yıllık bir süresinde, son onbeş yirmi yılda olduğu kadar çok sayıda soy sanatçıyı bir arada görebiliriz. Sanatlarına yürekten
bağlı, bu bağlılığı yaşamlarının tek anlamı sayan, tutkularının keyifli sarhoşluğu
içinde sağlıklarını hovardaca harcamış bir kuşak, şimdi birer ikişer tükeniyor. Orhan Veli, Sait Faik derken, Cahit Sıtkı da öldü. (Aksal 1978:170).
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Adnan Satıcı’nın Burada Bir Orman Var kitabındaki “Şimdi Uzaklardasın...”
yazısı, hareket noktası Zeki Müren’in ölümü olması dolayısıyla nekrolojiktir.
“İnanmak çok zor, Zeki Müren öldü. Onun Bodrum’daki evinde sonsuza kadar yaşayacağını düşünüyorduk. Çok yazık; o da ölümlüymüş.” (Satıcı 1998:98) sözleriyle
sanatçının ölüm haberini okurla paylaşan yazar, Zeki Müren’in kendi yaşamındaki yerini, özellikle bir dinleyici olarak sanatçı hakkındaki düşüncelerini anılarına
dayanarak anlatır.
Kimi nekrolojik yazılarda kişi, sanatçı/yazarın yakın bir dostu ya da ailesinden
biri olabilir. Örneğin, Hilmi Yavuz’un “Yahya Hikmet Yavuz Öldü” başlıklı metni,
yazarın kendi yaşantısından özel bir insanın ölümü üzerine yazılmıştır. Burada
Yavuz, babasının ölümünün kendisinde yarattığı üzüntüyü, onunla ilgili ayrıntıları anımsayarak şöyle ifade etmektedir:
Yahya Hikmet öldü. Adı bilinmez bir denizde batan eski-zaman kalyonu. Sonsuz iyiliklerle biçilmiş yüzünü anımsıyorum. (…)
Babaannem sana ‘tanrının buğdayı’ derdi, anımsıyor musun? Çocukken öyle
söylermişsin. Sahi sen de bir zamanlar çocuktun değil mi? Kravatını hep gevşek
bağlayan eski bir Atatürk halkçısı, elindeki bastonunu sürüyerek Fatih’te Hırkaişerif caddesindeki sarı ışıklı kira evinin kapısını çalmayacak değil mi? (…) Uzak
bir kentteyim şimdi. Ölümünü bile benden gizli tutmak istedin ‘oğlum üzülmesin’
diyerek. Bu büyük kentin parklarındaki çiçekleri, ağaçları, geceyarısı duyulan yağmur ve yaprak hışırtılarını sana adıyorum. Bir adı bilinmez denizde batan kalyon.
Beni duyuyor musun? (Yavuz 1988:141-144).
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Portresel Nekroloji
Portre yazılar ölen kişiyi fiziki görünümü, tinsel ya da kişilik özellikleriyle betimleyen metinlerdir. Bir başka ifadeyle, kişinin dış görünüşünün, fiziki özelliklerinin betimlendiği ya da o kişinin mizacının, davranışlarının ya da düşüncelerinin
yansıtıldığı metinlerdir. Bununla birlikte bu yazılarda amaç, salt kişiyi tanıtmak
değildir. Yazar, kendi kişisel düşüncelerine dayanarak kişiyi kimi zaman öven kimi
zaman yeren bir tavır sergileyebilir. Bu doğrudan yazar tavrına bağlı bir durumdur. Yazar burada çeşitli yönleriyle ele aldığı kişiyi kendi tanıklığından ya da onun
hakkında anlatılanlardan yola çıkarak değerlendirebilir.
Cemil Meriç’in Bu Ülke kitabındaki “Kemal Tahir” adlı yazısında, “O hayat ve
hareket dolu adamın ölümüne hâlâ inanamıyorum.” (Meriç, 1992:251) şeklindeki ifade bir anlamda yazının yazılış amacını ortaya koyar. Kemal Tahir’in ölümü
üzerine onunla ilgili duyguların dile getirildiği ve çoğunlukla yazarın tanıklığına
dayanarak onun insani özelliklerinin verildiği bir tutum söz konusudur. Yazar,
“konuşmak bir arayıştı onun için, bir vuzuha varmak cehtiydi. Hayatın belli merhalelerinde, belli hatalara düşmenin mukadder olduğunu çok iyi biliyordu. Uyanık bir
şuurdu Kemal, her an zenginleşen bir şuur. Ve okşayan bir ses... dost, ılık, ışıltılı.(...)
Hapishaneden önce, çapkın ve şımarık bir İstanbul delikanlısıdır. Sağlam bir iştiha,
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Hapishane hapishane dolaştı. Yokolmamak için, bir hayvan terbiyecisinin gergin ve sürekli dikkatine muhtaçtı. Hatalar bıçakla düzeltilir ‘dam’ da. Kemal, o
çetin tecrübelerden yüz akıyla çıktı; yüz akıyla yani hem kendini hem insanımızı
tanıyarak. En sağlam bilgilerini o acılar ummanında devşirdi. Kitaplar, bildiklerini vesikalandırmasına yarayacaktır (Meriç 1992:249).
Salâh Birsel Kediler adlı kitabındaki metinlerden birinde Rüştü Onur’u konu
edinir. Kimi yerde Rüştü Onur’un sanatçı yönünden söz edilmekle birlikte, metnin
genelinde, Birsel’in sanatçı hakkındaki kişisel düşünceleri doğrultusunda onun fiziki ve kişilik özellikleri verilir:
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diri bir tecessüs, diri fakat toy ve serseri.” (Meriç 1992:248-249) ifadeleriyle tamamen kişisel tanımlamaya dayalı olarak anlattığı Kemal Tahir’in iç dünyasını, onun
yaşamından kesitler vererek yansıtır:

Dünyayı ve insanları delice severdi. Her çiçeği koklamak, her meyveyi tatmak,
insanlarla omuz omuza yaşamak için çırpınırdı.
Uzunca boyluydu. Esmerdi. Yağız ve kemikli bir yüzü vardı. Az konuşuyordu.
Kendi içinde yaşar, kimseyi kırmak istemezdi. Ölümü de dünyadakileri çokça rahatsız etmemek istediğinden doğmuş olabilir. Şiirleriyle Tanrıyı da tedirgin ettiğine inanır, kendisini bağışlaması için ona yalvarırdı (Birsel 1988:141).

Eleştirel nekrolojide yazar, düşün ve imgelem genişliği oranında ölen kişinin
sanatçı/edebiyatçı yönünü değerlendirir. Bunu yaparken konuyu bilimsel ya da
mesleki ölçütler ışığında değerlendirmekten çok sanatçının ortaya koyduğu sanatsal yaratının değerini önceler ve bu değeri eserin kendine verdiği hazda ya da estetik duyguda bulur. Dolayısıyla bu yaklaşım kendine dönüktür. Böylesi bir tutumla
oluşturulan metinlerde izlenimci eleştiri ya da öznel eleştiri tavrı söz konusudur.
Yazar burada daha çok eseri değerlendirmek yerine eserin kendisini nasıl etkilediğini, onu beğenip beğenmediğini, kendisinde uyandırdığı duyguları anlatmaktadır ve bunu yaparken de doğrudan kendi bakış açısını ortaya koyar. Örneğin Melih
Cevdet “Tanrıların Kıskançlığı” başlıklı metinde, bir gazete haberinden öğrendiği
ölüm olayını kendi metninin konusu yapmıştır:
Keman virtüozu Rus asıllı ABD’li Yasha Heifetz’in ölüm haberi vardı geçen haftaki gazetelerde, 86 yaşındaymış öldüğünde. Heifetz’in adını ilk gençliğimden beri
bilirim, müziğini plaktan epey dinlemişimdir. Son yıllarda adı geçmez olmuştu,
Los Angeles’deki Cedars-Sinai Hastanesi’nde ölmüş (Anday 1994:263).
Burada yazar, tamamen kişisel müzik zevkinden dolayı ilgisi olduğu bir müzisyenin ölümünü konu edinir ve onunla ilgili okuduğu bir kitapta verilen bir mektuptan söz eder. Bu mektup, George Bernard Shaw’ın Heifetz’e yazdığı övgü dolu
bir mektuptur. Anday da bu mektubun içeriğinden hareketle, sanatçının yaptığı
müziğin güzelliğini vurgulayarak beğenisini dile getirmektedir.
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Orhan Veli’nin, Sanat Ve Edebiyat Dünyamız adlı kitabındaki “Bu sayıda okuyucularıma acı bir haber vereceğim. Şair Muzaffer Tayyip Uslu ölmüş.” (Kanık
1982:123) ifadeleriyle başlayan metnin hareket noktası güncel bir ölüm olayıdır.
Yazar metne Muzaffer Tayyip Uslu’nun ölüm haberini vererek başlar. Daha sonra
metin, Orhan Veli’nin sanatçının şairlik yönü üzerine kişisel düşüncelerini belirtmesiyle devam eder.
Bir başka örnekte ise Yakup Kadri, Ahmet Hâşim’in ölümü üzerine yazdığı
“Ahmet Hâşim” başlıklı yazıda onun varlığını birçok zıt unsurların karmakarışık
kaynaştığı bir yer olarak ifade eder. “Gerçi o canlıydı, zayıftı; yaramazdı, usluydu; makuldü, mantıksızdı; çirkindi, güzeldi; kaotikti, ahenkdardı; acıydı, tatlıydı;
kızgındı, serindi; murdardı, pakti; nazikti, kabaydı, sertti, rakikti; iyiydi, fenaydı…
Tıpkı hayat gibi” (Karaosmanoğlu 1934:23) sözleriyle Hâşim’in kişiliğiyle birlikte,
şairliğini şiirsel bir üslupla değerlendirir.
Eklektik Nekroloji
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Eklektik nekroloji ifadesiyle, yukarda andığımız başlıkların ikisini ya da üçünü
birden kapsayan, iç içe, eklektik bir yaklaşımın söz konusu olduğu metinler kastedilir. Örneğin “Bir de Simit Ağacı Olaydı” başlıklı metinde, şair Orhon Murat
Arıburnu’nun ölümünün kendisinde yarattığı üzüntüyü ifade eden Oktay Akbal’ın,
“Orhon Arıburnu öldü. Bir şairdi. Kimseye benzemeyen bir insan, bir sanatçı. Birkaç yıldır hastaydı. Konuşma güçlüğü çekiyordu. Karşılaştıkça içim eriyordu.” (Akbal, 1990:55) ifadeleriyle metnin genelindeki paylaşma tavrının yanında bir haber
verme yaklaşımı da vardır. Metinde hem bir şair hem de bir dost olarak anlatılan
Arıburnu’yla geçmişte paylaşılan ortak yaşantılara dayalı bölümler yer almaktadır:
Yıllar yıllar öncesinin yakışıklı Orhon’ununu anımsıyorum. Yine yakışıklıydı.
Yine başında fötr şapka vardı. Bir simgeydi sanki o geniş kenarlı şapka! Nerdeyse
uyurken bile o şapka başındaydı. Filmlerinde de, sokakta da, evde de belki! (Akbal
1990: 55).
Sabahattin Eyuboğlu’nun Geçmişle Gelecek adlı eserindeki “İlyada ve Anadolu”
başlıklı metni yine karma bir özelliğe sahiptir. Ziya Osman Saba’nın ölümü üzerine yazılan metinde, onun sanatçı yönü, yazarın onunla paylaştığı ortak anılara
dayandırılarak anlatılır:
Varı yoğu şair olan, sanatına duyduğu bu sevgiyi aralıksız, kendini bulduğu
günden ölümüne dek sürdüren bir şairi daha yitirdik. Üstüne yazı yazanların tümünün belirttiği gibi yüreği iyilikle dolu kişi, dost Ziya Osman Saba da aramızdan
çekip gitti. Belki onbeş yıl kadar önce, ilk tanıştığımızda, tanışmayla ilgili bir iki
sözden sonra, yüzünden hiç eksiltmediği o ılık gülümsemesiyle, ilk cümlesi: “ Varlığın son sayısında, bilmem kimin şiirini okudunuz mu?” biçiminde bir şeydir. (...)
O kadar birden, gene o kadar rahat yadırgatmadan biricik konusuna girer, ya da
sizin o konuya girmenizi beklediğini o kadar tatlı belli ederdi ki, sadece bu tutumundan bile sanatın nasıl bir vurgunu olduğunu anlardınız.
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Bir Ölüm Yazısı: Nekroloji

Bedri Rahmi Eyuboğlu ise, Delifişek’te yer alan “Sait İçin” yazısında onun ölümünü duyururken aynı zamanda onun Türk edebiyatındaki önemini vurgular ve
Sait Faik’le tanışmalarından başlayarak onunla yaşadığı kimi anılarını okuyucuyla
paylaşır.
Sonuç
İşlevi bakımından önemli bulduğumuz; ancak edebiyat incelemelerinde göz
ardı edilen nekrolojik yazıların karakteristik özellikleri ve edebiyatımızdaki yeri
hakkında bilgi vermeyi amaçladığımız yazıda sonuç olarak kısaca şunlar söylenebilir.

Cilt 5 Sayı 13 Bahar 2016

Şairlerimizin arasında belki de en duygulularından biri, belki de birincisiydi.
Şiir alanındaki kazancı da kaybı da duygululuğa bağlanabilir, sanıyorum. (...) Çoğu
kez bu duygululuğuyla savaşması gerekmiştir sağlam bir şiir düzeni elde edebilmek
için. (Eyuboğlu 1975:187-188).

Bir ölüm yazısının edebiyatçının kaleminden çıktığında nasıl nitelik değiştirdiğinin göstergesi olan nekrolojik metinler daha çok deneme türüne aittir. Bu
tür yazılar, salt bir “duyurma” amacı taşımaktan çok edebiyatçı/sanatçıların resmî
kaynaklarda yer almayan kişisel ya da sanat yaşamlarına dair okuyucuya bilgi sunan “kaynak” yazılar olmaları bakımından dikkate değerdir. Başka bir ifadeyle,
Ahmet Haşim, Cemil Meriç, Nurullah Ataç, Sabahattin Kudret Aksal, Salah Birsel,
Vedat Günyol gibi Türk edebiyatının öne çıkan yazarları tarafından sıkça kaleme
alınmış, onların bir vefa borcu olarak gördükleri bu tür metinler, işlev bakımından
biyografi türü içinde değerlendirilmesi gereken yazılardır.
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Nekrolojik yazılar, yazarın samimi tavrını yansıtan metinlerdir. Yazar bir sevdiğinin, dostunun ya da toplum içerisinde sanatçı, bilim adamı gibi mesleki kimliğiyle tanınan insanların ölümlerinden duyduğu üzüntü, özlem ya da hayranlık gibi
samimi duygularını dile getirmektedir.

Yrd. Doç. Dr. Nesrin MENGİ
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Romantik ilişkiler yetişkinlik dönemi yakın ilişkilerinden biridir. Ayrıca, yetişkinlikte bir romantik ilişkinin kurulması ve sürdürülmesi gelişimsel bir görevdir.
Bağlanma ilişkisi bebeklerin birincil bakıcı ile kurdukları ve sürdürdükleri güven
ve bakıma dayalı ilişkidir. Bağlanma ilişkisi yaşamın ilk yılında geliştirilir ve aktif
olur. Bağlanma, yaşam boyu devam eden bir davranış sistemidir. Bebeklikte bağlanma ilişkisinde birinci bağlanma figürü genellikle anne olurken; yetişkinlikte
birincil bağlanma figürü çoğu zaman romantik ilişkideki eş olmaktadır. Bağlanma
yaralanmaları psikoloji, psikolojik danışma, aile ve çift danışması alanlarında yeni
bir kavramdır. Yetişkin romantik ilişkilerinde, kritik ihtiyaç anlarında bağlanma
figürünün ulaşılabilir ve cevap verebilir olduğuna dair güvensizlik yaşandığında
ve bu güvensizlik travmatik olarak algılandığında, bağlanma yaralanması gerçekleşmektedir. Bağlanma yaralanmaları, çift terapilerinde sık sık karşılaşılan ve iyileştirilmediğinde tekrar tekrar ortaya çıkan bir durumdur. Bu çalışmanın amacı;
yeni bir kavram olan bağlanma yaralanmalarını ölçmeye yönelik bir ölçme aracı
geliştirmek ve bağlanma yaralanmaları kavramına ilişkin yapıyı ortaya koymaktır.
Bu doğrultuda çalışma, ölçek geliştirme sürecine ilişkin adımlar izlenerek yürütülmüştür. Romantik İlişkilerde Bağlanma Yaralanmaları Ölçeği deneme formu
en az bir yıllık evli 359 kişiye uygulanmıştır. Elde edilen veriler üzerinden yapılan
analizler sonucunda sosyal bilimler ve davranış bilimleri açısından kabul edilebilir
değerlerde, geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı elde edilmiştir. Elde edilen bulgu* Bu makale Sare TERZİ’nin 2014 yılında tamamlamış olduğu “Romantik İlişkilerde Bağlanma Yaralanmaları
Ölçeği’nin Geliştirilmesi” başlıklı yüksek lisans tezine dayalı olarak yazılmıştır.
** Gazi Üniversitesi, sare_terzi@hotmail.com
*** Gazi Üniversitesi, yozbayy@gmail.com
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lar ölçek geliştirme, yetişkin bağlanma teorisi ve bağlanma ile ilgili mevcut ölçme
araçları bağlamında tartışılmıştır.
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Anahtar kelimeler: Romantik İlişkiler, Bağlanma Yaralanmaları, Bağlanma,
Yetişkin Bağlanması, Ölçek Geliştirme
Abstract:
A romantic relationship is one of the close relationships for adults. Also, establishing and progressing a romantic relationship for adults is a development task.
Attachment relationship is a relationship that babies establish and progress with
their primary attachment figures based on safety and caring. Attachment relationship is developed and activated in the first year of the life. In the following years, intense of attachment behavior continues decreasingly. However, attachment
is behavioral system that progress life span. While the primary figüre in infancy
is generally mother, the primary figüre in adulthood is chiefly the romantic relationship partner. Attachment injury is a new concept in psychology, psychological
counseling, and family and couple counseling. In adult romantic relationships, an
attachment injury occurs when the insecurity about attachment figüre’s responsibility and accesibility is experienced in critical need times and this insecurity is
perceived as traumatic. Attachment injury is come up often at couple thearpies and
it is repeatedly come up if not remedied. In this research, to develop a measurement
for evaluating attachment injury and to introduce the structure of attachment injury concept are aimed. The study in this direction is conducted by following the
process to develop a measurement. The Attachment Injury Measurement In Romantic Relationships is applied to 359 people who are married for at least one year.
In concequence of the analysis on the findings, a valid and reliable instrument is
obtained in terms of social and behavioral sciences. Findings are discussed in the
context of measurement development, adulthood and attachment measurments.
Keywords: Romantic Relationships, Attachment, Attachment Injuries, Adulthood Attachment, Measurement Development
Giriş
İnsan sosyal bir varlıktır ve ilişkiler insan yaşamının önemli bir parçasıdır.
İlişkiler üzerine kurulu olan insan yaşamında özellikle yetişkinlik döneminde
yakın ilişkiler kurmak ve sürdürmek önemlidir. Yetişkinlik döneminde yakın ilişkilerin önemi Erik Erikson’un Psikososyal Gelişim Kuramında vurgulanmaktadır. Kurama göre psikososyal gelişim basamaklarının altıncı evresi olan “Yakınlığa
Karşı Yalıtılmışlık” evresi, 18 – 25 yaş arası dönemi açıklamaktadır. Bu dönemde
bireyden beklenen gelişim görevi, yakın ilişkiler kurma ve sürdürmedir. Bu dönemin krizini başarılı bir şekilde atlatan bireyler, başarılı yakın ilişkiler kurup sürdürebilmektedir. Fakat dönemin krizini başarısızlıkla sonuçlandıranlar toplumdan
yalıtılmışlık yaşamaktadır (Erikson, 1994).
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İkinci Dünya Savaşı ile sanayi, ekonomi ve toplumsal yaşamda meydana gelen
değişikliklerin ardından bireylerin ergenlik dönemi ve genç yetişkinlik dönemlerindeki deneyimlerinde bazı değişimler gözlenmiştir. Eğitim süresinin ergenlik
dönemi sonrasında da devam etmesi, aileden ayrı yaşamanın gerçekleşmesine
rağmen ekonomik olarak aileye bağımlılıkların devam etmesi, evlenme ve bir iş
sahibi olmanın ileri yaşlara kayması gibi 18 – 25 yaş arası bireylerin yaşamlarındaki özelliklerin, ne ergenlik dönemi ne de genç yetişkinlik dönemi özelliklerine uymadığı görülmüştür. Yaşanan bu değişiklikler sonucunda yeni bir gelişim dönemi
tanımlanmıştır ve bu dönem “beliren yetişkinlik dönemi” adını almıştır. Beliren
yetişkinlik dönemindeki birey ergenlik dönemini geçmiştir ve genç yetişkinliğe
hazırlanma sürecindedir. Bu süreçte birey için kariyer kararı verme, yakın ilişkiler
geliştirme ve dünya görüşü sahiplenme üzerine yoğunlaşma söz konusudur. Bu üç
alanda başarılı olma yetişkinlik dönemine geçişte kriter olarak ele alınmaktadır
(Arnett, 1994; 1998; 2000; 2003; 2004).
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Bireyin yetişkinliğe geçişindeki önemli kriterlerden biri yakın ilişkiler geliştirmedir. Yakın ilişkiler geliştirme, yetişkinliğe geçiş için önemli bir gelişimsel
görevdir. Sternberg’e göre (1986) yakın ilişki, sevilen kişiyle karşılıklı anlayış ve
iletişim temelinde kurulan duygusal bir bağlılığı ifade etmektedir. Yakın ilişkiler
çatısı altında arkadaşlık ilişkileri, aile ve akrabalık ilişkileri ve romantik ilişkiler
yer almaktadır.

Bağlanma; bireyin, önemli başkalarına yönelik olarak güçlü bağlar geliştirme sürecidir ve bu süreç yaşam boyu devam eder. Bağlanma kuramı, bu bağları
oluşturma eğiliminin kavramsallaştırılmasında önemli bir çatı ortaya koymuştur
(Bowlby, 1980). Kuram; etiyoloji, psikodinamizm ve nesne ilişkileri gibi yaklaşımlardan yararlanılarak temellendirilmiştir (Bretherton, 1992).
Bağlanma, bebeğin birincil bağlanma figürüne yakın olmasını ve böylelikle güven içinde olmasını ve tehlikelerden korunmasını sağlar (Bowlby, 1973). Ainsworth
ve Bowlby (1991) bağlanmayı, bir bireyin hayatındaki önemli kişilerle, özellikle
strese yol açan durumlar söz konusu iken, yakınlık araması ve sürdürmesi ile açıklanan duygusal bağ olarak ifade etmiştir. Bowlby’ye (1973) göre, bebeklerin birincil
bakıcı ile yakınlık kurma eğilimleri söz konusudur ve güven duygusu geliştirmelerini sağlayan önemli bir faktör, birincil bağlanma figürü ile ilişkilerinin niteliğidir.
Kurulan bu yakınlığın korunması, bu bağlamda, bebek için en temel hedeftir.
1987 yılında Hazan ve Shaver, yetişkinlikteki yakın ilişkilerin, Bowlby’nin
(1973, 1980, 1982) bağlanma kuramına dayalı olarak açıklanabileceği düşüncesini
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Yakın ilişkiler çatısı altında yer alan romantik ilişkiler, hemen her dönemde,
her alandan araştırmacıların dikkatini çeken konulardan biri olmuştur. Çoğunlukla romantik ilişki denildiğinde akla sadece aşk gelirken, bu kavram bağlanma,
ait olma, destek gibi öğeleri de içermektedir. Romantik ilişkiler, sağlıklı ve işlevsel
olduğu takdirde, fiziksel ve duygusal iyilik haline katkıda bulunur (Kalkan ve Yalçın, 2012). Günümüzde, yetişkin romantik ilişkilerinin en dikkat çeken teorilerinden biri, bağlanma teorisidir.
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ortaya atmışlardır. Onlara göre, yetişkinlikteki romantik ilişki, tıpkı çocuklukta
birincil bakıcılarla olduğu gibi, eşe karşı geliştirilen bir bağdır. Yetişkin bağlanması
geliştirilirken, çocukluk yaşantılarının etkisinin yanı sıra, romantik ilişkinin kendisi de bağlanmanın oluştuğu bir süreçtir. Çocukluk bağlanma stillerinin (güvenli, kaçınan, kaygılı/kararsız) kullanıldığı bu çalışma, yetişkin bağlanması ile ilgili
yapılan ilk uygulamadır.
Bağlanma sürecinde bağlanma figürü genellikle erken yaşlarda birincil bakıcılarken, yetişkinliğe gelindiğinde çoğu zaman romantik ilişkilerdeki eşler olmaktadır (Hazan ve Shaver, 1987).
Bağlanma ilişkisi tıpkı çocuklukta olduğu gibi, yetişkin yaşamında romantik ilişkiler bağlamında da birey ve çift için oldukça önemlidir. Çiftlerin çoğu,
ilişkileri boyunca duygusal strese yol açabilecek yaşam olayları ya da durumları
deneyimleyebilirler. Ancak bu olay ya da durumlar bağlanma ile ilişkili olduğunda,
“bağlanma yaralanmalarına” işaret eder. Bu kavramın çerçevesi, bağlanma teorisi
ve bu teorinin bir travma teorisi olarak anlaşılması ile gelişmiştir (Johnson, 1996).
Bağlanma yaralanmaları; evlilik ve aile terapisi, danışma ve psikoloji literatürlerinde yeni bir kavramdır. Kavram; çocukluk ve yetişkin bağlanması, “Duygu
Odaklı Çift Terapisi” ve klinik deneyimlere dayalı uzman tavsiyelerinden ortaya
çıkmıştır (Johnson, 1998’den Akt. Millikin, 2000).
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Bağlanma yaralanmaları, bir eşin diğer eşe “bağlanmanın doğasına zarar veren” bir şey söylemesi ya da yapması ile oluşur (Johnson, 1996). Zarar verici olay,
evlilik dışı ilişki kadar büyük ve açık ya da bir aile fotoğrafının dışında kalmak
kadar küçük görünen bir şey olabilir (Johnson, 1998’den akt. Millikin, 2000).
Millikin’e (2000) göre, bağlanma yaralanmasının görünen olayının, bağlanma
bozulmasının nedeni olması şart değildir. Bazı eşlerde zaten uzun zamandır bağlanma bozulmuştur ve olay, güvensiz bağlanma durumunun sembolik bir işareti
olarak hizmet eder. Bazılarında ise güvenli bağlanma devam etmektedir ve olay,
ilişki yıpranmasının başlangıcını ifade eder (Millikin, 2000).
Johnson (1996) bağlanma yaralanmalarını; “bağlanma ihaneti” ya da “suçu”,
yani, bağlanmanın doğasına zarar veren ve şu andaki ilişkiyi aktif olarak etkileyen
travmatik olaylar olarak tanımlar.
Bağlanma yaralanması yaşayan kişiler terapiye gidebilir ve iyi yapılandırılmış
bir değerlendirme aşamasında olaya atfettikleri anlama ilişkin olarak danışmanlarıyla konuşabilirler. Bazı danışanlar, olayı travmatik flaşbekler gibi ifade ederken,
diğerleri bağlanmanın bozulmasının bir sembolü gibi ifade edebilirler (Johnson,
1996).
Literatürde yetişkin yaşamında romantik ilişkilerin önemi ve romantik ilişkilerde de bağlanmanın rolü vurgulanmaktadır. Bağlanma yaralanmaları, yetişkin
romantik ilişkilerinde eşe bağlanmayı tehdit eden bir kavramdır. Bağlanma yaralanmaları, kritik ihtiyaç anlarında ihanet ve terk etme ile şekillenen, insan iletişi172
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Bağlanma yaralanmaları, çift ve evlilik danışmalarında, romantik ilişkilerde
bağlanma ile ilgili sorunlar olarak karşılaşılabilecek bir kavramdır. Eşe bağlanma
yetişkin romantik ilişkilerinin önemli bir değişkenidir. Bağlanmada meydana gelen bozulmalar da ilişkileri ve eşleri etkilemektedir. Çift terapileri, romantik ilişkiler ve bağlanma literatüründe yeni bir kavram olduğu için, literatür bakımından
boşluklar bulunmaktadır.
Türk kültüründe bağlanma yaralanmaları ile ilgili çalışmalar bulunmamaktadır. Bağlanma yaralanmalarına müdahale edebilmek için, öncelikle tespit edilmesi
ve tanılanması gerekmektedir. Çift ilişkilerinin önemli bir değişken olan bağlanma
ilişkisinde meydana gelen travmatik bozulmaların eşler arasındaki ilişkiler açısından kritik bir öneme sahip olduğu görülmektedir. Bu doğrultuda bağlanma yaralanmalarına müdahale etmek, çift ilişkilerinde yaşanan sorunları çözmede önemli
olacaktır. Bağlanma yaralanmalarına müdahale edebilmek için öncelikli olarak
kuramsal yapısının ortaya koyulması gerekmektedir. Bu bağlanmda bağlanma
yaralanmaları kavramının kuramsal yapısının ortaya konulması ve bağlanma yaralanmaları kavramının ölçülmesine yönelik bir ölçme aracı geliştirilmesi gerekli
görülmüştür. Bu doğrultuda bu çalışma kapsamında çift terapileri ve romantik ilişkiler, psikolojik danışma ve psikoloji literatüründe yeni bir kavram olan bağlanma
yaralanmalarının kavramsal yapısını ortaya koymak ve bağlanma yaralanmaları
kavramının ölçülmesine yönelik bir ölçme aracı geliştirilmesi amaçlanmıştır.

Cilt 5 Sayı 13 Bahar 2016

minin ihlali gibi algılanabilir. Bu ihlaller, bağlanmada güvensizlik oluşturabilir ya
da var olan güvensizliği alevlendirebilir. Bu olaylar yaralanan eşler için travmatik
olarak düşünülebilir. Aşırı korku ve çaresizliğe neden olur ve eğer bu sorun çözülmezse eşler arasındaki güveni ve yakınlığı bir hayli sınırlandırır (Johnson, 1996)

Bu çalışma ölçek geliştirme çalışmasına dayalı olarak Bağlanma Yaralanmaları
kavramının yapısını ortaya koymaya yönelik betimsel bir çalışmadır. Betimsel çalışmalarda genellikle verilen ya da var olan bir durumu, olabildiğince tam olarak,
belli standartlar çerçevesinde değerlendirmek ve duruma ilişkin olarak var olan
yapıları, ilişkileri vs. ortaya koyulur. Bu tür çalışmalarda esas olarak incelenen durumu etraflıca tanımlamak ve açıklamak amaçlanır (Çepni, 2010; Büyüköztürk.,
2008).
Çalışma Grubu
Çalışma grubunu en az bir yıllık evli 234’ü kadın, 123’ü erkek toplamda 359
gönüllü katılımcı oluşturmaktadır. Çalışma grubunun seçilmesinde amaçlı örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Amaçlı örnekleme; belirli, sınırlayıcı ve ulaşılması
güç bireysel özelliklere sahip bireyler üzerinde yapılması uygun olan bir örnekle-
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me tekniğidir (Erkuş, 2011). Araştırma grubuna ilişkin betimsel istatistik değerleri
aşağıdaki tabloda verilmiştir:
Tablo 1: Araştırma Grubuna İlişkin Betimsel İstatistikler
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Değişken
Cinsiyet

N
234

%65,2

Erkek

125

%34,8

Toplam
Yaş
Eğitim Düzeyi

Evlilik Biçimi

%

Kadın

359

%100

353

%99,2

İlkokul

18

%5,0

Ortaokul

7

%1,9

Lise

40

%11,1

Lisans

218

%60,7

Lisansüstü

72

%20,1

Toplam

355

%98,9

Görücü usulü

72

%20,1

Flört

245

%68,2

Diğer

38

%10,6

Toplam

Min

Max

21

75

S.S

Kayıp

35,68

8,47

3

4

355

%98,9

Evlilik süresi

357

%99,4

1

44

Çocuk sayısı

354

%98,6

0

6

Veri Toplama Araçları

X

4
10,74

8,82

2
5
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Bu çalışma kapsamında veri toplamak amacıyla aşağıdaki ölçme araçları kullanılmıştır:
Görüşme Formu: Araştırmacı tarafından, Bağlanma Yaralanmaları Olay Listesi oluşturmak ve Romantik İlişkilerde Bağlanma Yaralanmaları Ölçeği’ne madde
yazmak amacıyla oluşturulmuş 8 adet açık uçlu sorudan oluşan nitel görüşme formudur.
Kişisel Bilgi Formu: Bu çalışmada kullanılmak üzere araştırmacı tarafından
oluşturulmuştur. Katılımcıların cinsiyet, yaş, eğitim durumu, evlilik biçimi, evlilik süresi, sahip oldukları çocuk sayısı ve kendilerinin, eşlerinin ve çift olarak
psikolojik yardım alıp almamalarına ilişkiler bilgiler bu “Kişisel Bilgi Formu” ile
sorulmuştur.
Bağlanma Yaralanmaları Olay Listesi: Araştırmacı tarafından, ilişkisinde çeşitli problemler yaşayan evli bireyleri belirleyebilmek amacıyla, toplanan nitel verilerden yola çıkılarak evlilik ilişkisinde yaşanabilecek 31 olaydan oluşan bir liste
oluşturulmuştur. Katılımcılardan bu olayları ilişkilerinde yaşama sıklıklarını 5li
likert tipi derecelendirme ile puanlamaları istenmiştir.
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İlişki Ölçekleri Anketi: Griffin ve Bartholomev (1994) tarafından geliştirilen ve
Sümer ve Güngör (1999) tarafından Türkçeye çevrilip uyarlanan İlişki Ölçekleri
Anketi, yakın ilişkiler bağlamında yetişkin bağlanma stillerini ölçmeyi amaçlayan bir ölçektir. Ölçek dört boyuttan (güvenli, kayıtsız, korkulu, saplantılı) ve 17
maddeden oluşmaktadır. Ölçeğin alt boyutlarına ilişkin iç tutarlık katsayıları .27
ile .61 arasındadır. Test tekrar test güvenirliği ile edilen korelasyonlar .54 ile .78
arasındadır. Güvenli ve korkulu bağlanma stili alt boyutlarını içeren birinci faktör
varyansın % 43’ünü, kayıtsız ve saplantılı bağlanma stili alt ölçekleri içeren ikinci
faktör varyansın % 33’ünü açıklamaktadır.
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Romantik İlişkilerde Bağlanma Yaralanmaları Ölçeği: Romantik İlişkilerde
Bağlanma Yaralanmaları Ölçeği (RİBYÖ) evli bireylerin ilişkilerinde deneyimledikleri bağlanma yaralanmalarını belirlemeye yönelik olarak geliştirilmiştir. Ölçek
26 madde ve tek boyuttan oluşmaktadır. Ölçeğin iç tutarlılık katsayısı .97 olarak
hesaplanmıştır. Tek boyutlu RİBYÖ varyansın % 54.26 açıklamaktadır.

İkili İlişkiler Güven Ölçeği: Larzelere ve Hutson (1980) tarafından geliştirilen ve Çetinkaya, Kemer, Bulgan ve Tezer (2008) tarafından Türkçeye uyarlanıp
çevrilen İkili İlişkiler Güven Ölçeği (İİGÖ), romantik ilişkisi veya evlilik ilişkisi
olan bireylerin bu ilişkilerde yaşadıkları güveni ölçmeyi amaçlamaktadır. İİGÖ, 7
maddeden oluşan tek boyutlu bir ölçme aracıdır. Ölçeğin Cronbach alpha ile hesaplanan iç tutarlık katsayısı .81’dir. Madde – artık korelasyonu ise, .38 ile .83 arasında
değişmektedir. Ölçeği oluşturan 7 maddenin toplam açıklanan varyansı % 62 dir.

234 kadın, 125 erkek toplam 359 kişiden elde edilen veriler SPSS 21.0 paket
programı kullanılarak analiz edilmiştir. Verilerin çözümlenmesinde Romantik
İlişkilerde Bağlanma Yaralanmaları Ölçeği’nin yapı geçerliğini test etmek amacıyla
Açımlayıcı Faktör Analizi yapılmıştır. Yapılan analizler sonucunda ölçek deneme
formundan atılacak maddeler belirlenmiştir. Ölçek formundan çıkarılması gereken maddeler çıkarıldıktan sonra Romantik İlişkilerde Bağlanma Yaralanmaları
Ölçeği toplam puanları elde edilmiştir. Ölçeğin ölçüt geçerliğine kanıt oluşturmak
amacıyla ilişkili olabileceği düşünülen ölçek puanları ile ilişkilerini incelemek için
Pearsons Momentler Çarpımı Korelasyonu kullanılmıştır. Ölçeğin güvenirliğine
kanıt oluşturmak için de Cronbach Alpha güvenirlik katsayısına bakılmıştır. Son
olarak da Romantik İlişkilerde Bağlanma Yaralanması kavramına ilişkiler bulguları ortaya koymak amacı ile Kişisel Bilgi Formu aracılığıyla veri toplanan değişkenlere göre karşılaştırmalar Bağımsız Örneklemler İçin t-testi, Tek Yönlü Anova
ve Pearsons Momentler Çarpımı Korelasyonu kullanılarak analiz edilmiştir
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Bu çalışma Romantik İlişkilerde Bağlanma Yaralanması kavramının yapısını
ortaya koymayı ve bu kavramın ölçülmesine yönelik bir ölçme aracı geliştirmeyi amaçlayan bir ölçek geliştirme çalışmasıdır. Bu doğrultuda araştırmada ölçek
geliştirme süreci basamaklarına uygun olarak çalışmalar yürütülmüştür. Ölçek
geliştirme, ölçülmesi amaçlanan özelliğe ilişkin olarak bireyi sadece ilgili özellik
ile ilgili olarak uyaracak uyarıcılar takımını ve bu uyarıcılara uygun tepki kategorilerini oluşturma sürecidir (Erkuş, 2011). Ölçek geliştirme süreci ile ilgili bilgilerin
yer aldığı bazı kaynakların (DeVellis, 2003; Tavşancıl, 2010; Erkuş, 2011; Şeker ve
Gençdoğan, 2006) incelenmesinin ardından araştırmacı tarafından ölçek geliştirme sürecine ilişkin adımlar belirlenmiştir. Bu çalışmada izlenen ölçek geliştirme
sürecine ilişkin adımlar aşağıdaki şekilde verilmiştir:
Şekil 1. İzlenen Ölçek Geliştirme Sürecine İlişkin Şekil

1. Literatür Taraması: Bağlanma yaralanmaları kavramı, bağlanma teorisi,
duygu odaklı terapi literatürleri, bağlanma yaralanmalarını ölçmeye yönelik geliştirilmesi planlanan ölçek bağlamında taranmış ve incelenmiştir.
2. Görüşmelerin Yapılması: Literatür taraması ve incelemesine dayalı olarak,
geliştirilmesi hedeflenen ölçeğin hedeflenen örneklem kapsamında kabul edilebilecek daha küçük bir örnekleme uygulanmak üzere 8 adet açık uçlu sorudan oluşan
görüşme formu oluşturulmuştur. Oluşturulan bu görüşme formu en az bir yıllık
evli ve 15’i kadın, 14’ü erkek olmak üzere toplamda 29 kişiye uygulanmıştır.
3. Madde Yazımı ve Deneme Formunun Oluşturulması: Yapılan görüşmelerden elde edilen veriler ve literatür taraması ve incelemelerine dayalı olarak, 30
maddeden oluşan ve 5’li likert tipi ölçek ile derecelendirilmesi istenen Bağlanma
Yaralanmaları Olay Listesi (BYO) ve 52 maddeden oluşan 7’li likert tipi ölçek ile
derecelendirilmesi istenen Romantik İlişkilerde Bağlanma Yaralanmaları Ölçeği
(RİBYÖ) formları oluşturulmuştur. Formlara araştırmacı tarafından oluşturulan
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4. Pilot Uygulama: Oluşturulan ölçek seti 3’ü kadın 2’si erkek toplam 5 kişiye
pilot uygulama kapsamında uygulanmıştır. Pilot uygulama araştırmacı tarafından
katılımcılara birebir uygulanmış ve katılımcılardan alınan geri bildirimler doğrultusunda BYO ve RİBYÖ formlarında düzenlemeler yapılmış ve ölçek setinin ortalama uygulama süresi belirlenmiştir.
5. Ölçeklerin Uygulanması: Pilot uygulamanın ardından son hali verilen ölçek seti en az bir yıllık evli 262 kadın, 148 erkek toplamda 410 kişiye uygulanmıştır.
Uygulama sonrasında elde edilen veriler bağlanma yaralanmaları olay listesinde
en az bir olay yaşadığını bildiren katılımcılar analiz için örnekleme dâhil edilecek
şekilde, yani bağlanma yaralanmaları olay listesinde yer alan olaylardan herhangi birini yaşamadığını bildiren katılımcıların verilerini örneklem dışı bırakacak
şekilde düzenlenmiştir ve analiz için son olarak 234 kadın, 125 erkek toplam 359
kişiden elde edilen veriler kullanılmaya hazır hale getirilmiştir.
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Kişisel Bilgi Formu ve ölçüt geçerliliği kapsamında uygulanması planlanan İlişki
Ölçekleri Anketi (İÖA) ve İkili İlişkiler Güven Ölçeği (İİGÖ) de eklenerek, araştırma kapsamında uygulaması yapılacak ölçek seti oluşturulmuştur.

Romantik İlişkilerde Bağlanma Yaralanmaları Ölçeği’nin (RİBYÖ) deneme
formunun uygulanmasından elde edilen verilerin, faktör analizi yapmaya uygun
olup olmadığını belirlemek üzere ilk olarak Keiser-Meyer-Olkin (KMO) ve Barlett
testleri yapılmıştır. Hesaplanan KMO uyum ölçüsü değeri 0,964’tür. Bu değer kritik değer olarak kabul edilen 0,70’in üzerindedir. KMO istatistiklerinin 0,50’den
büyük olması kabul edilebilir; 0,50 ve 0,70 arası ortalama; 0,70 ve 0,80 iyi; 0,80 ve
0,90 arası mükemmel ve 0,90 ve üzeri ise harika olarak kabul edilmektedir (Hutcheson ve Sofroniou, 1999). Ayrıca hesaplanan Barlett Küresellik Testi ise 17041,498
olup 0,001 düzeyinde anlamlıdır (X21326=17041,498). Bu bulgulara göre, RİBYÖ’nin
deneme formundan elde edilen veriler, faktör analizi yapmaya uygundur (Tabachnick ve Fidell, 2001).
RİBYÖ’nin deneme formundan elde edilen verilerin, faktör analizi yapmaya uygun olduğu belirlendikten sonra, deneme formunda yer alan 52 maddeye
ilişkin olarak Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA) yapılmıştır. İlk olarak 52 madde
üzerinden herhangi bir faktör kısıtlaması yapılmadan AFA yapılmıştır. Bu faktör
analizi sırasında Principal Axis Factoring ve Direct Oblimin Döndürme Yöntemi
kullanılmıştır. Yapılan ilk AFA sonucunda elde edilen bulgulardan yola çıkılarak
ilk olarak maddeler arası korelasyonu .80’den yüksek olan ve sonra da birden fazla
faktöre aralarında .10 dan daha az fark olacak şekilde yük veren yani binişik maddelerin atılmasının ardından 2 faktörlü ancak faktörler altında toplanan maddelerin anlamlı ortak bir bütünlük oluşturmadıkları bir modele ulaşılmıştır. Bunun
ardından faktör sayısı bire kısıtlanarak AFA yapılmış ve maddeler arası korelasyonun .80’den yüksek olduğu maddeler atılarak 35 maddelik tek faktörlü bir yapı elde
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edilmiştir. Bu doğrultuda atılan maddeler şunlardır: 9, 14, 18, 19, 20, 27, 28, 30, 32,
36, 37, 40, 42, 45, 47, 49, 50. Bu tek faktörlü yapıda yer alan maddelerin madde faktör yükleri 0,88 ile 0,46 arasında değişmektedir. 35 maddeden oluşan tek faktörlü
yapının açıkladığı varyans %54,26 olarak bulunmuştur. Yapılan AFA sonuçları
aşağıda verilmiştir:
Tablo 2: RİBYÖ’nin Saçılım Grafiği
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Tablo 3: Tek Faktörlü Yapıya İlişkin AFA Sonuçları
Madde
No
44
23
25
22
35
38
51
41
4
31
10
26
21
17
52
46
5
24
8
43
16
178

Madde
Eşimle paylaştığım şeyler azaldı.
Eşimle birbirimizden oldukça uzaklaştık.
Eşimle yaşadıklarımızın ardından, kendimi terk edilmiş hissediyorum.
Eşimle yaşadığım bu sorunlar canımı çok yakıyor.
Eşimle bir daha asla eskisi gibi olamayız.
Bu olaydan sonra, kendime güvenim azaldı.
Eşim için önemli olduğumu hissetmiyorum.
Eşim için önemli olduğumu hissetmiyorum.
Eşime karşı duygusal boşluk yaşıyorum.
Sürekli bu olayı düşünüyorum.
Eşimle yakınlık kurmaktan kaçıyorum.
Bu konuda, eşimin beni anlamadığını düşünüyorum.
Evliliğimizin düzeleceğine dair umudum yok.
Yaşadıklarımızı eşimin yeterince önemsediğini düşünmüyorum.
Eşimin bana değer verdiğini düşünmüyorum.
Gerektiğinde eşimin benim için fedakarlık yapacağını düşünmüyorum.
Eşime karşı hiçbir şey hissetmediğim (olumlu ya da olumsuz)
zamanlar oluyor.
Yaşadıklarımız, evliliğimizde onarılamaz bir yara açtı.
Eşim tarafından tekrar incitilmekten korkuyorum.
Evliliğe ailem üzülmesin diye katlanıyorum.
Yaşadığımız bu sorunlar ile ilgili ne yapmam gerektiğini bilmiyorum

Faktör
Yükü
.88
.86
.85
.84
.83
.82
.82
.82
.82
.81
.80
.80
.79
.78
.77
.76
.76
.76
.74
.74
.72
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29
6
11
1
12
34
3
7
33

Yaşadığımız bu sorunları çözmek için elimden bir şey gelmez.
Olayı hatırlamaktan korkuyorum.
Eşimle daha az vakit geçiriyorum.
Bu olaydan sonra, kendi kendime yetmeye çalışıyorum.
Yaşadığım kötü olaylarda/karşılaştığım sorunlarda eşimin bana destek
olacağını düşünmüyorum.
Yaşadıklarımızla ilgili kötü rüyalar görüyorum.
Eşime güvenmiyorum.
Eşimin, ihtiyaç duyduğumda yanımda olacağını düşünmüyorum.
Bu olayla ilgili anılar rastgele aklıma geliyor.
Zaman zaman olayla ilgili hiçbir şey hissetmiyorum.
Olaya ilişkin düşünceler, rastgele ortaya çıkıyor.
Yaşanan bu olayı hatırlamamaya çalışıyorum.
Yaşanan bu olaya ilişkin duygularım değişkendir.
Eşimi güvenli bir sığınak olarak görüyorum.
Faktöre İlişkin Özdeğer
Açıklanan Varyans Değeri %

.72
.72
.71
.71
.69
.69
.68
.64
.63
.58
.56
.52
.47
.46
18.99
54.26
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15
2
48
39
13

Daha sonra yapılan Açımlayıcı Faktör Analizi’nin farklı yöntemler kullanılarak
denenmesi amacıyla yeniden AFA yapılmıştır. Bu doğrultuda, RİBYÖ’nin deneme
formunda yer alan 52 maddeden 26 madde aykırı değer olarak analiz dışı bırakılmıştır. Analiz sonucunda ölçek dışında bırakılan maddeler şunlardır: 4, 5, 6, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 33, 34, 37, 38, 39, 46, 52.Aykırı değer
olarak atılan maddeler sonucunda RİBYÖ’de 26 madde kalmıştır. Kalan 26 madde, Principal Axis Factoring ve Promax döndürme yöntemleri kullanılarak analiz
edilmiştir. Bu analiz sırasında ölçek maddeleri 2 faktöre kısıtlanmıştır. 2 faktöre
kısıtlanarak yapılan AFA sonucunda elde edilen bulgular aşağıda verilmiştir:
Tablo 4: RİBYÖ’nün Saçılım Grafiği
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Yukarıdaki tablolar incelendiğinde, ölçeğin deneme formunda yer alan maddeler ile yapılan AFA sonucunda 35 maddeden oluşan tek faktörlü bir yapı elde
edilmiştir. Bu yapıda yer alan maddelere ilişkin madde faktör yükleri .88 ile . 46
arasındadır. Yapının açıkladığı varysans ise %54,26 dır.
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Tablo 5: İki Faktörlü Olarak Elde Edilen Yapıya İlişkin AFA Sonuçları
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Madde No

50
35
49
42
51
44
48
23
40
36
25
45
21
47
43
41
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15
2
8
3
32
31
7
1
29
30

Faktörler ve Madde
Faktör Yükleri
Eşim için önemli olduğumu hissetmiyorum.
,98
Eşimle bir daha eskisi gibi olamayız.
,95
Eşimin hayatında önceliğim olduğunu düşünmüyorum.
,92
Evliliğe çocuğum için katlanıyorum.
,92
Eşimin bana değer verdiğini düşünmüyorum.
,91
Eşimle paylaştığım şeyler azaldı.
,85
Evliliğimiz için çaba harcamıyorum.
,84
Yaşadığımız sorunlardan dolayı eşimle birbirimizden olduk,80
ça uzaklaştık.
Bu olaydan/olaylardan sonra, eşime olan ilgim azaldı.
,79
,79
Bu olayla/olaylarla ilgili olarak eşim, beni anlamak için
yeterince çaba göstermiyor.
Yaşadıklarımız evliliğimizde onarılamaz bir yara açtı.
,77
Eşimin benimle paylaştığı şeyler azaldı.
,77
Evliliğimizin düzeleceğine dair umudum yok.
,73
Eşimle daha az vakit geçiriyorum.
,73
Evliliğe ailem üzülmesin diye katlanıyorum.
,73
Eşimin davranışları/yaptıkları ile daha az ilgileniyorum.
,71
Yaşadığımız bu sorunları çözmek için elimden bir şey gel,62
mez.
Olayı/olayları hatırlamaktan korkuyorum.
,86
Eşim tarafından tekrar incitilmekten korkuyorum.
,79
Yaşanan bu olayı/olayları hatırlamamaya çalışıyorum
,77
Zamanımın çoğunda zihnim bu olay/olaylar aklıma geliyor.
,69
Sürekli bu olayı/olayları düşünüyorum.
,66
Yaşanan bu olaya/olaylara ilişkin duygularım değişkendir.
,64
Bu olayla/olaylarla ilgili anılar rastgele aklıma geliyor.
,61
Yaşadıklarımızla ilgili kötü rüyalar görüyorum.
,61
Eşimle ilgili daha çok bu olay/olaylar aklıma geliyor.
,60
Faktör Öz değerleri
16,00
1,93
Açıklanan Varyans
60,37
5,85
Toplam Açıklanan Varyansın %
60,37
66,22

Tablo 6: RİBYÖ’nün Faktörler Arası Korelasyon Tablosu
Faktör
1
2

Faktör Korelasyon Matrisi
1
1,00
,74

2
,74
1,00

Yukarıdaki tablolar incelendiğinde, ölçeğin deneme formunda yer alan maddelerden 26 tanesi aykırı değer olarak çıkarıldıktan sonra kalan 26 maddenin yapılan
AFA sonucunda iki faktör altında toplandıkları görülmüştür.
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Birinci faktör altında yer alan maddeler bireyin eşi ve ilişkisine dair ifadelerden
oluşmaktadır. Birinci faktör altında 17 madde yer almaktadır. Bu maddelerin faktör yükleri ,98 ile ,62 arasındadır. Birinci faktöre ilişkin açıklanan varyans ise % 60,
37’tür. İkinci faktör altında yer alan maddeler, bireyin kendisine dair ifadelerden
oluşmaktadır. İkinci faktör altında 9 madde yer almaktadır. Bu maddelerin faktör
yükleri ise ,86 ile ,60 arasındadır. İkinci faktöre ilişkin açıklanan varyans ise %
5,85’dur. Ölçekte yer alan iki faktörün birlikte açıkladıkları varyans, % 66, 22 ve
iki faktör arasındaki korelasyon katsayısı ise r=,738’dir. Faktörler arasında pozitif
yönde yüksek korelasyon vardır.
RİBYÖ’nin AFA sonucunda tek faktörlü olarak elde edilen yapıya ilişkin iç tutarlık güvenirliğine kanıt olarak hesaplanan Cronbach alfa güvenirlik katsayısına
ilişkin bulgular aşağıdaki tabloda verilmiştir:
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Tablo 7: Tek Faktörlü Yapıya İlişkin Cronbach Alfa Güvenirlik Katsayıları
Madde Sayısı

Cronbach Alfa

35

.97

Tablo 7’ye bakıldığında 35 madde ve tek faktörden oluşan yapıya ilişkin Cronbach
alfa güvenirlik katsayısı .97 olarak hesaplanmıştır. Cronbach alfa güvenirlik katsayısının en az .70 olması beklenmektedir (Nunnally, 1978). Elde edilen bu katsayı
kabul edilebilir düzeydedir ve ölçeğin iç tutarlılık güvenirliğine sahip olduğunun
göstergesidir.

Tablo 8: İki Faktör ve Ölçeğin Tamamına İlişkin Cronbach Alfa Güvenirlik
Katsayıları
1.Faktör

2.Faktör

Ölçeği Bütünü

Madde Sayısı

17

9

26

Cronbach Alfa

,98

,91

,97

Tablo 8’deki değerlere göre, ölçeğin Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı 1. Faktör
için 0,98; 2. Faktör için 0,91 ve ölçeğin bütünü için 0,97’de. Cronbach alfa güvenirlik katsayısının en az .70 olması beklenmektedir (Nunnally, 1978). Elde edile
bu katsayılar hem her bir faktör için hem de ölçeğin tamamı için kabul edilebilir
düzeydedir ve ölçeğin iç tutarlılık güvenirliğine sahip olduğunun göstergesidir.
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RİBYÖ’nin AFA sonucunda ortaya koyulan iki faktöründe yer alan maddeler ve
ölçeğin tamamında yer alan maddelere ilişkin olarak iç tutarlık güvenirliğine kanıt
olarak hesaplanan Cronbach alfa güvenirlik katsayılarına ilişkin bulgular aşağıdaki tabloda verilmiştir.
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Tartışma
Bu çalışma kapsamında geliştirilmesi amaçlanan RİBYÖ’nin yapı geçerliğine
ilişkin kanıtlar sunmak amacıyla Açımlayıcı Faktör Analizi yapılmıştır. Yapı geçerliği için yapılan AFA sonucunda RİBYÖ’ye ilişkin olarak tek boyuttan ve iki alt
boyuttan oluşan iki ölçek elde edilmiştir. Tek faktörlü yapıda yer alan maddelere
ilişkin faktör yükleri .88 ve .46 arasında değişmektedir. Birinci faktörde yer alan
maddelerin faktör yükleri .98 ile .62 arasında değişirken, ikinci faktörde yer alan
maddelerin faktör yükleri .86 ile .60 arasında değişmektedir. Tabachnick ve Fidell’e
(2001) göre her bir değişkenin faktör yükünün .32 ve üzerinde olması gerekmektedir. Aynı şekilde, .30 ile .40 arasındaki faktör yükü değerlerinin madde faktör
yükleri bakımından alt sınır olarak kabul edilebileceği ifade edilmektedir (Neale
ve Liebert, 1973; Catthell ve Baggaley, 1960). Bu bağlamda madde faktör yükleri
açısından bakıldığında RİBYÖ için elde edilen her iki yapıda yer alan maddelerin
madde faktör yüklerinin kabul edilebilir değerlerde olduğu görülmektedir.
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RİBYÖ’den elde edilen tek boyuttan oluşan yapıya ilişkin açıklanan varyans
değeri %54,26 olarak hesaplanmıştır. İki boyuttan oluşan yapıya ilişkin açıklanan
varyans değeri birinci faktör için % 60,37; ikinci faktör için % 5,85 ve ölçek bütünü
için % 66,22 dir. RİBYÖ’nin açıklanan varyansı sosyal bilimler için kabul edilebilir değerdedir. Scherer ve ark. (1988)’e göre, sosyal bilimlerde açıklanan varyansın
%40 ile %60 arasında olması kabul edilebilir olarak görülmektedir. RİBYÖ için
elde edilen her iki yapı için de açıklanan varyans değerleri sosyal bilimler için oldukça iyi bir değerdir.
Güvenirliğe ilişkin kanıt sunmak amacıyla Cronbach Alpha değerlerine bakılmıştır. Tek boyutlu yapıya ilişkin olarak Cronbach Alpha değeri .97 olarak hesaplanmıştır. İki faktörlü yapıya ilişkin olarak da Faktör1’e ilişkin Cronbach Alpha
değeri .98 , Faktör2’ye ilişkin Cronbach Alpha değeri .91 ve ölçeğin tamamına
ilişkin hesaplanan Cronbach Alpha değeri .97 dir. Kline (1998)’e göre ölçümlerin
güvenirlik değerlerinin .70 civarında olması yeterli olarak görülmektedir. Bu doğrultuda RİBYÖ’ye ilişkin olarak elde edilen iki yapıya ilişkin olarak hesaplanan
değerlerinin kabul edilebilir değerlerin oldukça üstünde olduğu söylenebilir.
İzlenen ölçek geliştirme süreci ve yapılan analizler sonucunda Romantik
İlişkilerde Bağlanma Yaralanmaları Ölçeği’ne (RİBYÖ) ilişkin olarak tek boyutlu
ve iki boyutlu olmak üzere iki modele ulaşılmıştır. Tek boyutlu model 35 maddeden oluşurken, iki boyutlu model 26 maddeden oluşmaktadır. Her iki ölçekten
elde edilen geçerlik ve güvenirliğe ilişkin değerlerin sosyal bilimlerde kullanılacak
bir ölçme aracı için kabul edilebilir oldukları görülmektedir. Bu durumda kullanılacak ölçeğe karar verebilmek için bağlanma yaralanması kavramının literatürü
incelenmiştir. Bağlanma yaralanmaları kavramına ilişkin olarak daha önce yapılan çalışmalar bağlanma yaralanmalarına ilişkin herhangi bir alt boyut önermemiştir. İki boyuttan oluşan yapıdan elde edilen boyutlar incelendiğinde boyutlarda
yer alan maddelerin kuramsal olarak anlamlı ve açıklanabilir şekilde bir araya toplanmadığı görülmektedir. Bu durumda bağlanma yaralanması kavramının ölçül182
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Elde edilen RİBYÖ adlı ölçme aracı, sosyal bilimler açısından geçerlik bağlamında yapı geçerliği açısından incelenmiştir. Yapı geçerliği için yapılan analizler
sonucunda RİBYÖ’nin madde faktör yükleri ve açıklanan varyansına ilişkin değerler, sosyal bilimler açısından literatürde ifade edilen kabul edilebilir değerlerin
üzerindedir. Bu doğrultuda RİBYÖ’nin yapı geçerliğinin sağlandığı söylenebilir.
RİBYÖ, güvenirlik açısından incelendiğinde Cronbach Alpha katsayısına
bakılmıştır. RİBYÖ’nin Cronbach Alpha değerleri kabul edilebilir değerlerin oldukça üzerindedir. Bu doğrultuda RİBYÖ’nin güvenilir bir ölçme aracı olduğu
söylenebilir.
Romantik İlişkilerde Bağlanma Yaralanmaları kavramını ölçmeye yönelik bir
ölçme aracı geliştirmeyi amaçlayan bu çalışma, kavram doğrultusunda oluşturulan deneme formu üzerinden yapılan analizlerle sınırlıdır. Bu bağlamda elde edilen
ölçek yapılacak başka çalışmalarla test edilmelidir. Ayrıca bu çalışma, Romantik
İlişkilerde Bağlanma Yaralanmaları kavramına ilişkin olarak Türkiye’de yapılan
ilk çalışmadır. Bu kavrama ilişkin olarak yeni ve kavramın yapısını incelemeye yönelik yeni çalışmalar yapılmalıdır.
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mesine yönelik olarak 35 maddeden oluşan tek boyutlu yapının kuramsal olarak
daha kabul edilebilir olduğu görülmektedir.

Romantik ilişkilerde bağlanma yaralanmaları kavramına yönelik olarak Türkiye’de yapılan ilk çalışma bu ölçek geliştirme çalışmasıdır. Romantik ilişkilerde
bağlanma yaralanması kavramına yönelik kavram ile ilişkili olabilecek değişkenleri belirlemeye yönelik çalışmalar yapılabilir. Bu çalışmada geliştirilen RİBYÖ ile
ilişkilerinde yüksek düzeyde bağlanma yaralanması yaşayan bireyler belirlenebileceği için bağlanma yaralanmalarını iyileştirmeye yönelik müdahale çalışmaları
yapılabilir.
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RİBYÖ deneme formu üzerinden elde edilen veriler, Açımlayıcı Faktör Analizine tabii tutulmuş ve yapılan analizler sonucunda tek boyuttan oluşan bir yapı ve
35 maddelik bir ölçek formu elde edilmiştir. Bu yapı ve ölçek formunu test etmeye
yönelik olarak Doğrulayıcı Faktör Analizi çalışması yapılması, elde edilen yapıya
ilişkin ek kanıtlar sunacağından yapılması gerekmektedir. Ayrıca yapılacak farklı
çalışmalar ile ölçeğin geçerlik ve güvenirlik çalışmaları tekrarlanarak ölçeğin geçerli ve güvenilir olup olmadığına ilişkin yeni kanıtlar sunulabilecektir.

Arş. Gör. Sare TERZİ - Prof. Dr. Yaşar ÖZBAY
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Küreselleşen Dünyada Tüketimin
Anlamsal Çözülüşü
The Semantic Dissolution of Consumption
in The Globalizing World
Dr. Ömer SAĞLAM *

Küreselleşmenin ülkemizdeki tüketim alışkanlıklarındaki etkileri de bilhassa
zaman ve mekân kullanımındaki dönüşümlerle belirginleşmektedir. Bu bağlamda şu problemler araştırmamızın temelinde yer almaktadır: Küreselleşen dünyada
Türk kültürünün tüketim özelliklerinden biri olan zaman ve mekân kullanımında ne gibi değişimler meydana gelmektedir? Aynı şekilde mevcut kültürün küreselleşmeye ne gibi tepki biçimleri söz konusu olmaktadır? Küreselleşme,görünen
yönleriyle tüketim biçimimizi dönüştürmekle kalmıyor, gizil olarak da mevcut
ilişkilerimizin yapısal dokusunda, zaman ve mekân algılamalarında, bu boyutların içerisindeki bireylerin kültürel bütünleşmesini zayıflatıp toplumdan soyutlanmalarına da neden olabiliyor ve bilinçli eylemi aşındırıyor.
Anahtar kelimeler: Küreselleşme, Tüketim kültürü, Modernleşme, Zaman ve
Mekânın Dönüşümü, Nicelleşme ve Soyutlanma
Abstract:
The Impact of Globalization in our country is also evident with the changes
in consumption habits, particularly theuse of time andspace. In this context, our
research base is located in the following problems: What kind of changes in a globalized culture of consumption in Turkey is one of the features which use the time
and space in the world occur? What kind of reactions to globalization forms in the
* omer_saglam@hotmail.com
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same way the current culture is concerned? Globalization does not just transform
our aspects appearing consumption way, implicitly in the structural fabric of our
existing relationship in time and space perception, individual cultural integration
within these dimensions can be cause to weaken society abstraction and conscious
action is eroding.
Keywords: Globalization, consumer culture, modernization, Time and spatial
transformation, digitalization and isolation
Giriş
Küreselleşmenin tüm eylemlerde kaçınılmaz olarak etkilerinin hissedildiği bir
zamanın içindeyiz. En gelişmiş kentlerden kırsal bölgelere, ileri yaşlılardan çocuklara, en üst eğitim kademesinden ilköğretim hatta ana sınıflarına, ulaşım biçimlerimizden iletişim özelliklerine kadar farklı alanlara bölünen tüm mekân ve ilişki
biçimlerinde benzeşimlere dikkat çekilmektedir. Küreselleşme eylem dünyamızı
kuşatan, başta ekonomi olmak üzere bütün kurumsal ilişkilerin etkilerini hissettiği bir olgudur. Özellikle tüketimin bu süreçte amacından soyutlanmasıyla beraber,
nicellik niteliğin her alanda önüne geçmekte, bilinçsel eylem alanı daralmakta, bedensel bütünlük zarar görmektedir. Tarihsel olarak da tüketim, Tanzimat’tan sonra modernleşme hareketleri ile tüketim biçimlerine dönüşmeye başlamış, dönemsel olarak farklılaşmalarla birlikte kültürel yapıya uyuşmayan yabancılaşma olgusu
bu tüketim biçimiyle görünür hale gelmiştir.Dünyanın global bir köye dönüşmesi
beraberinde “küreselleşme farklılıkları ortadan kaldıracak mı?” sorusunu da getirmektedir. Harvey (1992: 260-261),1848’den sonra ortaya çıkan değişime dikkati çekerek, ekonomik, politik ve kültürel yaşamda zaman ve mekan anlamında yeni bir
ayarlanma durumunun söz konusu olduğunu belirtmektedir. Harvey (1992: 285),
tüketim arenasında önemli gelişmeleri belirtmektedir:
Sadece giyim, süslenme ve dekorasyon tüketimi alanında değil, yaşam tarzlarının sarmalanması eğlence biçimleri (boş zaman alışkanlıkları, sporting alışkanlıklar, pop müzik stilleri, videolar ve çocuk oyunları vb.) alanında da tüketim
adımında önemli gelişmeler söz konusudur.
Burada basitçe bireyle nesne arasındaki ilişkinin ötesinde tüketimin alışkanlıkla içiçe geçtiğinin belirtilmesi önemlidir.Harvey, postmodern tarzlarda, düşünme,
hissetme ve yapmada bizi farklı bir noktaya getiren bir dizi gelişme olduğunu ifade
etmektedir (Harvey, 1992: 285). Bununla birlikte küresel kültürün zaman/mekân
bağlamında kültürlerin üzerinde biçimlendirme etkileri belirli tarihsel koşullarla da değişkenlik gösterebilmiştir.“Dolayısıyla küreselleşme Batı’nın ekonomik ve
kültürel çıkarlarının dünyanın geri kalanına hakim olması –yani zengin ve yoksul
ülkeler arasındaki eşitsizliğin devamını sağlayan bir araç– olarak algılanmaktadır” (Özkırımlı, 2010: 116). Bu açıdan bazı bilimciler ülkemizde küreselleşmeyi
modernleşme çabalarıyla birlikte başlatma eğilimindedirler. Her ne şekilde olursa
olsun şu anda köklü tarihsel bir değişim yaşadığımız, bu değişikliklerin bir bölgey188
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Tüketim ve hayat tarzı tercihleri, ayrım yapan yargılar içerir; kaldı ki bunlar
aynı zamanda bizim başkalarına ilişkin kendi tikel beğeni yargımızı tanımlar ve
sınıflandırılabilir kılar (Featherstone, 2013: 47). İnsanın sosyal bir varlık olması
gerçeğinden hareketle Dougles ve İsherwood (1999: 108), “Talebi, malların sadece
fiziksel özelliklerine bakarak asla anlayamayız. İnsan mallara, başkalarıyla iletişim
kurmak ve etrafında olanları anlamlandırmak için ihtiyaç duyar.” ifadesiyle tüketimin iletişim biçimi ile olan ilişkisine değinmiştir. Böylelikle bir tüketim nesnesi
basit bir fiziksel eşya olmasının çok ötesinde anlam ve işlevlere sahip olmaktadır.
Sahlins, antropolojik çalışmasında Hawaililerle Britanyalıların birbirlerini ayrıştırmada kullandıkları kültürel kodlara dikkati çekerken tüketim özelliklerini de
ele almaktadır.
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le sınırlı kalmayıp hemen her yeri kapsadığı, faydaları gibi zararları da olduğu, tam
anlaşılamayan ama etkisini hissettiren küresel bir düzene doğru sürüklendiğimiz
ifade edilmektedir (Giddens,2000:13-19). Öyleyse her şeyi etkisine alarak tüketime
yönelme kriterlerini de değiştiren bu olgunun temelinde nelerin rolü olduğu söylenebilir?

Küresel ilişkilerin rasyonel düşüncenin yaygınlık kazanmaya başladığı aydınlanma çağı ve bu çağda olgulara bakışın yeniden tanımlanmasıyla yakından
bir ilişkisi olduğu ileri sürülebilir. Aydınlanma çağının hazırladığı bilimsel bilgi
alanında yapılan çeşitli çalışmalar ve bunların teknikle birleşimi, ticaret alanında
sağlanan birikimlerin de eşlik etmesiyle hızlı bir şekilde başta Avrupa devletleri
olmak üzere bütün dünyayı etkisine alan sanayileşmesürecini de ortaya çıkarmıştır. Giddens (2000) bu sürecin 17. ve 18. Yüzyıllardan itibaren başlamakla beraber
rasyonel düşünmenin geleneksel düşünceyi değiştirerek geçmişin alışkanlıkları
ve önyargılarının yerine geleceğe yön verme duygusunun ağırlık kazanmasıyla
gerçekleşebildiğini ifade eder. Tüketim biçimlerinin sanayi ilişkilerinden bağımsız olmadığı açıktır. 20. Yüzyılın başlarından itibaren hızla üretim biçimlerinin
dönüştürmeye zorladığı tüketim özellikleri tüm toplumlarda aynı hızla değil ama
yayılarak değişim göstermeye başlamıştır. “Zaman/mekân sıkışmasıterimi, insanlık durumunun parametrelerinde süregiden çok yönlü dönüşümü özetler. Bu sıkışmanın toplumsal nedenlerine bakıldığında küreselleşme sürecinin genellikle
varsayılan ortak etkilere sahip olmadığı gün gibi ortaya çıkacaktır”(Bauman, 2010:
8). Buradan küreselleşen dünyadan tek düze bir anlam çıkarmanın olanaksız olduğu anlaşılacaktır. “Zaman ve mekân kullanımları hem keskin şekilde farklılaşmış hem de farklılaştırmıştır” diyen Bauman (2010: 8), bu ilişkinin dönüşlü olduğu
gerçeğini dile getirmektedir. Dolayısıyla yeni iş ve yaşam tarzlarının ortaya çıktığı
bu dünyada insanlar önceden olduğu gibi esnek bir zamanve mekân kullanımında
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Her iki taraf için de ne giyildiği veya giyinilmediği, ne yendiği veya nasıl yendiği, nasıl bir evde oturulduğu önem taşıyordu… Antropolojide kültür/doğa ayrımının somutlaştığı klasik sahalar –örneğin giyinme, barınma yemek pişirme- işte bu
yüzden yabancı bir kültürün etkisine girmenin (akültürasyon) can alıcı alanlarına
dönüşmüştür (Sahlins, 2015: 60).
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bulunamazlar. Çünkü sürekli nicel değerlerle hesaplama yapmak zorunda olduğu
ilişki ağlarının içerisindedirler. Yetişilecek uçaklar, bitirilecek görevler, hatta tüketilecek eğlenceler ve daha pek çok şey sınırlandırılmıştır.
Küreselleşmiş ekonominin ortaya çıkışı, yeni üretim, finans ve tüketim sistemlerine ve dünya çapındaki ekonomiye entegre olmayla ilgilidir (Robinson, 2007:
125). Ulus aşırı kültür kalıpları, pratik ve akışla küresel bir kültüre dayandığını belirten Robinson (2007: 125) ayrıca yeni ulus aşırı kuruluşların, çeşitli otorite yapılarının çok yönlü göç hareketlerinin ve küresel eşitsizliklerin söz konusu olduğuna
dikkati çeker.Mekânın çok daha farklı boyutları kapsayarak yeniden tanımlandığı,
bazı durumlarda ise ontolojik gerçekliğinin tamamen ortadan kaybolduğu bir süreç söz konusu olmaktadır.
İnsanın bilinç dünyasının ve iradesinin de bir şekilde bu kısıtlamalara maruz
kaldığı böyle bir süreç nasıl ortaya çıkmıştır? Bu sürecin oluşumunda rol alan aktörler temelde kimlerdir ve kültürleri nasıl etkilemişlerdir? Elbette bu ve benzeri
sorular çoğaltılabilir. Fakat bizim üzerine asıl eğildiğimiz konu küresel kültürün
tüketimin boyutları, kültürel karakterleri ve sınırlarına olan etkilerini tespit etmektir. Küreselleşmenin temelini sağlayan ekonomik ve sosyal değişimler yukarıda belirtildiği gibi insanların ve toplumların düşünce biçimlerindeki evrilmelerle
ilişkilendirilebilir. Burada mekânın ve zamanın nesnelliğini yitirmesiyle birlikte
yönünün tam doğru biçimde kestirilmesi güç olsa da küreselleşmenin iki temel
aktörü olduğu söylenebilir. Bunlar sanayi kapitalizminin gelişmesi sonucu ortaya
çıkan ulus-devlet yapıları ve onların uluslar arası entegrasyon yapıları olan ulus
üstü örgütler ve ülke sınırlarını aşan sermayenin temsilcileri olan tekelci kapitalistler, menajerler ve profesyonel yöneticilerdir (Bilgin, 2010: 179). Böylece endüstri
çağının bir gereği olarak doğan kapitalist ilişkilerin temel aktörleri olan şirketler
ulus sınırlarının ötesine ulaşarak güçlerini pekiştirmekte ve bunu sağlayan yönetici faktörleriyle kendilerini göstermektedirler. Amaç piyasanın koşullarında kendi
güçlerini daha etkili kılmak olduğu için bu kuruluşlar, zaman ve mekânın sınırlarının azalmasının da avantajlarıyla gündelik hayatlarımızda daha çok görünmektedirler.
Coca Cola, General Motors, Mitsubishi gibi ulus aşırı şirketler dünya ekonomisinin büyük bir bölümünü kontrol etmekte olduğu belirtilmektedir. Uluslar arası
şirketler ekonomik alandaki küreselleşmenin baş aktörleri olarak dünya ticaretinin üçte ikisini finanse ederler, ayrıca teknolojinin dünyaya yayılmasının araçları
olarak görülebilir (Giddens, 2005: 56). Burada Coca Cola örneği üzerinde duracak
olursak, tüm dünyaya bir şekilde yayılarak tüketim kültürlerinin üzerinde belirleyici etkisini gözlemlemek mümkündür. Belki de bir tek ürünün yer küresel olarak
bu denli yaygınlaşması küreselleşmenin ya da küreselleştirmenin bir sembolü olarak da okunabilir.
Küreselleşmenin tüketim dünyasında gözle görünür bir tek tipleştirmenin ortaya çıkmasını zorlamasında kuşkusuz rasyonalitenin tüm ekonomik ilişkileri kârlılıkla eşdeğer olarak dönüştürmesi önemli bir etkendir. Liberalizmin gerektirdiği
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rekabet olgusu şirketleri daha yüksek iştahla pazarda söz sahibi olmaya zorluyor.
Aslında küreselleşmesi özü itibariyle pragmatik bir eylemi de gündeme getirmektedir. Dünyanın dört bir yanında milyonlarca insanın İngilizceyi gittikçe artan
oranda ortak bir konuşma dili olarak benimsemelerinde faydacı gerekçelerin belirleyici olduğu kesindir (Berger, 2003:11). Ülkemizde de pek çok gencin yabancı
dil kurslarına, özellikle dünya dili haline gelmiş olan İngilizceye hem zamanlarını,
hem emeklerini hem de parasal kaynaklarını yatırmalarında elbette ileride yüksek
gelirli, prestijli mesleklere girişin ön gerekliliğinin bu dili bilmek olduğu önemli bir
etkendir. Featherstone, küresel kültürün tüketim çerçevesinde insanları tek tipleştirdiğini “atomize etme” kavramıyla açıklar:
Buna göre ailedeki ve özel hayattaki geleneksel bir aradalık biçimlerinin yanı
sıra, yüksek kültürün en iyi ürünlerinin sağlamaya çaba gösterdiği mutluluk ve doyum vaadi, “büsbütün farklı bir öteki özlemi”, en düşük ortak paydayı hedefleyen
ersatz (yapay), kitlesel olarak üretilmiş meta kültürüne katılan atomlaşmışmanipüle edilen bir kitle doğurmuştur (Featherstone, 2013: 40).
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Bununla birlikte Cumhuriyet döneminde devletçilik ilkesinin desteğiyle ticaret
ve sanayi alanında yaratılmaya çalışılan kapitalist temeller uzun bir dönem ekonomik anlamda yeterince gelişmelerin sağlanamaması ve yapısal koşulların bulunmaması nedeniyle hedefine ulaşılamamıştı. Çok partili yaşamla ortaya konulan
liberal politikalar az da olsa sanayileşme atılımlarını güçlendirmiş, yatırımlara yön
vermiş, kredi olanaklarının da desteği ile sınırlı da olsa sermaye birikiminin oluşmasına zemin hazırlamıştır (Karpat, 2010: 523). 1970’li ve özellikle 1980’li yıllardan sonra Özal’la birlikte belirginleşen liberal politikalarla küreselleşmenin daha
çok kültür dünyamızda adını duyurduğunu söylemeliyiz. Burada sadece bir politik
aktörden daha ziyade dünya sisteminde ortaya çıkan değişimler; bilgi ve teknolojinin hızla gelişimi, iletişim ağlarının yaygınlaşması ve bunun yapısal olarak toplumdaki koşulları hazırlamasının etkili olduğu ileri sürülmektedir (Bilgin, 2009:
176). İnsanların küresel dünyaya adımlarını atmalarında iletişim teknolojilerindeki çığır açıcı gelişmeler önemli olmuş, hızla yayılan bu yeni trendin etkisinden
kaçınmak imkânsız hâle gelmiştir.
Teknolojinin getirdiği ulaşım ve iletişim araçlarının çok daha hızlı bir şekilde
yaygınlaşmasıyla beraber bölgeler arası mesafelerin azalması ve zamanda görülen
daralma bu dönemden sonra daha da hızlanmıştır. Aslında ülkemizde yoğunla191
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Ülkemizde küreselleşmenin aslında Osmanlı’nın son dönemlerinde daha da
yoğunlaşan modernleşme çabalarından ayrı tutulması söz konusu olamazken bu
sürecin Avrupa’da on altıncı yüzyıllara dayandığı ileri sürülmektedir (Karpat,
2011: 93). Bununla birlikte yapısal koşulların yeterince hazır olmaması dolayısıyla biraz da düzenin meşrulaştırma aracı olarak da kullanıldığı bu hareketler tek
yönlü olarak yukarıdan aşağıya doğru bir biçimlendirmeyi de ifade etmesinden
dolayı eleştirilmiştir. Bazı aydınlar bu nedenlerden dolayı bir Batılılaştırma biçimine, pozitivist bakış açısıyla gerçekleştirilen bu toplum mühendisliği çalışmalarının
başarısız neticelendiğini düşünmüşlerdir (Küçükömer, 2002: 14).
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şan bu yeni trendle beraber kendisini bize bir şekilde kabul ettiren dışa açılmanın
getirdiği ekonomik ilişkilerin önemli etkisi olduğundan şüphe yoktur. Yükselen
küresel kültürün hem elit hem de popüler araçlarla yaygınlaştığını ileri süren
Berger(2003) her ülkede iş adamları ve meslek sahipleri arasından çıkmış hırslı
gençlerden oluşan küresel ağ sistemine gönderme yapar. Daha önce sınırlı bir grup
tarafından temsil edilen sermayenin toplumsal tabana daha fazla yayılmasıyla birlikte ülkemizde de rekabetin yoğunlaşması ürünlerin nicelik ve niteliklerinin de
değişmesini zorunlu hâle getirmiştir. Öncelikle yatay ve dikey mobilitenin artması
mekânın konumunu da eskisine benzememek üzere farklılaştırmıştır.
Bu çalışmada öncelikle küresel kültürün ortaya çıkışı ve tüm toplumların kültürel özelliklerini, bilhassa da tüketim tarzlarını nasıl dönüştürdüğüne değinilmiştir. Burada küreselleşmenin aktörlerinin neler olduğunu ve küresel kültürü
hazırlayan koşullara kısaca vurgu yapılmakla beraber etki alanın hangi boyutlarda toplumlara yansıdığı temel alınmaktadır. İkinci bölümde küreselleşme sonucu
toplumumuzun kültür özelliklerinde yaşadığı değişimler modernleşme ilişkisiyle
beraber ele alınmaktadır. Son bölümde ise küresel kültürün zaman ve mekân kullanımında aldığı yeni biçimlerle olumlu işlevle taşıyıp taşıyamayacağı tartışılmakta ve son kısımda bir değerlendirilmeyle çalışmanın genel sonuçlarına değinilmektedir.
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METOD
Bu çalışmada küresel hâle gelen kültürün tüketim biçimlerine etkisine zaman
ve mekân özelinde ele alınmaktadır. Dolayısıyla küresel kültürün toplumuzdaki
zaman ve mekânın dönüşümüyle zorunlu hale getirdiği yeni ilişki biçimlerinin ne
şekilde toplumsal yapıyla bütünleştiği yorumlayıcı yaklaşımla değerlendirilmektedir. Araştırma literatür taraması temelinden yola çıkarak temel problemlerle ilgili
değerlendirmelerin incelenmesini amaçlamaktadır. Araştırma küreselleşmenin
başat aktörlerini, etki alanını bazı sayısal göstergelerle ifade ederek başlamaktadır.
Daha sonra tüketimin bu küresel boyutun neresinde olduğu incelenmekte, tüketim biçimlerinin dönüşümüne değinilmektedir. Aynı zamanda insan hayatının
nicelleşmesi, soyutlanması, bedensel bütünlüğünün ve bilincin parçalanması ile
küresel kültürün ilişkisi değerlendirilmektedir. Bununla birlikte küreselleşmenin
ülkemizde ne şekilde tüketim biçimlerine yansıdığı tarihsel bağlamıyla ele alınmakta, çeşitli edebi eserler üzerinden değişen bir tüketim biçimi tespit edilmeye
çalışılmaktadır. Daha sonra ise küresel kültürün toplum hayatında işlevsel olabileceği noktalar kısaca tartışılmakta ve son olarak ortaya çıkan sonuçlar değerlendirilmektedir.
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I.BÖLÜM
Küresel kültürün mekân ve zamanın dönüşümünde oynadığı role geçmeden
önce böyle bir oluşumun nasıl başladığı üzerinde kısaca durmak yararlı olacaktır.
1.1. Mekânın Farklılaşmasının Başlangıcı
Küreselleşmenin tarihi insanınmekânla olan ilişkisinin dönüşüm tarihi olarak
da düşünülebilir. Belki de 16. yüzyıldan itibaren Avrupa’da pragmatik amaçlı olarak öne çıkan kıtalar arası yolculukla başlayan sürecin mekânlarda daha büyük
değişimlerin ilk adımları olduğu tahmin edilemezdi. Henüz feodalitenin söz konusu olduğu dönemlerde ticaret amacıyla doğuya gidip oradaki malları Avrupa’ya
taşıyan tüccarlar herhalde dönemin otoriteleri ve kendi saygınlıkları açısından çok
da arzu edilebilir bir durumda değildiler (Erdem, 2009: 43).1 Böyle bir ortam elbette ki ticaret açısından çok da cazip bir durum ortaya koymuyordu. Ancak zamanla
kent merkezlerinde daha fazla güç kazanan tüccarlar merkezi kralla olan pragmatik ilişkilerinden de yararlanarak konumlarını pekiştireceklerdir.
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1.KÜRESEL KÜLTÜRÜN OLUŞUMU VE TÜKETİMİN DÖNÜŞÜMÜ

Böylece kent merkezlerinde oluşan ve artık bir derebeyine bağımlılıktan uzaklaşmış, yeni bir mekânda kendi yaşam mücadelelerini verecek bir burjuva sınıfı gelişmekteydi. Aydınlanma sonrası daha çok önem kazanan rasyonelleşme ve Kant’ın
ifadesiyle“kişinin ergin olmama durumundan kendi aklını kullanarak çıkması”yeni
bir sürecin de hazırlayıcısı olmaktaydı. Ticaretle mekândan kopuşun başlattığı ve
sanayileşme sürecinde hız kazanan bu soyutlanma sonraları da başka biçimlere
dönüşecekti. İnsanlar daha iyi yaşam standartları için ya bizzat kendi istekleriyle
ya da bazen baskı ile yüzyıllardır bütünleştikleri mekânları terke başladıkları gibi
zaman algıları da farklılaşacak, tüm boyutlar yeniden tanımlanacaktır. Kentlerde ticaretin sağladığı olanaklarla tekniğin ve bilimin ilerlemesinin bütünleşerek
üretim yapılarını tarımsal olandan sanayiye çevirmesiyle küreselleşmede kendini
daha yakından hissettirir. Sanayi çağı kişinin işle yaşam alanları arasındaki farklılaşmasını yeni boyutlara taşımıştır. Bu arada dünya savaşlarında da mekânlar sık
sık yer değiştirecek, aktörler yeni sistemde kendilerince ekonomik ve siyasal temeller belirleyerek stratejik olanları yoğun bir alan mücadelesinin içinde olacaklardır.
Sanayi öncesi dönemlerle, sanayi sonrası dönemin ilişki biçimleri ve tüketim
özellikleri farklılaşmıştır. İnsanların zenginliklerinin yaşam tarzını belirlemesi
doğal olmakla beraber küreselleşme burada mekânsal konumlara göre tüketim
Hatta bu uzun yolculuklarda ayaklarındaki tozlarından dolayı aşağılanmayı da beraberinde
getiren bir lakaba maruz kaldılar; ayağı tozlular (Erdem, 2009: 43).
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Francis Drake’in gemi ve yelkenli ile yerküreyi denizden dolaşması üç yıl sürmüştür. Bugün elektronik medya ile aynı yolculuk sanal araçlarla bir saniyenin en
küçük diliminde yapılabilir. Bu teknolojik bütünleşme biçimi bağlamında yerel ile
küresel arasındaki ilişki daha yoğun ve daha çabuk olmuştur (Back, 2012).
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biçimlerini de dönüştürmüştür. Bir zamanlar genelde olduğu gibi İstanbul’da da
gösterişçi tüketim sayesinde zenginliklerini alt tabakadakilere açıkça sergilemekten çekinmeyen, Mercedes, Cadillac gibi arabalarla insanların arasında gezinti
yapmaktan hoşlanan insanlar olduğu gibi, köşk, malikâne gibi lüks binaların da
diğerlerinden mekânsal olarak ayrışmaması söz konusuydu (Kurtuluş, 2011: 96).
Bunun elbette toplumsal bir bütünleşmenin her şeye rağmen devam ettiğinin de
göstergesi olduğu düşünülebilir. Buna karşın günümüzde yüksek duvarlar, güvenlik sistemleri, ayrışmış mekânlar ve alt sınıfların seyrine imkân vermeyen daha
pek çok sınırlandırıcı etkene vurguda bulunmak mümkündür (Kurtuluş, 2011).
Zaman içerisinde tüketim biçimleri mekânların dönüşümüyle paralel olarak dönüşmektedir.
Küresel seyahatlerin ve iletişimin yaygınlık kazanması mobiliteyi hızlandırmasından dolayı birçok alanda olduğu gibi tüketimde de alternatifleri de çoğaltabilmektedir. Artık yalnızca nesnel ürünlerin değil kültürün de ulus aşırı boyutları
söz konusu olmakta, söz gelimi evliliklerde bile global etkileri görmek mümkün
olmaktadır. Böylece hareketliliğin daha bir yoğunlaştığı, mekânsal anlamda sınırların tamamen ortadan kalkmamakla beraber esneklik kazandığı, ilişki biçimlerinin bile ulusaşırı bir niteliğe dönüşümünden söz etmek mümkündür.
Küreselleşmenin, ülkeler arasında yükselen etkileşimi ve birbirlerine bağımlılığı olduğunu ifade eden Scholte (2002: 11), uluslar arası iletişim, yatırım, ticaret
ve seyahat boyutunun bulunduğunu belirtir. Ayrıca küreselleşme yayılan ürün ve
deneyimlerin sayısının artmasına ve sınırların ortadan kalkmasına işaret eder.Bu
anlamda insanlar artık mekanı eskisi kadar eylemleri için gerekli görmeyecekler
ya da daha esnek algılayacaklardır. “Uzamın geçmişte iletişime engel ya da bir sınır
olarak taşıdığı önem artık geçerli değildir” diyen Bauman (2001/2011: 51) da bu yeni
durumu farklı bir ifade ile ortaya koymaktadır. İşte bu tek mekân algısı kültürün
yaşam üzerindeki etkilerini de farklılaştıracak, bireylerin eylemlerini yönlendiren
dinamikleri de değiştirecektir.
1.2. Küresel Kültürün Önemli Aktörleri
Küreselleşme sözcüğü genelde ilk olarak ABD’yi akla getirmektedir. Giddens
(2000: 15) ise küreselleşmenin motoru olarak Batıyı, siyasal ve ekonomik güç olarak ise Amerika’yı göstermektedir. Küresel kültürün günümüzde ivme kazanmasıyla birlikte yansıyan en temel özelliklerinden birisi şüphesiz tüketimde eşitsizliği
keskinleştirdiği ileri sürülen aktörlerdir. Bunu doğrulayan bir ifadeye baktığımızda şöyle bir tabloyla karşılaşırız:
1999 yılında BM tarafından yayımlanan İnsan Gelişimi Raporuna göre dünyadaki zengin ülkelerde yaşayan nüfusun yarısı, fakir bölgelerinde yaşayan insanların 74 katı daha fazla gelire sahiptir. 1990’lı yılların sonlarında dünya nüfusunun
yüzde 20’si tüm dünyadaki tüketimin yüzde 86’sını gerçekleştirmiştir (Giddens,
2005: 68).
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Bir tarafta artan tüketim dışlanmışlığı söz konusu iken diğer tarafta yeni bir
hırslı ürünlerini daha geniş alanlara taşıma çalışmasında bulunan küresel aktörlerin paradoksal durumundan söz edilebilir. Günümüz toplumlarında belirgin bir
ölçekte popüler kültür biçiminde yayılarak etkili olan küresel kültürün taşıyıcılarına Adidas, McDonald’s, Disney, MTV gibi şirket devlerini örnek verebiliriz
(Berger, 2003: 14). Elbette ki bunun hayatımızdaki yansıması üretilen bu ürünlere
karşı konulmaz bir biçimde teslim oluşumuzdur. Berger (2003: 14), Şili’de televizyonlu evlerin oranının 1970’te yüzde 10,3 iken, 1999’da yüzde 91,4 olduğunu ve
yayımlanan programlarda yerel olanların sayısının Amerikan medyası içeriğine
göre çok az düzeyde olduğunu açıklamaktadır. Bu durum da açık olarak küresel
aktörlerin yerel kültürleri ne şekilde gölgede bıraktığının göstermektedir. Bireylerin ve toplumların bilinçli benimsemesi dışında, onlara dayatılan medya bağımlılığı ile kabul ettirilen yaşama tarzı, Batı ve ABD kaynaklı kültürel değerleri ve
kodları yansıtmaktadır (Erkal, 2007: 26-27.) Bir hamburger bazen sadece bir hamburger olarak gözükebilir ancak doyum sağlanan bu tüketim maddesinin mevcut
kültürün inanç biçiminin yasakladığı nesneler içermesi de mümkün olabilir. Bu
durumda hamburger yemek sadece karnını doyurmanın ötesinde farklı bir kültürün iç dinamiğine kendini kaptırmak haline gelir. Ayrıca bir Disney çizgi filminin
çocuklar için sadece bir çizgi film olarak değerlendirilmesi içerikte sunulan sembollerin kültürel biçimi düşünüldüğünde medyanın kültürel dönüşümdeki rolünü
hafife almak demek olur.
Küreselleşmeyle karşı karşıya kaldığımız dev şirketlerin piyasadaki ekonomik
ağırlıkları aslında ne kadar büyük bir mücadelenin, tüketimi çılgınlaştırma kampanyalarının ne denli etkili olduklarını göstermektedir. Örneğin fastfood restoranları ile dünyanın geri kalan bütün kısımlarında egemen olmayı hedefleyen McDonald’s’ın 1993 yılındaki toplam satış cirosu 23,6 milyar dolar, kârı ise 1,1 milyar
dolardır (Ritzer,2011: 23). Böyle bir ekonomik gücün ulaştığı rakamlar da hayret
vericidir. 1992’de Moskova’da açılan bir restoran şubesinde günde 30 bin hamburger satılırken aynı yıl Pekin’de açılan bir restoran 40 bin müşteriye ulaşarak rekor
kırmakla kalmıyor, 700 iskemle, 29 yazar kasa ve 1000 çalışanı da içine alacak sıra
dışı bir mekânda bu hizmeti sunuyordu (Ritzer, 2011: 29). Dolayısıyla şirket büyük
bir insan akışını taşıyabilecek yüksek bir kârlılığı sağlayacak biçimde mekânlar
oluşturarak hareket etmekteydi.
2

(Erdem, a.g.e: 330).
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Dolayısıyla bölgeler arasındaki korkunç uçurumu ortaya koyan bu nitelik kazancın tüketim tarzına da yansıyarak mekânlarda yeni bölünmelerin ortaya çıkışına da etki edeceği şüphesizdir. Birçok Batı toplumunda yoksullar yeterince tüketemeyen ve toplumun normlarını paylaşamayan insanlardır (Erdem,2009b: 329). Bu
durumda tüketememek sosyalleşme problemini de ortaya koymakta, topluma entegre olamayanayrıştırılan, ötekileştirilen öznelere davetiye çıkarmaktadır. Zaman
ve mekân standartlarına uygun giyinmek ancak sunulanları alabilme kapasitesi,
gücüyle bağlantılıdır2. Öyleyse diyebiliriz ki imkânı olmayan aslında toplumda
aynı zaman ve mekânı yaşayamayan onun dışında kalan kişileri göstermektedir.
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İletişim açısından küreselleşmenin belirleyicilerine baktığımızda Atlas Okyanusu ve Pasifik Okyanusu ötesi kablo ve uydular aracılığıyla sağlanan etkileşimler
dikkat çekicidir. Dünya telefon trafiğinin % 75’i Avrupa, ABD ve Japonya arasında
yer alırken 1995’de OECD ülkeleri için her yıl ve kişinin telefon görüşme dakika
ortalamaları, 36,6 dakika, dünya ortalaması, 7,8 dakika, Sahra aşağısı Afrika devletleri için ise 1 dakikadan az olmaktadır (Borbalan, 2009a: 378). Buradaki göstergeler iletişim ağının gelişmiş ülkeler açısından diğerleri ile arasında ne kadar
derin bir fark oluşturduğunu açıklamaktadır. Aynı verileri internet açısından da
düşünebiliriz. 2002’de dünyanın toplam 554 milyon kullanıcısından, 180 milyonu ABD ve Kanada’da, 155 milyon Avrupa’da 144 milyon Asya’da 65 milyon ise
dünyanın geri kalan yerlerinde bulunmaktadır (Borbalan, 2009a). Bu göstergelerin
bugün çok daha ileri düzeye ulaştığı kolaylıkla tahmin edilebilir.
Global iletişim biçimlerinin bu şekilde hızla yaygınlaşması tüketim kültürünü
etkileyerek yeni ağlar oluşturmakta ya da eski ağları sekteye uğratabilmektedir.
Hassner’e göre modernleşmeye bağlı olarak ortaya çıkan küreselleşme, teknik ilerlemenin etkisiyle fert bugün kendini, ailevi milli, dinsel ve kültürel hareket noktalarından koparılmış,karmaşık bir dünyadaki acımasız rekabetin etkisine terk edilmiştir (akt.Borbalan, 2009b: 396). Küresel hız günümüzde bireyleri ve toplumları
kendi seçimlerini yapmaya imkân vermeyecek kadar süratle dönüştürmektedir. Bu
anlamda küreselleşmenin tüketim açısından yeni bakış açıları ortaya koyup koymadığını ele almaya başlayabiliriz.
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1.3.Tüketimin Amacından Soyutlanması
Tüketim kelimesi,latince,” bütünüyle soğurmak, yiyip bitirmek, ziyan etmek
harcamak” anlamına geliyor (Williams, 2012: 111). “Tüketim, insanlar, kurumlar
ve toplumlar tarafından tüketilen mallara, hizmetlere, enerjiye ve kaynaklara gönderme yapar” (Giddens, 2012b: 995). Bu mal ve hizmetlerin sonuna dek ortadan
kaldırılması ve yeni tüketimleri de döngüsel olarak ortaya çıkardığı bir gerçektir.
Bu tüketim oranlarıson yıllarda muazzam boyutlara ulaşmıştır. “Yüzyılın sonuna
gelindiğinde özel ve kamusal tüketim giderlerinin toplamı 24 trilyon doları buluyordu. 1975’deki düzeyin iki katı ve 1950’dekinin altı katı” (Giddens, 2012b: 995).
Bu bağlamda tüketimin muazzam olarak yükseldiği ve daha da yükselebileceği
düşünülürse kendi sınırlarının da tartışılması söz konusu olmaktadır.
Normal koşullarda yaşamımızı devam ettirebilmemizin bir araç olan tüketim,
sanayileşme sonrasında dönüşerek bu işlevinin çok ötesine ulaşmıştır. İnsanlara
farklı mekânlara bile gitmeden tüketme kapılarını sonuna kadar açan bu süreç
küreselleşmeyle birlikte çok daha ileri boyutlara ulaşmıştır. Bu süreçte tüketim
eylemlerimizin bizzat amacı haline gelmektedir. Günümüzde tüketiciye sunulan
nesnel gerçeklik de ortadan kalkmakta, sanal hizmetleri de kapsayan çok daha genel bir tanımlama söz konusu olmaktadır. Dolayısıyla insanlar önceki dönemlerde
ihtiyaç duymadığı ürünleri de artık tüketme zorunluluğu ile karşı karşıyadırlar.
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Bu ifadeyle tüketimin bireyin tüm olanaklarını sonuna kadar eriten boyutu
gözler önüne serilmektedir. “Bugünlerde kafa yorduğumuz ikilem, insanın yaşamak için mi tükettiği, yoksa tüketebilmek için mi yaşadığı, yani yaşama ve tüketmeyi birbirinden hala ayırabiliyor ve ayırma ihtiyacı duyuyor olup olmadığımız sorusudur” diyen Bauman (2010: 93), tüketimin yaşamadan daha öncelikli
bir amaç haline getirilmesinin önemine dikkati çekmektedir. Bauman (2010: 94),
““şimdi”nin zamanı sıkıştırma teknolojisi tarafından sağlanan göz kamaştırıcı başarısı ile tüketime endeksli ekonominin mantığı arasında doğal bir rezonans vardır” ifadesiyle tüketimin hızlılığı ve cazibesi arasında doğal bir ilişki olduğunu da
vurgulamaktadır.
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Bazı durumlarda nesneler daha iyi baştan çıkarmak için düzensizliği taklit
eder, ama her zaman yönlendirici kanallar açmak,satın alma itkisini nesneler ağına yöneltmek, baştan çıkartmak ve kendi mantığına uygun olarak, yapabileceği en
yüksek yatırıma ve ekonomik potansiyelinin sonuna kadar götürmek için düzenlenir (Baudrillard, 2008: 18).

geniş ve genişleyen bir “telafi edici eğlenceler spektrumu” vardır. Zorlayıcı alışveriş eğilimi bunların arasında öne çıkar.…Alışveriş seferleri,alternatif daha güvenli insani ve adil bir topluma –artık hayal gücünün üstlenmediği- seyahatlerin
bıraktığı boşluğu doldurmaktadır (Bauman, 2001/2011: 186).
Tüketimle dini pratikleri arasında benzer ilişkiler bazen birbirini pekiştirmek
şeklinde de ortaya çıkabilmektedir. İnsanlar yemek yemenin bir eğlence olduğunu
görmekle kalmıyor, tüketmeyi ayrıca inanç duygularını bu yolla tatmin etmenin
bir aracı haline de getirebiliyorlar. Sözgelimi hasta çocuklar için Roland Mc Donald Evleri gibi hayırseverliği dolaylı olarak gerçekleştirdiklerine inandıkları eyleme yöneltebiliyor (Ritzer, 2011: 29). Dolayısıyla tükettikçe hayırseverliğe yöneldiğimiz de pekiştirilirken, yaşamımızda bir eylem de amacı dışına çıkarak başka
bir eylemin- dinsel pratiğin- içerisine katılmış olmaktadır.Bunu Türkiye’de birçok
yerde hayırseverlik adına yapılan tüketim kampanyalarında da görebiliriz. Ancak bu kampanyaları diğerinden farklılaştıran unsur organize sahiplerinin yerel
3
Kowinski, William, Severini (1985). The Malling of America: An Inside look at the Great Consumer
Paradise (New York: William Morrow and Company.
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Kowinski ise tüketimin amacından soyutlanmasına dinsel rolle bütünleştirilmesi açısından yaklaşır. Ona göre içlerinde fastfood restoranlar bulunan alışveriş
merkezleri tüketimi dönüştürmüş, adeta “tüketim dinleri” nin ibadetlerinin yerine
getirildiği “tüketim katedralleri” haline gelmişlerdir (Kowinski, 1985: 218)3. Böylece küresel kültür tüketimi kutsallaştırarak insanların ibadet yerlerine benzer bir
biçimde alışveriş mekânlarını yüceltmektedir. Böylece mekân yeniden tanımlanarak bireylerin kültürel pratiklerini ve algılarını da değiştirmektedir. Bu örneklerden de anlaşılacağı gibi mekânın dönüşerek bireyin yaşamında yeni sosyal, kültürel ortamlarla özdeşleştirildiği vurgulanmaktadır. Bauman da genişleyen tüketime
ve hayal gücünü de dönüştüren yönüne dikkati çeker:
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unsurlarını da seferber ederek işin içerisinde olmasıdır. Aynı şekilde Schmidt’de4
Noel gibi dinsel bayramlar, günümüzde, ruhsal olmaktan çok tüketimin kutsanması şeklinde değerlendirilmektedir (Edles, 2006: 56). İnsanlar yılbaşlarında olduğu gibi Sevgililer Günü’ne, Anneler Günü’ne ya da diğer benzer günlere de çeşitli
kutsal ya da duygusal anlamlar yükleyerek değerlendirirlerken aslında “tüketim
ayartısı”nıntüketmekle değerli bir şey yaptığına inandırılmakta olduklarının farkında olmamaktadırlar.
Tüketimin amacından uzaklaşarak bir oyuna dönüşmesi de pek tabii ki mümkündür. Burada hedeflenen bazı durumlarda somut nesneler ya da mülkler olmanın ötesine geçerken, tüketiciler de heyecan derleyicileri olarak nesnelerin ancak
“tali” ve “ikincil” anlamda “koleksiyoncuları” olmuşlardır (Bauman, 2010: 96).
Tüketimin ihtiyaç zamanında değil de çok sonrasına bırakıldığı, ancak alışverişin
amaçlaştığı, ürünü tüketmenin ertelendiği süreç yaşanır. Aslında bunu özellikle giyim alanındaki seri sonu indirimleri örneğinde de görmek mümkündür. Şu an için
kullanım amaçlı değil gelecekte tüketmek üzere birçok alışveriş bu amaçla yapılır.
Tüketimin ikincil olup değişimin temel olduğu bu yeni bakış açısı birçok eylemde
dışa vurulur. Değiş-tokuş sevgisi mülk edinme sevgisinin önüne geçtiğinden dolayı insanlar buldukları ilk fırsatta satmak amacıyla araba ya da ev almaktadırlar
(Fromm, 1996: 139). Aslında böylece ürüne ya da ürünün kendisine sağladığı yarara değil, gelecekteki kârlılığa odaklanma söz konusu olmaktadır. Adam Simith’in
alışverişi insan doğasının bir yanı olarak görmesine karşılık Fromm5mübadeledeki
çağdaş insanın toplumsal kişiliğinde yatan soyutlaştırmaya ve yabancılaştırmaya
dikkati çeker. Alım satımın amaç haline gelmesine bir başka açıdan yaklaşacak
olursak, değişim yaygınlaşarak satılamayan ve satın alınamayan, karşılıksız verilen ve çoğunlukla iade edilen şeylere günümüzde kimsenin ihtiyacı kalmamıştır
(Baudrillard,2009: 267). Bu durumda ürünlerin değişim değeri amaç haline gelmiş, kullanım amacı değişim amacının gerisine itilmiştir. Tüketim mekânları olarak hipermarketlerdeki yaşamı anlatırken Baudrillard öznenin sosyal etkileşimden koptuğunu vurgular.
Bu hipermarketlerde yalnızca ön sahne6 düzenlemesiyle uğraşan, yani boşalan rafları düzenleme işinden sorumlu insanlar vardır. Bunlar tüketicilerin açtığı
delikleri tıkamakla görevlidirler. Bu derinlikten yoksunluğa bir de “self-service”
olayını ekleyin, yani her yeri birbirine benzeyen, alıcıyla satıcının karşı karşıya gelmeyip, insanlarla şeylerin bir araya getirildiği dolaysız bir güdümleme mekanını
(Baudrillard, 2010: 111).
Baudrillard (2010: 112), hipermarketlerin “toplumsal yaşam ve birlikteliğin dağınık işlevlerini (iş, boş zamanları değerlendirme, beslenme, sağlık, ulaşım, medya,
kültür) tek bir homojen çatı (zaman/mekân) altında buluşturma modeli” olarak
4
Ayrıntılı bilgi için bkz. Schmidt, Leigh Eric. (1985), Consumer Rites. Princeton, NJ: Princeton University
Press.
5
Fromm,a.g.y.
6
Bu konuda E. Goffman’ın ön sahne ve arka sahne mekan ayrımını ifade eden bakışı çok önemlidir.
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ortaya koyduğu denetime dikkati çeker. Yapılan bir araştırma tüketimin bireyler
arasında statü göstergesi olarak nasıl algılandığını otaya koymuştur. Kristal avize
ve İskandinav koltuk takımlarının yeni orta sınıfın önemli ürünleri olarak aktarılmasıyla aynı semtte oturanların benzer olarak bu eşyaları kullanmaya başlamış
olmaları tesadüf değildir (Odabaşı,1999: 43). Buna benzer bir durumu okul çağındaki çocukların giyim ya da eşya konusunda belirli markaları tercih etmelerinin
yaygınlaşmasıyla da örneklendirebiliriz. Tüketim etkisiyle bir yerlere geldiğiniz
duygusunu oluşturabilir, medya ve reklamlarla tükettikçe yükselebileceğiniz imajı
uyandırılabilir (Odabaşı, 1999: 111). İnsanlar kendilerini böylece üst tabaka insanlarla aynı yaşantıyı paylaşıyor hissine kaptırmış da olmaktadırlar. Bununla birlikte
tüketimin yol açtığı bir diğer dolaylı etki de televizyon dizi, spor ve eğlence programlarını günümüzün diğer serbest zamanlarına taşıyarak sözgelimi arkadaşlarla
çay sohbeti sırasında da bu konuları gündeme getirerek (Odabaşı, 1999: 114), eylemlerimizi farklı bir açıdan gerçek dünyadan soyutlamış oluruz.

Cilt 5 Sayı 13 Bahar 2016

Küreselleşen Dünyada Tüketimin Anlamsal Çözülüşü

İşte bu aşamada küreselleşmenin tüketimi amacı dışına çıkararak gerçekliğinden kopardığı, böylece insanlara tüketmeleri için yeni gerekçeler sunduğu dünyamızda zamanı da dönüştürerek yeni sınırlar getirdiğinden söz edilebilir.
Ayartının yarattığı arzularını doyuramayanlar her gün, doyuranların çizdiği
göz kamaştırıcı manzaraya maruz bırakılıyorlar. Onlara, başarının göstergesinin
alabildiğine tüketim olduğu ve bunun, kestirmeden kamu teveccühü ve şöhrete
giden bir otoyol olduğu söyleniyor ve gösteriliyor. Aynı şekilde belli nesnelere sahip
olma ve bunları tüketmenin ve belli yaşam biçimlerini izlemenin, mutluluğun ve
hatta belki de insan onurunun zorunlu koşulu olduğunu öğreniyorlar (Bauman,
2013: 62).

Psikanaliz, herşeyden önce bir bilim değildir, kendiliğin kendilik üzerinde, itirafa dayalı bir çalışma tekniğidir. Bu anlamda, aynı zamanda da bir denetim tekniğidir, çünkü kendisini cinsel arzuları etrafında yapılandıran bir kişilik yaratır
(Foucault, 1994/2003: 274).
Böylece itiraf mekanizması bireyin öznel yaşamını kontrolsüzce dışa açmasının yanında başkaları tarafından paylaşılıp tüketilmesi gereken bir olgu olarak
yaygınlaşmasını da ortaya koyuyordu. Bu bağlamda itiraf aslında araçsal bir mekanizma olarak yaygınlaşmakta ve tüketimin farklı kalıplarına çeşitli biçimlerde
etkide bulunmaktadır. Bununla beraber cinsellikle ilgili alanda bu mekanizmanın
yaygınlaşması Batı uygarlığında ayrıca önemli görülmüştür.
Eninde sonunda herkesin cinselliğinin sırrını açıklaması için memurlara para
veren tek uygarlık bizim ki değil midir? Sanki cinsellikten söz etme arzusu ve bundan beklenen çıkar, dinleme olanaklarını fazlasıyla aşmış gibi bazıları kulaklarını
bile kiralamışlardır (Foucault, 1993: 13).
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Foucault itiraf tekniğinin bir anlamda amacından saparak meşrulaştırma biçimi olarak yaygınlaşmasına dikkati çeker.
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Toplum içinde yaygınlaşan cinsellik söylemi onunla ilgili her türlü nesnenin
tüketimini de teşvik etmektedir. Bu tüketimler küreselleşen dünyada erişilebilirliğinin kolaylığı ile de ayrıca dikkati çekmektedir.
Uygarlığımız herkese cinselliğini sürekli bir söyleme dönüştürmesini kabul ettiren tekil buyruktan, iktisat, eğitimbilim, tıp, yargı alanlarında cinsellik söylemini
kışkırtan, bulup çıkaran, düzenleyen, kurumsallaştıran çoğul mekanizmalara değin, kocaman bir laf ebeliği benimsemiş ve örgütlemiştir…Yani öyle ki, biz belki de
her şeyden çok cinsellikten söz etmekteyiz… (Foucault, 1993: 39).
Böylece cinselliğin tüketimi toplumsal yapının tüm birimlerinde etkili bir araç
haline gelmiştir.
1.4. Zamanın Daralması ve Küreselleşme
Zamanın geleneksel toplumlarda olduğu gibi normal bir akışla, insanın yaşamıyla uyumlu bir bütünsellik gösterdiği süreç tümüyle günümüz dünyasında
değişmiş ve değişmektedir. Bu değişimin en önemli etkenleri ulaşım ve iletişim
araçlarının gelişmesi olarak görülebilir ki ülkemizde de 1980’li yıllardan sonra oldukça hızlanmaya başladığını ifade etmiştik. Bir yere sabitlenmiş olma algılarımız
aşınmakta bunun yerine birçok bölgeye hızla ulaşabildiğimiz araçların mekânlar arasındaki mesafeleri sıfırladığı bir dünyadayız (Bauman, 2010: 22). Özellikle
uçaklar, hızlı trenler, jetler, deniz otobüsleri ve yaşamımızın daha çok içinde olan
otomobiller ile zaman algıları öncesine göre oldukça görecelileşmiş durumdadır.
Küresel kültürün günümüz hayatındaki en dönüştürücü unsurlarından biri belki
de hızdır. Hız günümüzde yaşam dünyamızın belirleyicisi olarak bürokratik işler
de daha çok ön planda olsa da aslında her alanda dikkat edilmesi gereken sınırlarla
karşımızdadır. “Ulaşım ve iletişimi kolaylaştıran bütün teknolojiler mekan ile zaman
arasındaki ilişkiyi değiştirmiştir. Mevcut süreci farklı kılan yer değiştirme yoğunluğudur” (Back, 2012). Küresel iletişim ve ulaşım biçimlerinin hızlanmasının “saat
zamanı” olarak nitelendirilen nesnel zaman algılamalarını dönüştürdüğü söylenebilir. “Bağlantısız öyküler kolajının günlük yaşamlarımıza girip biçimlendirmesi
nedeniyle tam bir zaman –mekan sıkışması yaşanır. Ve insanlar kendi iradelerinin
dışında anlık olarak bir trajediden diğerine “taşınırlar”” ifadesiyle Urry (1999: 293),
coğrafi açıdan uzak olayların yaşamlarımıza etki etmesine dikkati çekmektedir.
Horkheimer da bireyin zaman içerisinde farklı bir problemle karşı karşıya
kaldığından söz eder. Bu büyük sermaye çağında sıradan insanlar için zamanda
gelecek planlarını yapma durumları dönüşmüştür (Horkheimer, 2002:153). Daha
önceki dönemlerden farklı olarak düşünme payının azalması bireyi yeni stratejilere yöneltebilmektedir. Aklını dinamik olarak kullanma gücü yoksunlaştığı için
sönerek zayıflaması egoizmi artırmış, bunun yanında birey uçup giden şimdiki
zamanın içinde hapsolmuş, bireysellik ekonomik temelini kaybetmiştir (Horkheimer, 2002: 153-154). Dolayısıyla zaman planlamalarında kendileri ve yakınları için
insanlarda anı yaşamaya yönelme, bireyselliğin de azalmasının belirtisi olmaktadır.Dougles, zamanın geçişine anlam yüklendiğini belirtir:
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Zaman aslında çok önceden beri insan yaşamının vazgeçilmez düzenleyicisi
olmuştur. Bununla birlikte sanayi çağının getirdiği çalışma ilkeleri ve yaşam biçimi zaman üzerinde yeni bir dönüşüm ortaya koymuştur. Böylece küresel dünyada
zaman çok daha belirleyici bir faktör olmakta, ulaşmak değil çok daha hızlı ulaşmak amaç haline gelmiştir. Bununla birlikte zaman boyutu nicel soyutlamalara
bölündüğü için nicelleşmeyi ayrı bir başlık altında ele alacağız. Bununla birlikte
zamanı daraltan ve yaşamımızı hızlandıran temel faktörlerden biri hiç şüphesiz
teknolojik gelişimdir.
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Takvim, görevlerin dönüşümü, kıdemin belirlenmesi, gözden geçirme ve yenilenme için bir ilke sağlar. Bir yıl daha geçti, yeni bir başlangıç; 25 yıl, gümüş
yıldönümü; 100 yıl, 200 yıl; yüzüncü yıl ya da iki yüzüncü yıl kutlaması; yaşamanın ve ölmenin bir zamanı vardır, sevmenin bir zamanı vardır. Tüketim malları
bu aralıklara çentik atmak için kullanılır: nitelik farklılıkları takvim yılı ve hayat
döngüsünü farklılaştırmak için kullanılır (Dougles ve İsherwood, 1999: 81).

1.5.Teknolojiyle Gelen Anlamdan Soyutlanma
Teknoloji bilimin gelişmesiyle beraber başlangıçta heyecanla gözlenen yeniliklerin sunulmasını sağlıyordu. Çünkü onun sayesinde işler hafiflemekte, emek
azalmakta, zaman kazanılmakta ve belki de en önemlisi ürünler çoğalmaktaydı.
Küreselleşmeyle birlikte ürünler çoğalsa da seçimlerin azaldığı anlaşılmaktadır.
Benjamin’e göre teknoloji özsel (auratic) niteliği çağdaş kültürel ürünlerin dışına çıkararak rutinleştirmekte ve standartlaştırmakta oldukları için bu ürünler
kendilerine özgü değeri kaybederler (akt. Smith, 2007:67). Böylece özellikle sanat
alanında olmak üzere ürünler orijinalliklerini, otantikliklerini yitirirler. Orijinal
resim tasarımı özel ve bireysel bir etkinlik olduğu halde film tüketimin eşzamanlı
kolektif deneyimine bağlı olduğu için bireysel tepkiler izleyici tepkisi içerisinde önceden belirlenmektedir (Smith, 2007:67). Böylece aslında özneler kendi deneyimsel
tepkilerini değil topluluğun tepkilerini paylaşmış olurlar. Aslında filmlerden önce
fragmanların paylaşılması da böyle bir ortak tepkiyi dile getirmeye yardım etti201
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Harvey zamanın anlamındaki farklılaşmayı postmodernizmle birlikte ele alır.
“Postmodernizm, esnek birikimin desteklenmesinde bazı roller oynarken, kültürel kitle, kültür üretiminde tamamen yeni bağlamlar yaratmak koşuluyla, yaşam
koşullarını, özellikle zamanın ve mekânın anlamını radikal olarak değiştirdi”(Harvey, 1993). Artık zaman ve mekan statik anlamının dışında anlamlar ifade
etmektedir. “Postmodernizmin bazı birincil ticari uygulamaları modanın ve alışkanlıkların dönüşüm zamanını kısaltmaya ve imge üretimine (bu çatal bıçak ve
araba ile karşılaştırıldığında anlık tüketim zamanının avantajıdır) daha fazla kaynak ayırmaya yönelik olmuştur” (Harvey, 1993). “Merkez, doğal olarak isteyenler
için en modern ödeme tarzını yürürlüğe koymuştur: “kredi kartı.” Kredi kartı çeklerden, nakitten… ve hatta güç ay sonlarından kurtarır. Artık ödemek için kartınızı gösterir, faturayı imzalarsınız. Hepsi bu.” (Baudrillard, 2008: 21). Artık şifreli
işlemlerden sonra bir imzaya dahi gerek olmadan alışveriş yapılabilmektedir.
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ği görülmektedir. Bunu spor karşılaşmaları için de genellemek mümkündür. Bazı
stadyumlarda taraftarı galeyana getirici, coşturan efektler ve müzikler kullanılır.
Böylece ortak bir hareket, birlikte ama standart bir tepki de sağlanmış olur.
Teknolojinin getirdiği sanatsal ürünlerin bireyi geliştirme yönünde tasarlanması söz konusu olsa da küreselleşmenin egemen olduğu günümüz dünyasında
kitle tüketimi hedef alınmasından dolayı bu işlev de değişmiştir. Dwight MacDonald’a göre işadamlarının tuttuğu teknisyenlerce üretilen kitle kültürü genellikle tepeden dayatılan ve ucuzlatılmış, ticarileşmiş bir sanatı temel alır, böylece de
kitlelerin kültürel gereksinimleri sömürülür (Akt, Gans, 2005: 44). Bu bağlamda
olabildiğince yüksek gelir elde etmeyi uman yatırımcılar kendi kârlarına en yüksek düzeye çıkarma adına pek çok insanın hoşlanabileceği tarzda üretim yaparlar.
Eğlence, komedi filmlerinin birçoğunun ülkemizde ortalama insana hitap ederek
yüksek izleyici kitlesine ulaşmalarını da buna bağlamak gerekir. Söz gelimi ülkemizde yakın dönemde vizyona giren bir komedi filmi iki hafta içerisinde iki milyondan daha fazla izleyici kitlesine ulaşabilmiştir. Burada insanlar filmi anlama
adına zihinlerini yormayacaklardır, mesaj çoğu zaman ortadadır, zaten sembolik
olarak desteklenerek sunulur, insanlar kendilerinden bir şeyler bularak ilgiyle izlerler, çünkü onlara göre tasarlanmıştır.
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Baudrillard, drugstore örneğinde ortaya çıkan alışveriş merkezlerindeki tüketimle söz konusu olan biçimlendirmeye vurguda bulunmaktadır. “Burada günlük yaşamın bütünüyle düzenlenmesi, bütünsel türdeşleştirme olarak tüketimin
merkezindeyizdir; bu merkezde her şey, gerginliklerin giderilmesiyle tanımlanmış
soyut bir mutluluğun kolaylığı, yarı saydamlığı içinde eritilmiş ve aşılmıştır” (Baudrillard, 2008: 22).
Bu konuda kültürel bir değişimin sonucunda gelişen teknolojik ilerlemenin
mekânın boyutlarında yaptığı yenilikler önemlidir. Artık izlenen filmlerin de
mekânsal boyutları teknoloji ile farklılaşarak iki boyutludan üç boyutluya ulaşmış, yeni tüketim hazları oluşturmuştur. Öyle ki sinema ve cep telefonu gibi birçok
teknoloji ile daha fazla duyuya hitap eden başka yenilikler de hedeflenmektedir.
Ancak bu gelişmeler kültürel anlamda bireyin yabancılaştırılmalarını artırabilmektedir. Bu anlamda nesillerin ayartılarak hazza emanet edilmelerinde kitle kültürünün eleştirisini yapan Van den Haag tüketimde medya bıyutunun altını çizer:
Tüm kitle medyası sonunda insanları kişisel yaşamdan yabancılaştırır ve her ne
kadar dengeliyor gibi görünse de, birbirlerinden, gerçeklikten ve ahlaken soyutlanmalarını şiddetlendirir. Bir kimse yalnızsa ya da canı sıkılıyorsa kitle medyasından
medet umabilir. Ama kitle medyası alışkanlık haline geldiği zaman anlamlı yaşama kapasitesini zedeler… Bu alışkanlık kendi kendini besler, tiryakilerde olduğu
gibi bir kısır döngü kurar…Yaşamdaki en derin ve engin deneyimler bile (Örneğin
ölüm, başarısızlık, trajedi v.b) medya tarafından hep aynı düzeyde ifade edilerek
bir klişeye indirgenir… Medya insanların, hayatın kendisini yaşama yeteneklerini
azaltır (Akt. Gans, 2005: 54).
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Bir insan yaptığı işle somut bir ilişki kurmadan çalışıyorsa, nesneleri soyutlaştırılmış, yabancılaşmış bir biçimde satın alıyor ve tüketiyorsa, boş zamanlarını
etkin, anlamlı bir biçimde değerlendirebilir mi? Edilgen, yabancılaşmış bir tüketici
olarak kalacaktır o insan her zaman. Top oyunlarını, filmleri, gazetelerle dergileri,
kitapları, konuşmaları, doğa görünümlerini, eğlence toplantılarını da satın aldığı
malları tükettiği o yabancılaşmış soyutlaştırılmış yolla “tüketir”. Hiçbir şeye etkin
bir biçimde katılmaz… (Fromm, 1996: 129).
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Böyle bir gelişme günümüz dünyasında yaşanan rekabetten dolayı hızla yükselmektedir. Böylece eğitim ya da yaşamdaki diğer gerçeklikler filmler, diziler ya
da spor karşılaşmaları gibi beyaz camın bize sunduklarının arkasına gizlenmek
zorunda kalır.Fromm tüketimin kendi anlamını yitirdiğini boş zamanları değerlendirme ve eğlence alanından örnek vererek açıklar.

Fromm7 boş zamanını tüketecek özgürlüğünün de ortadan kalkarak her türlü
zevkin sanayi tarafından sunulduğunu belirtir. Dolayısıyla insan kendi özünden
uzaklaşarak tamamen yapay bir deneyimle soyutlaştırılmış koşulların kurbanı
olur.
1.6. Nicelleşmenin Egemenliği

Nicelendirme önceki dönemlerden çok daha yoğun olarak küresel çağda hayatımızın her alanını kapsamaktadır. Fromm (1996: 109)’a göre günümüz iş dünyasında her bir insan bir rakam olarak ifade edilebilir ve ekonomik etkinliklerden
eğilimlere varana kadar her şey hesaplanır, tahmin edilir, tüm bunlar karar verme
sürecini etkiler. Yaşamın anlam boyutları soyutlama ve nicelleştirme çerçevelerinde törpülenmektedir. İnsanlar bir ürünün değerinden, güzelliğinden çok ederine
değer atfetmekte, bu ürünün stoklarda kaç adet bulunduğu, satıldığı ya da ne kadar süre kullanılabilirliğini araştırmaktadırlar. Tüketime erişimi sağlayan unsur
olarak paranın kullanımı liberal ekonomilerin en tipik özelliğidir. Bu açıdan kapitalizmi eleştiren Fromm8 alışverişi açıklarken, değişik nitelikteki şeylere karşılık
değişik nicelikler verdiğimizi, başka bir deyişle nitelikle niceliğin yer değiştiğini
ödeme olarak da parayı kullandığımızı belirtir. Aslında yaşamın her alanının içine
sinmiş olan nicelleşme kültür dünyamızı da dönüştürmüştür. Öyle ki bakış açılarımız kültür kodlarımıza göre değil nesnelliğin ölçüsü olan soyutlaşmış sayılara
göre değer almaktadır. Ritzer de fastfood tüketim kültürünün yaygınlaşmasıyla
7
8

Fromm, a.g.y.
Fromm, a.g.y.
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Her şeyi sayılarla tanımlamak günümüz küresel dünyasının önemli bir parametresi haline gelmiştir. Aslında birçoklarının küreselleşmeyi olumlu neticeler doğuran nesnel göstergelerle değerlendirmesine karşın niceliğin günümüz dünyasında niteliğin önüne geçmesine tanık olmak ilginçtir. Günümüzde küresel kültürün
etkisiyle toplum yaşamı tüketim alanında da daha çok nicel ölçülerle değerlendirilmeye başlanmaktadır.
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ortaya çıkan rekabet piyasasında bu tarz tüketimin en temel niteliklerinden biri
olarak hesaplanabilirlik ilkesini ileri sürerek, mevcut tüketimi hızlandırmak adına
tüm ölçülerin standartlaştığından, hatta ürünün müşteriye ulaşma süresinin bile
belirlendiğinden söz eder: Çalışanlar şu dakikada şu kadar hamburger hazırlayacaklar, örneğin 5 dakika içinde alınan sipariş müşteriye ulaştırılmazsa satın alan
para ödemeyebilecektir (Ritzer, 2011: 35-36).
Bugünün dünyasında tüm ürünler, eşyalar, yerler, haberler hatta insanlar nicelleştirilmiştir. İnsanlar bir nesneden söz ederken değişim değeri olan ederine
vurgu yaparlar. “Üç milyon dolarlık köprüden sözederken insan, herşeyden önce
o köprünün yararlılığına ya da güzelliğiyle başka deyişle onun somut nitelikleriyle
ilgili değildir; baskın niteliği bir nicelikle, parayla ifade edilen, değiştirme değeri
olan bir mal olarak söz etmektedir ondan” (Fromm, 1996: 111). Aynı şeyi gazete
ya da televizyon haberlerinde de görürüz. Mesela kazada şu sayıda ölüm ve yaralı
olduğu ileri sürülür. İnsanlar ise olayın gerçekliğinden kısmen soyutlanmış olur.
Yine benzer bir şekilde yaşamının derinindeki anlamın ihmal edilerek, ekonomik
işlevin ön plana çıkartılmasına Fromm (1996:113),“ayakkabıcı öldü” diyerek verilen
bir haber örneğinde unutulan noktaya dikkati çeker: “Aslında bir adam belli insanca nitelikleri, umutları, dertleri, karısı ve çocukları olan bir adam ölmüştür”. Zaten
televizyonlarda nicel bir etmen olan reyting sonuçları kanalın reklam gelirlerini
belirlediği için programın içeriğinden çok izlenme oranları değerli sayılmaktadır
(Ritzer, 2011:115). Dolayısıyla sanayi ve modernleşme sonrasında ortaya çıkan küresel dünya bireyi anlam dünyasından çekip çıkarmakta ve onu nicelleştirerek dönüştürmekte tamamen kısıtlanmış soyut rakamlara indirgemektedir.
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Sennett’in , nicelleşmeyi sağlık alanında fordizm benzetmesiyle ifade etmesi
oldukça önemlidir.
Fordizm sağlık hizmetine uygulandığında doktorların ve hemşirelerin her hasta için ayırdıkları zaman gözetim altına alınmış olur; oto parçaları ile ilgili bir sistem üzerinde yükselen tıbbi tedavi sisteminde de hastalarla ilgilenmek yerine tek
tek kanserli ciğerler ya da kırılmış sırtlar ön plana çıkmaya başlar.(Sennet, 2009:
68).
Böylece insanın bedensel bütünlüğü parçalar içerisinde çözülür.
Fordist sistemde insanın gözleri ve elleriyle kıyaslandığında, sorunların gözlemlenmesinde mikrosensorlar daha düzgün ve istikrarlı iş çıkartıyordu. Özetle
mamulün kalitesi bakımından kullanılan mutlak ölçümde, bir makine, bir insandan daha iyi bir zanaatkâr rolü üstlenebiliyordu (Sennet, 2009: 68).
Dolayısıyla insansız bir tedavi anlayışı, sağlık tüketiminde yaygınlaşarak özneyi dönüştürmekteydi.
Ancak insanın tam bir makine gibi ele alınmasına karşı kuşkuyla yaklaşılmalıdır. Açıktır ki hastayı bir otomobilmiş gibi tamir etmek mümkün değildir; ancak
bunun ardında uygulama standardıyla ilgili daha derin bir husus yatıyor (Sennet,
2009: 69). Tıbbın fordist modelinde, tedavi edilmesi gereken özgül bir hastalık da
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1.7.Bilincin Aşınması
Sanayi çağını oluşturan temel dinamiklerden birinin akılcılık felsefesine dayalı pragmatizm olduğunu ifade etmiştik. Aynı şekilde pragmatik anlayışı en çok
benimseyen ülke olarak sembolleşen ABD’de pragmatik temele bağlı realizm ve
rasyonalizm düşünceleri de küresel düşüncenin önemli merkezi kabul edilen bu
kıtada yaygınlaşmıştır. Rasyonel eylemi öne çıkararak bürokrasinin dayanağındaki rolüne vurgu yapan Weber toplumların gelişmişliğinin belirleyici özelliği olarak
anlama vurguda bulunmaktadır.Küresel kültürle birlikte ise rasyonel düşünce tek
taraflı olarak gelişirken insanın anlam dünyası da dönüşmektedir. Pek tabii ki bu
dünya için ilkeleri bilerek hareket etmek temel noktadır. Oysa küreselleşme bireyleri daha önce aktarılan nicelleşme, soyutlama ve mekânsal dönüşümle birlikte bilinçli eylem alanında da farklılaştırmaktadır. Birçok tüketim olgusunda düşünme
devre dışı kalmaktadır. Kalabalığa uyulur, birlikte hareket edilir. Zaten mekânlar,
süreler sizi bunu yapmaya zorlar.
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olmalıdır; doktor performansı, artık mümkün olduğu kadar fazla karaciğerin tedavi edilmesi için gereken süreyi ölçmekle ve iyileştirilen karaciğerlerin adedini saymakla değerlendirilecektir (Sennet, 2009: 70). Bu durumda nicelik niteliğin önüne
geçmekte, ne kadar çok sayıda kişinin tedavi edildiği değerlendirilmektedir.9

Özellikle küresel kültürün ihraç ettiği bilgi ve iletişim teknolojisinde bu yozlaşmayı görmek mümkündür. İnsanlar artık bilinçsel olarak kendilerini düşünmeye
zorlayıcı her eylemi külfet kabul ederler. Telefon numaraları zaten telefon hafızasındadır, Google’a girerek tüm bilgilere ulaşılabileceği için kitapları karıştırmak
gereksizdir. Bu öyleki seslenme biçimlerimizi bile dönüştürür. Hafızanın işlevsel
niteliklerindeki bu farklılaşma dikkatlerden kaçmamaktadır:
... bugün bizler diyebiliriz ki, çağdaşlarımızın deneyiminde geçmiş fazla hesaba
katılmaz, çünkü hayat beklentileri için güvenli temeller sağlamaz; şimdiki zaman
da tam olarak hesaba katılmaz çünkü fiilen denetim dışıdır; geleceğin hoş olmayan
sürprizler, dertler ve felaketlerle dolu olduğundan korkmak için de haklı nedenler
vardır (Bauman, 2011: 191-192).
“Uzun vadeli güvenliğin yokluğunda “anlık haz” cazip biçimde makul strateji
olarak görülür. Hayat her ne sunacaksa bırakın derhal sunsun. Yarının ne getire9
Daha ayrıntılı bir inceleme için bkz. Sağlam, Ö. (2015). Modernleşme Sonrasında Yeni Bir Otorite
Biçimi Olarak Ortaya Çıkan Hekimlik, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, SBE.
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Büyük mağazalarda insan kendisinin somut değeri olmayan, tanınmayan, dükkân sahibi tarafından kişiliği önemsenmeyen, bir dişlinin parçası, eşya değerinde,
adeta büyük alanda, bol ve çeşitli ürünler içinde önemsiz bir parçadır. Aynı şekilde
insan bir imaj ve zevkle kamçılanarak uyuşturulmuş, müşterinin eleştirel yetenekleri ortadan kaldırılmıştır (Fromm, 1993: 118-119).
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ceğini kim bilir? Hazzın ertelenmesi10 cazibesini kaybetmiştir…”(Bauman, 2011:
193). Kendine özgü geleneksel toplumun bilinç yapılarından ve kavramlarından
farklı bilinç yapıları ve kavramlar geliştiren modernizasyon olayı, geleneksel toplum yapısını tümüyle altüst etmiştir (Berger, 1985: 6). Modernliğin kendinden önce
gelenlerden sadece farklı değil ama aynı zamanda onlardan üstün olduğu varsayımı dile getirilmiştir (Berger,1985: 13). “Modernleşme süreci tarafından yaşamları
alt üst edilmiş kimseler, (…) genel olarak kendilerini tehditkâr bir ortamın içinde
bulurlar ve işin daha da ilginç yanı durumlarını yargılayıp değerlendirme durumunda da değildirler” (Berger,1985: 151). Dolayısıyla küresel hale gelen modernleşme ürünleri bireylerin hem yaşamların hem de bilinçlerini etkiler.
Çok ilişkili olmak, diğer insanlarla, maddi cisimlerle ve soyut varlıklarla ilgili
olan ilişkilerden meydana gelir, birey teknolojik üretim süreci ile ilişki durumunda
iken bunları bilincinde hazır olarak tutmalıdır. Çok katlı ilişkilere yönelik sürüp
giden pratik bu tür katlı ilişkilere ait bir bilinç alanının oluşmasına neden olur. Bu
sembolik evrenin mürekkep bir elemanı olur. Bir başka deyişle teknolojik üretim
alanından sosyal yaşamın ve bilincin diğer alanlarına transfer olur (Berger,1985:
127).
Tüketimin yaygınlığını medya alanında daha çok örneklendirmek mümkündür. “Tüketim toplumunun bolluğu ve reklamlar aracılığıyla alıcıya ulaştırılması
ve satın alma isteği yaratarak bu mallara sahip olunması ile hiperuyumluluk sağlanmaktadır. Bireyler sanal alemde çokluk/bolluk içerisinde özgür iradesini kullanarak tercih yaptığını düşünmektedir” (Baran, 2005). Modern teknolojik üretimin
sosyal yaşamın her yanı üzerindeki etkisinin, tarihin hiçbir döneminde bugünkü
kadar fazla olmaması nedeniyle, günümüzde etkisini her zamankinden daha fazla hissettirmektedir. Bu üretim biçiminde türetilen temalar, sosyal yaşamın realitelerinin biçimlendirilmesinde başrolü oynamaktadırlar (Berger,1985: 126-127).
Modern teknoloji için kaçınılmaz olan rasyonellik, bireyin faaliyetleri ve bilinci
üzerine kendisini, kontrol, sınırlama ve bunun yanı sıra da hayal kırıklıklarına
neden olan bir faktör olarak empoze eder (Berger,1985: 200). Özellikle televizyon
kanalları, sağlık ve beslenme programları, yiyecek ve giyecek reklamları, ev içi dekorasyonlar, hangi kitabın okunması, hangi filmin izlenmesi, hatta belgesellere
varıncaya kadar bireyleri kuşatmış, homojenlik sağlanmıştır (Baran, 2005). Dolayısıyla tek tip ürünler ve bunlarla karşılanan tüketim ön plandadır.
Duygusal yaşamını modern teknolojinin mühendislik kriterlerine göre kontrol etmeğe birey zorlanır. Modern teknolojik üretim sosyal ilişkiler sahasına bir
anonimlik bir isimsizlik getirir. Modern teknoloji için esas olan maddi varlıklarla
ilgilenme tavrını ifade eden ve bizim daha önce bileşenlerine ayrılma olarak nitelendirdiğimiz mekanik, duygusal faktörler içermeyen tavır, bu kez, bireyin başka
bireylerle ve kaçınılmaz olarak bizzat kendisi ile olan ilişkilerini idare etmeye baş10
Hazzın ertelenmesi kavramı ile, Weber’in çileciliği benimseyen Protestan ahlakına vurgu yapılmaktadır.
Ayrıntılı bilgi için bkz. Weber, M. (2011). Protestan ahlakı ve kapitalizmin ruhu. (çev. M. Köktürk).
(Birinci baskı). Ankara: BilgeSu yayıncılık.
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Günümüzde insan bilincini tüketimle birlikte zayıflatan en temel unsurlardan
biri ise kitleye uyarak kayıtsız eyleme geçme olgusudur. Sanat, eğlence, dinlenme,
boş zamanlarını değerlendirme gibi hayat pratiklerini tüketim eylemine dönüştüren kitle kültürü bireyi etkin değil edilgin, bireysel değil kolektif, bilinçli değil bilinç dışı davranmaya yöneltebilmektedir (Yavuz, 2009:144). Dolayısıyla eylemlerin
metalaşması bireyi üreticiliğe değil tüketiciliğe ve bilinç dışılığa itmektedir. Topluluğun bir parçası olarak eylemlerin her ne kadar tüm toplumlarda görülebilecek bir
tarzda kolektif hâle söz konusu olsa da küreselleşmenin sağladığı araçları kitleyle
eylemi daha çok teşvik ettiği için bilinçsel davranışların daha da azalması beklenebilir. Kitle kültürü bu bağlamda bilinç ve iradeyi gölgeleyerek özgür eylemlerin
alanını da daraltmış olmaktadır. Böylece Horkheimer (2002: 154), önceki dönemlerden farklı olarak gerçeklik içindeki fiili konumunu aşmasını sağlayan zihinsel
işlevlerin kullanılmasının birey tarafından unutulduğunu dile getirir. Zihinsel işlevlerini kullanmayı unutan insan ise eylemlerini yürütmeyi sağlayacak rasyonel
temelleri kaybetmiş olacaktır.
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Bu durum tüketim dayatması ilegelen bir biçimlendirmeye işaret eder. Giddens
(2005:61), ne giyeceğimiz, boş vakitlerimizi nasıl geçireceğimiz, sağlığımız ve bedenimize nasıl bakacağımız gibi seçimlerin bile kendi öz kimliklerimizi yeniden
inşa etme sürecinin parçası olduğunu belirterek küreselleşme ile birlikte insanların
seçimleri ve eylemlerine kılavuzluk eden “sosyal kodlar” ın çözülmeye başladığını
ileri sürer. Böylece kendi irade gücümüzü bilinç, istenç dünyamızı yerine getirmede problemler ortaya çıkabilir. İnsan iradesi dışında eylem ve nesnelere yönelmeye devam eder. Sözgelimi alış verişlerde yaygınlaşan kredi kartlarının kullanımı burada da bir dönüşüm sebebidir. Böylece tüketim için temin edilen eşyanın
ödemesi kârla yapıldığı için, fiyat ne kadar büyük olursa olsun zihinde önemsiz
kalmaktadır. Bunun sonucu olarak ise tüketicinin ay sonlarında bankalara geri
ödemelerde büyük problemler yaşayacakları kesindir. Akıl dışılığın yaygın olduğu yerlere örnek montaj bandı üretimin yapıldığı işler ve fastfood restoranlarıdır,
bazen pencerelerden bile yapılan alışverişlerle sağlanan tüketim bireyin düşünce
zenginliğini zayıflatmıştır (Ritzer, 2011: 58). İnsanlar “hemen ye ve çık” mantığıyla
hareket ettiği için tüketimin lezzeti, sağlık ve doyumun önüne geçebilmektedir.
Hatta dildeki haz doyumu unutturarak daha fazla yemeye zorlar. “Tüketim toplumu kültürü, öğrenmeyle değil ekseriyetle unutmayla ilgilidir” ifadesiyle Bauman
(2010: 94) da bu noktanın altını çizmektedir. “Gerçekten de istemek ve beklemek
birbirinden koparıldığında tüketicilerin tüketim kapasitesinin herhangi bir doğal
ya da edinilmiş, ihtiyacın koyduğu sınırların çok ötesine geçmesi sağlanabilir; bu
noktada artık, arzu nesnelerinin fiziksel dayanıklılığına bakılmaz” (Bauman,2010:
94). “Tatmin vaadi ve umudu, tatmin edileceği vaat edilen ihtiyaçtan önce gelir ve
her zaman mevcut ihtiyaçtan daha yoğun ve çekici olacaktır.” diyen Bauman (2010:
94-95), böylece ihtiyacın giderilmesi olgusunun yeni tüketim anlayışıyla kökten
dönüştüğünü vurgulamaktadır.
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lar…Birey sadece iş yaşamının anlamsızlığı tarafından değil, ama daha da önemli
olmak üzere diğer bireylerle olan ilişkilerinin büyük bir kısmının anlamını kaybetmeğe başlaması gerçeği tarafından tehdit edilir (Berger,1985: 200-201).
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Tüketimin akıl dışılığı teşvik etmesine değinen Baudrillard(2009: 80), moda
mantığını açıklamanın tam olarak mümkün olmadığını, örneğin farklılık yaratma
ve seçim yapma konusunda kısa etekten uzun eteğe geçişle, uzun etekten kısa eteğe
geçiş arasında moda açısından pek fark olmadığını, güzellik bahanesiyle bir “imal”
faaliyetine değinir. Böylece insanın bilinç dünyası çarpıtılmış bir gerçekle karşı
karşıya bırakılmış sayılabilir. Moda herhangi bir işleve sahip olmayan en tuhaf ve
en gülünç özellikleri farklılaştırıcı özellikler olarak sunup başarılı olmasını akılcılıktan çok daha güçlü bir mantıkla akıldışılığı dayatıp kabul ettirebilme özelliğine
borçludur (Baudrillard, 2009: 81). Tüketimin insan hayatında amacından uzaklaşmasının bir örneği olarak modanın sıra dışılık etkisiyle hareket etmesini örnek
vermek mümkündür. Bu şekilde amaç dışı, bireye bütçesinin ötesinde ama çağa
uygun tüketimi moda adeta zorlamaktadır.
1.8.Bedensel Bütünlüğün Parçalanması
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Günümüzde küreselleşme tüketimi aşırı derecede yükselttiği için ihtiyaç ötesi
gereklilikler ortaya çıkmakta ve yeni piyasalar oluşmaktadır. Televizyon ekranlarında izlenilen filmler, diziler, reklamlar, eğlence programları başka bir açıdan
da insanın bedensel bütünlüğü yönüyle etkide bulunmaktadır. “İnsanın varlığının dünyevi temsilinin anıtı olan bedenin, pozitif bilimin nesnesi yapılması, onun
dünyevi sahiciliğinin de kuşkuya yer bırakılmaksızın ortaya çıkmasına yol açmıştır” (Özben, 2012: 102). Bu durumda pozitivizm ve onun öngördüğü biçimsel anlayışla beden ve gerçeklik arasında bir ilişki söz konusu olmaktadır.
Habermas,Marcuse’un tekniğin insan gücüne etkisini paylaşır:“Bir araçlar evreni olarak teknik insan gücünü artırabildiği gibi zayıflığını da arttırabilir. Bugünkü aşamada insan belki de kendi aygıtı karşısında her zamankinden daha
güçsüzdür.” (Habermas, 2007; 38). Bu bağlamda aydınlanma döneminden beri
vurgulanan insanın özgürleşme ve bireyselliğine vurgu, küreselleşen dünyada tam
tersi bir etki ortaya koyarak onu kısıtlayan araçlarla daha yoğun karşı karşıya kalmasına neden olmuştur. Modernite tikel, tikel olma söylemiyle ortaya çıkmasına
rağmen zamanla tekçiliğe kayarak tümel bir söyleme dönüştüğünden öznenin varoluş deneyimlerinin terk edilip tüketilmesine neden olur (Aydoğdu, 2004).
Giddens tüketim alışkanlıklarının bir kısmının insanlar arasında yaygınlaşmasının uzmanlık bilgisinin paylaşılmasıyla gerçekleştiğini belirtir. Egzersiz ya da
rejimin faydaları kişisel keşiflerden değil, terapiye ya da psikiyatriye başvurmada
olduğu gibi uzmanlık bilgisinin sıradan insanlar tarafından alımlanmasından
kaynaklanır (Giddens, 2012a: 108). Aynı durum genç erkekler için de geçerlidir.
Atletik yapılı, ince uzun boylu, kaslı gençler ön plana çıkartılır. Bakımlı, belirli
düzeyde makyaj yapan, metroseksüel karakterler son yıllarda erkekler arasında da
hızla önem kazanmaktadır.
Kadınların bedenlerinin nasıl parçalara ayrıldığının bir örneği de şöyledir;
Amerika’da bir televizyon programında insanlar kameralar karşısında estetik
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Bununla birlikte küresel kültürün insan bedeni üzerinde bir diğer etkisi bizzat
kendi varlığına karşı ortaya çıkardığı tehdittir. Yukarıda tüketimin, kitlesel olarak
sunulan iletilerin yaşamda sanal ile gerçek arasında mesafeyi nasıl ortadan kaldırdığı açıklanmıştı. Aynı şekilde modernleşmenin ortaya çıkardığı küresel kültür
erişimin düğmenin ucuna dokunmak kadar kısa hale getirdiği medya ve internet
aracı tüketimin farklı bir dönüşümü ile rol modeller oluşturularak intihar davranışları da kopya edilmesini de kolaylaştırmaktadır (Oktik, 2008: 215). Çünkü
yapılan eylemin yıkıcılığı ve ağırlığı sanal dünyanın iletimi ile gerçeğinden kopartılmayı beraberinde getirmektedir. Reklâm ve müzik iletilerinde sunulan çaresizlik, yıkılmışlık, umutsuzluk ve tükenmişlik gibi temaların bireylerin bilinçaltı
ve duygularına yerleşerek intiharları artırmasında medya ve tüketim kültürünün
bireyin konumunu saptayamayarak soyutlanması ve hiçbir ortama kendini ait
hissetmeyerek yabancılaşma yaşaması ve kuralsızlık içine itilmesiyle açıklanabilir.
11
Dolayısıyla küreselleşme sonucu oluşan tüketim kültürünün sınır tanımayarak
dünyayı küçük bir köye dönüştürmesi aynı zamanda bireyin kendi bütünlüğüne
dayalı yıkıcılığı da yaygınlaştırarak deneyimlenmesini artırmıştır.
Piyasa ile insan bedeni arasındaki kötüye kullanım ilişkisinde şişmanlığın tam
karşı ucunda ise bu kez güzel olmaktan sağlıklı olmaya uzanan çeşitli takıntıların
“stimüle” edildiği zayıflama endüstrisi durmaktadır. “Daha sağlıklı olmak, çekici görünmek, kendilerini daha iyi hissetmek ve kilo vermek isteyenleri kullanan
çeşitli televizyon yarışmaları yer almakta ve bazı hekimler de bu konuda görev almaktadırlar” (Hatun, 2012: 210-211). Böylece tüketimle sağlık yeni bir boyuta taşınmıştır. “Tüketim kışkırtması”nın daha doğrusu çocuk ve gençlerin bedenlerini
tüketim nesnesine dönüştüren ama bu arada karşılanamayan taleplerin yol açtığı
mutsuzluklara hiç aldırmayan tarzı söz konusudur (Hatun, 2012: 216).
11

Oktik, a.g.y
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Modernleşme sonucu yaygınlaşan küresel kültürün medyada yaygınlaşması
tüketimin bir diğer anlamda bedenin ontolojik yıkımına yöneliktir. Tüketime dayalı bir sanallaşmanın gerçek çocuk yaştan ileri yaşlara kadar birçok kişinin bağımlısı olduğu filmler ve oyunlar hem televizyon ekranlarında hem de internet
ortamlarında boy göstermektedir. Dolayısıyla medya ile birlikte gerçek ile sanal
birbirine yaklaştığı için bazı eylemlerin yıkıcı etkisine yakınlaşma artacaktır. Her
düzeyde rekabet ve hiyerarşilerin ön planda olduğu tüketim toplumu, ihtiyaçları
karşılamayı sağlamayarak, huzursuzluk, güvensizlik ve korku ortamının kültürel
havası şiddeti artırmaktadır (Çakır, 2008: 166). Böylece tüketimin yol açtığı bir
başka yıkım da insanların bedenlerine bazen de kendilerine dönük ortaya çıkan
şiddeti açığa çıkarmakta ya da derinleştirebilmektedir.
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ameliyatı olmayı kabul ederlerse ücretsiz estetik ameliyat olmayı hak edebiliyor
böylece hem daha iyi bir görüntüye hem de daha iyi bir yaşama kavuşmanın tadını
çıkarabiliyorlardı (Haviland, 2008:814). Dolayısıyla duyum ve algı dünyamız bizim
isteğimiz dışında yönlendirilmiş de olmaktadır.
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2.1.Küresel Kültürün Türkiye’de Temellerinin Belirginleşmesi
Çalışmamızın başında küreselleşmenin Avrupa kültürünü tüm dünyaya yayma
çabası olarak ele alan görüşlere değinmiştik. Bu anlamda küresel kültürün tüketim
ve diğer tüm yaşam alanlarında egemen olması modernleşme serüveni ile birlikte değerlendirilebilir. Özellikle modernleşme sonucu karşı karşıya kaldığımız bu
durum aslında İbni Haldun’un Mukaddime adlı eserinde de üstün toplumların
kültür özelliklerinin egemen olduğunun vurgulandığı en basit haliyle dile getirilmektedir (akt. Erkilet, 2004: 123-124):
Nefis ve kalp daima kendi kavimlerine galebe çalmış ve kendi kavmine boyun
eğdirmiş olanların olgunluk ve üstünlüklerine inanır. Bu da,… boyun eğmesinin…
kendisini yenen kimsenin kemal ve fazilet sahibi olmasından ileri gelmiş olduğu
inanında olmasından ve bu hususta yanılmasından ileri gelir…Buna inandıktan
sonra bütün iş ve hareketlerinde kendisini yeneni örnek edinir ve ona benzemeye çalışır. Yahut kendisine üstün gelen kişinin galebesinden, asabiyetten, şecaat ve
kuvvetten ileri gelmeden, onun alıştığı adet, mezhep ve mesleğinden ileri geldiği
vehmine kapılır…İşte bu gibi sebeplerden dolayı yenilgiye uğrayan kimse giyim
ve kuşam, hayvana binmek, silahlanmak ve bütün diğer hal ve işlerinde kendisini
yeneni örnek edinir. Bunları gören bu hallerin istila belgesi olduğunu hikmet gözü
ile görebilir.
Bu anlamda Haldun istila belgesi ifadesi ile kendi değerlerinden uzaklaşarak
hâkim gücün etkisine girme tehlikesine değiniyor. Küreselleşme de ülkemizde
modernleşme ile birlikte böyle bir yanılsama oluşturarak tüketim üzerinden yenileşme hareketleri sağlayarak gelişme gösterilebileceğini varsaymıştır. Seçici olmayan bir şekilde birçok unsurun alınması, anlamları, değerleri, normları, giyim
tarzlarını, süsleme ve dekorasyon biçimleriyle tüm yaşamı içine alan içsel bir istiladan söz etmek kültürlerin bütünselliğini yıkarak, özerkliğin ortadan kalkmasına
yol açabilir (Erkilet, 2004: 125). Tüketim kültürü zaman kavramı ile birlikte düşünüldüğünde gündelik yaşamın tüm pratiklerine etki eden bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. Geçmişte belirli bir dönem ile başlamış olmakla birlikte günümüz
dünyasında devam eden küresel kültürün en büyük problemi yaşamı dönüştürme
sınırlarının belirsiz oluşudur. Bu bağlamda teknolojik alanda başlayan yayılma çok
doğal bir süreçle, belki de kurbağa metaforunda olduğu gibi yavaş yavaş tüm dünyamızı şekillendirebilir: “Kurbağa sıcak bir kaba konduğunda kendini dışarı atar,
oysa düşük ve artan bir ısıyla kaynamaya bırakıldığında bunu fark edemez ve ölür”.
Küresel kültürün oluşumunu sağlayan aktörlerden Türkiye’nin yaşadığı deneyimleri soyutlamak mümkün değildir. Özellikle modernleşme çabaları ile Osmanlı’ya kadar geri götürülebilen bir dönüşümden söz etmek mümkündür.“Batılılaşmanın Türkiye’de yerleşmesi ve halka mal olması büyük ölçüde liberalleşme ve
kitleselleşme döneminde üretim ve tüketimle gerçekleşmiştir. Halk ne kadar Batılı
üretim ve tüketim biçimine entegre olduysa o derece Batılılaşmanın sosyalleşme
alanı ve imkanı genişlemiştir” (Orçan, 2014: 32).Daha önce belirtildiği gibi küre210

2.1.1 Tanzimat’tan Cumhuriyete Tüketimin Değişimi
Osmanlı toprak yapısının iç ve dış koşullarla bozulmaya başlayarak nihayetinde
devlet yapısındaki değişimleri gerektiren 17. Yüzyıl sonu İmparatorluğun ekonomik olduğu kadar siyasi ve askeri olarak zayıflamasına neden olmuştur. Özellikle
Tanzimat’tan sonra yapılan çeşitli düzenlemelerle kültürel ağırlığın aydınlar arasında yaşanmaya başlayan zihniyet farklılaşması ile de kendini göstermesi söz konusu olmuştur. İlk defa bu dönemden sonra bazı aydınlar arasında Batı üstünlüğü
kabul edilmeye başlandıktan sonra başta Fransa olmak üzere çeşitli ülke kültürlerinin eğitim alanındaki yansımalarıyla birlikte ortaya çıkan davranış kodları yerleşmeye başlamıştır.“Damat İbrahim, Yirmi Sekiz Mehmet Efendi’yi Paris’e gönderdiği zaman ona verdiği talimatta, “batıda yeni teknolojik icatları tespit et, yaz
bildir” diyor. Bu talimat bizde garplılaşmanın ilk manifestosu sayılabilir.” (İnalcık,
2008).Bu bağlamda Batıcılık modernleşmenin gereği olarak ön plana çıkarılmaktadır. İnalcık (2008)’a göre Lale Devri döneminde batılılaşma ile birlikte bir lüks ve
sefahat devresi, alafrangalık başlıyor ve bu 1730 Patrona Halil İsyanı ile dramatik
bir şekilde kapanıyor. 19. yüzyılın sonuna gelindiğinde, İstanbul’un seçkin evlerinde Avrupai mobilya kullanımının oldukça yaygınlaştığı ve örneğin yer yatakları
yerine Avrupa usulü yatak odalarının kullanımının arttığı gözlemlenmektedir.
Batılı kültür unsurlarının kullanılmaya başlanması tüketim tarzlarında bir
farklılaşmanın da işaretleri olarak görülebilir. “Fransa’dan getirilen örnekler arasında Versailles Sarayı’nın gravürleri de vardı. Kağıthane’de Fransız Sarayları’nın
benzerleri yapılıyor…18.yüzyılda Batılı kültürleşme, alafrangalık, toplumumuzu
ikiye ayıran kültürel bölünmüşlüğün başlangıcı sayılabilir” (İnalcık, 2008). Bu
bağlamda daha sonraki Cumhuriyet ve sonrası dönemlerde bu ikili ayrım sürdürülecektir.
Tanzimat dönemindeki yeniliklerin toplumun tüketim biçimine etkisi bağlamında, Batının üstünlüğü söyleminin Türk düşünce dünyasına olan yansıması
Shayegan’ın ileri sürdüğü“bilinç yaralanması” kavramına güzel bir örnek oluşturur. Shayegan (1991:85), Batı toplumlarının modernleşme konusunda örnek
alınmasının “çok biçimli iki paradigmayı epistemolojik olarak uzlaştırma” çabası
olarak nitelendirir. Bu uyumsuz durum bir tam bir özümseme olmadığı için bir
“yamalama” ortaya çıkar.“Yamalama, çoğu zaman bilinçsiz bir işlemdir; birbirini
tutmayan iki dünyayı, bir bilginin tutarlı bütünlüğü içinde özdeşleştirmek için bu
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sel kültür bugünkü anlamında olmasa da benzer bir şekilde Osmanlı’dan itibaren
ülkemizde kendisini hissettiren tüketim biçimleri ile görülmeye başlanmıştır. Tarihsel olarak ele aldığımızda bu değişimin dört döneme ayrıldığını ifade edebiliriz.
İlk dönem Tanzimat’tan başlayarak Osmanlı Devleti’nin yıkılışına kadar ki evreyi
kapsar. İkinci dönem ise Cumhuriyetin ilanından itibaren 1945’lere kadar süren
tek parti iktidarı dönemidir. Üçüncü dönem ise çok partili hayata geçişin başladığı
1946-1980 arası devredir. Dördüncüsü ise 80 sonrasından günümüze gelen süreci
ifade eder.
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dünyaların birbirine bağlanmasıdır (Shayegan, 1991: 85). Böylece değerleri, kültürel
birikimini içinde bulundukları ana aktaramayan, güven problemleri de bu yabancılaşmalarına eklenen, çağı bulundukları zamanda realist olarak algılama yolları
kapalı olan bireylerle karşı karşıya kalırız. “Epistemolojik çözümleme gösteriyor
ki her tür parazitlenmeye rağmen modernliğin “sinsi” yapısı ısrarla direnmekte
ve dünya hakkında bilgilenmemizi kesin olarak koşullandırmaktadır”(Shayegan,
1991: 87).Bu durum, bireylere tercih özgürlüğü alanını daraltan ancak bireyin bilgi
alanına müdahaleyle gizil olarak bunu gerçekleştirdiğinden pek fark edilemeyen
anlamsal yitime işaret etmektedir.
2.1.2. Cumhuriyetle Gelen Yeni Tüketim Biçimleri
Küreselleşmenin tüketim biçimlerinin Türk toplumundaki etkilerinin başlangıçta sınırlı gerçekleşmenin ekonomik koşullardan bağımsız olmadığı gerçektir.
Bununla birlikte belirli bir sınıf içinde olsa bu tüketim alışkanlıkları modernleşme
çabalarıyla birlikte ele alınmıştır.
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Batılı tüketim ürünleri ve kültürünün toplumda oynadığı önemli rollerden biri,
toplumu psikolojik olarak tüketime angaje etmesidir. Batıdan getirilen her ürün,
toplumu, geri kalmışlığın en ilkel ürünleri ile gelişmişliğin en ileri ürünlerini karşılaştırmaya zorlamaktadır; kıtlığı, yoksulluğu ve ilkel şartları düşünerek geleceğin
hesabını yapmaya itmektedir. Örneğin atlarla 1 günde dahi zor ulaşılan yerlere herhangi bir motorlu taşıtla 1 saat gibi kısa birsürede ulaşılması onlara dünya cenneti
ve rahatlığı dedirten türden bir psikolojinin yaşanmasına neden olmaktadır (Orçan, 2014: 129).
Daha sonra da görülmeye devam eden bu özellikler Cumhuriyet sonrasında
yapılan düzenlemelerle hız kazanmıştır. Eğitimin, siyasetin, gündelik yaşam pratiklerinin ve toplumsal yaşam biçimlerinin laikleştirilmesi yönündeki modernist
çabalara vurgu yapan Göle (2000; 23-24), Pazar günlerinin resmi tatil ilan edilmesi, metrik sisteme geçilmesi, yılbaşı kutlamaları, Gregoryen takvimin seçilmesi ve resmi evlilik törenleri gibi düzenlemelerin zamansal ve toplumsal boyuttaki
yenilenmeler olduğu kadar kamusal alanın seküler biçimde düzenlenmesiyle de
mekânsal anlamda Batıya uyum kodlarının alındığını belirtir. Böylece zaman ve
mekân biçimlerinin modernist özellikleriyle yeniden biçimlendirilmesi Avrupa
toplumları ile olan mesafenin sıfırlanmasını sağlaması ile eşdeğer kabul edilmiştir.
Yine bu dönem için çok lüks ve moda olan bir diğer Batılı tüketim ürünü ise
radyo ve gramafonlardır. Araba kadar olmasa da orta tabaka ve üstü için bu iki teknolojik araç prestij ürünüdürler… Radyolar salonun ya da misafir odasının en iyi
yerlerine konulup üzeri özenle işlenmiş dantelli ve oyalı örtülerle süslenirdi. Gündüzleri daha çok genç kız ve gelinlere akşamları ise evin erkeklerine seslenirdi. Kısaca o dönem için hayatı tatlandıran ve zevklendiren bir araçtır (Orçan, 2014: 133).
Toplum alanında gerçekleştirilen ya da gerçekleştirilmek istenen bu yeni kültürel değişme aynı şekilde edebiyat eserlerine bakıldığında da kendini gösterir.
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Tüketim kültürünün modernleşme ile birlikte dönüşerek kültür dünyamızı etkilediğinin bir örneğini de Attila İlhan’ın eserlerinde görürüz. Görsel bir roman
olan “O Sarışın Kurt” adlı eserinde İlhan tüketimin aydınlar arasında biçim değiştirmesine değinerek toplumun uzun süre bir arada yaşamasını sağlayan dinamiklerin nasıl ters yüz olduğunu ifade etmektedir. Bunu romandaki Fikriye ve Latife
Hanım’ın davranış kodlarındaki farklılaşmalardan da okumak mümkündür.Fikriye, bilgili, anlayışlı, hamarat, çalışkan, saygılı, nerede, nasıl davranacağını bilen,
fedakar, zor zamanlarda daima Mustafa Kemal’e moral ve destek verdiği gibi sabırla hareket eden ve dengeli bir kadın olarak geleneksel kültürün değerleriyle barışıklık yaşam tarzına yansır; yemek biçimleri ve çeşitlerinden tutun, ev eşyalarının
tarz ve düzenlemesinde hatta dinlediği müzikte tükettiği unsurlar, toplumunun
özellikleriyle uyumludur (İlhan, 2007: 172,236,246, 247, 348). Buna karşın Latife
Hanım birçok Türk erkeğinde olduğu gibi doğulu olup ta Batılı yaşayan bir kadın olarak istenen Mustafa Kemal’de de bu yönüyle ilgi uyandırmış soylu ancak
Fikriye’nin aksine sabırsız, Batılı ürünlerin tüketimine daha çok yönelen, gösterişi
ve şöhreti seven biridir(İlhan,2007: 310,324,329,330,341).12 Böylece kültürün Batılı
yaşam tarzlarıyla dönüşümü sırasında yaşanan gerilimler ortaya konmuş olmaktadır.
2.1.3. Çok Partili Hayata Geçişle Birlikte Artan Özgürlükler
İkinci dünya savaşı sonrasında Türkiye’nin uluslararası ilişkilerdeki politik çıkarları nedeniyle yeni bir döneme girdiği söylenebilir. Bu dönemde ülkeye yönelen
tehditlerin ekseninde ortaya çıkan farklılaşmalar Türkiye’nin de kendisini dış siyasette yeniden konumlandırmasına neden oldu. İkinci Dünya Savaşını demokrasi
cephesinin kazanması Türkiye’nin kendi siyasal ve sosyal yapısını demokratik rejime göre düzenleme zorunluluğunu biraz daha belirgin olarak ortaya çıkarmaya
yardım etmiştir (Karpat, 2010: 2;225). Türkiye’de halkın da dünya ölçeğinde ortaya çıkan liberal politikalara bigane kalması düşünülemezdi. Bu anlamda devlette
daha demokratik bir siyaset yürütme eğilimi ortaya çıktı. Bu politikaların ekono12
Attila İlhan’ın doğu-batı arasında kalarak yaşanan kültürel yabancılaşmaya ilişkin Haco Hanım Vay
(1984), Dersaadet’te Sabah ezanları (1981) ve O Karanlıkta Biz (1988)gibi eserlere de bakılabilir.
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Romanların kurgusu yeni medeni yaşam biçimine yöneliktir; dekorlar, yiyecekler, yeni tüketim kalıpları, kıyafetler sergilenerek ilerlemeci ve medeni bireylerin
ideal özellikleri ve ahlaki ritüelleri yüceltilmiş olur(Göle,2000:24). Bunu dönüşen
mekânlarda da görmek mümkündür. Çay salonları, akşam yemekleri, balolar ve
kent caddeleri kadın ve erkeğinsosyallaşme sürecini sağladığı mekânlar olarak ön
plana çıkmakta; el ele yürüyen evli çiftler, balolarda dans eden, el sıkışan, birlikte
akşam yemeğine çıkan kadın ve erkekler iki cinsiyetin Batı endeksli karşılaşma
biçimlerini niteler (Göle, 2000:24-25). Tabii romanlarda bu durum vurgulanırken
karakterlerin yeni Türkiye’nin dönüşümünü sağlarken düştükleri yabancılaşmaya
da değinilir. Özellikle kadının tüketim ve yaşam tarzındaki değişim vurgulanmaktadır.
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mik alanda da etkilerini kısa sürede görmek söz konusu olacaktı. Kumaş fiyatlarının indirilmesi, şeker, kahve, çay satışlarının serbest bırakılması, Topraklandırma
kanununun adil uygulanması, sanayi hammaddelerinin zorla toplattırılması uygulamasına son verilmesi ve deniz nakliyatının özel sermaye tarafından da yapılabilmesine müsaade edilmesi bu dönemde alınan kararlardan bazılarıydı (Karpat,
2010: 260). Böylece halkın üretim ve tüketim alanında daha özgür eyleme geçebilmesinin önü kısmen de olsa açılıyordu.Türk alışveriş mekânlarında 1990’lara kadar geleneksel yapı büyük ölçüde korunmuş olmasına rağmen 1860’lı yıllarda Banmorche olarak bilinen büyükmağazalardan sonra en önemli değişmenin 1954’den
sonra kitleselleşme dönemiyle başladığı söylenebilir (Orçan, 2014: 194).
Çok partili hayata geçişle ve iktidarın daha liberal eğilimli bir parti olarak Demokrat Parti tarafından yönetilmeye başlanması bu süreci daha da hızlandırdı.
Göle (2008: 174)’ye göre modernleşmenin ekseni 1950’den sonra değişerek öykünmenin Batı’dan Amerika’ya kaymasında “samimi” ve “demokrat” yaşam kültürüne yönelmenin ihtiyaçlara uygun olduğu düşünülmesi etkili olmuştur. Bununla
birlikte daha önceki dönemlerde ortaya çıkan bazı problemler, tüketimde yabancılık bu dönemde de farklı bir biçimde yeniden ortaya çıkmaktadır. Parti demokrasisi geleneksel olarak son derece tutumlu bir toplumda tüketim tutkusunu teşvik etti
(Mardin, 2005;282). Aslında tüketim tutkusu her toplumda belli bir düzeyde olsa
da söz konusu olmakla beraber Osmanlı’nın son zamanlarında yaşanan modernleşme çabalarında da tüketim unsurları öne geçmişti. Mardin (2005: 282-283)’e
göre 50 sonrası yeni otomobilleri ile övünen cömertlik, yardımlaşma cesaret gibi
ideallerin kurnazlık, cimrilik biçimiyle sunulduğu, kibirli iş adamları ve girişimcilerden oluşan müsrif bir sınıf doğmuştur.
Toplumun mekânsal olarak yerleşim biçimlerinin bu dönemden sonra değişmesiyle tüketim biçimlerinin de değişmesi söz konusu olabilmektedir. 1950’lerden sonra şehirler değişmeye başladığı gibi geleneksel kültürün özelliklerinin de
yeni mekânlarda anlamlar dünyasında algılaması değişmiş, yozlaşma ve folklorik
biçimlere indirgenme söz konusu olmuştur (Bilgin, 2009:294-295).
2.1.4. 1980 Sonrasından Günümüze Yansıyan Tüketim Biçimleri ve Küresel
Kültür
Özellikle 1980 sonrası askeri darbe sonrasındaki geçici hükümetin ardından
kurulan Özal hükümetinin darbe sonrası dönemde yeniden liberal politikalara yöneldiği bilinmektedir. Özellikle mühendis temelli yöneticilerin iş başında olduğu
bu dönemde sanayi alanında dışa açılmanın arttığı, bunun bakış açılarında yeni
bir zihniyetin ortaya çıkmasında etkili olduğu düşünülmektedir. 1980 sonrasında
karma iktisadi sistemden liberal sisteme evrilen ekonomik yapının teşvikiyle tüketim biçiminde de önemli farklılaşmalar ortaya çıkacaktır.
Batı aslında bir düşünce anlamında Amerika’dan tam olarak da ayrılmış sayılamaz. Modernleşmeyle birlikte Batı’da sekülerleşmenin yaygınlaşması bizim
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dünyamızdan da fazla uzak olmadığı için kültürel yönlerimize etki eder. Küresel
kültür bu anlamda insanların bedenlerine yönelik yeni bakış açıları getirdiği için
tüketimin farklı bir dönüşümü de söz konusu olmuştur. Kişiler bir heykeltıraş gibi
bedenlerine yeni bir biçim vermeye, yeme alışkanlıklarını değiştirmeye, fazla kilo
ve kalorilerinden kurtulup dinamikliklerini artırmaya çalışmaktadırlar çünkü görünüş, fiziksel enerji, dinamik gövde seçkinlik, üstünlük kriteri olmaya başlamıştır
(Göle, 2008: 175). Bunun için ülkemiz medyasında tanıtımı yapılan ürünler arasında spor ve kondisyon aletlerinin hızla artışını gözlemlemek yeterlidir.
Küresel kültürün tüketimi dönüştürmesinin bir sonucu olarak giyim konusundaki farklılaşmaları örnek vermek mümkündür. Her ne kadar kapalı giyimlerle bir
nevi Batı kaynaklı sekülarizasyona olan karşı çıkış devam etse de mekânınalgılanışlarında farklılık göze çarpmaktadır. Buna bir örnek eşofmanın içsel ev mekânı
ile dış kent yaşamı arasındaki sınırları değiştiren bir biçimde kullanımıdır (Göle,
2008: 170). Böylece Türk insanı rahat kullanımı olan bir giysiyi kamuya açık alanlarda giymeyi tercih etmekte, tüketimde mahrem mekânın sınırı dönüşmektedir.
Ülkemizde artık televizyonlarda evlilik ve boşanma gibi programların kanıksanan
yayınlara dönüştüğünü, böylece mahrem kabul edilen konuların da bir çeşit tüketime açıldığı ve araçsallaştığı görülmektedir.
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Bazı bilimciler küresel kültürün olumlu işlevler yönüyle tüketimde etkili olabileceğini ifade etmişlerdir. Ritzer(2011: 38), küresel kültürün avantajlı olabileceği
alanlar arasında; ulaşılabilirlik açısından mekan sınırlarının azalması, mal ve hizmet yelpazesinin geniş kitlelere ulaşımı, mal ve hizmetteki kalitenin standartta olsa
belli bir yükseklikte olması, ekonomik seçenekler sunabilmesi, bilinenin rahat ve
güvenliğini sağlayabilmesi, nicelleştirmenin diğer ürünlerle karşılaştırma yapma
olanağını vermesi, insanlara davranış konusunda belli bir eşitlik imkanıyla hareket edebilmesi, kültürün ürünlerinin başka kültürlere sunulmasının kolaylaşması,
zaman konusunda teknolojinin sağladığı yararlar v.b sayılabilir. Rasyonel davranışların küresel anlamda artmasıyla “aklın yolu birdir” deyimiyle ifade edilebilecek
temel doğrularda birleşmek mümkün de olabilir. Böylece insan iletişiminde bazı
problemlere ortak akılla çözüm arayışı da gündeme gelebilir. Bununla birlikte her
halükarda insanların eylem dünyalarında bilinçliliğin küresel dünyada ne kadar
korunabileceği sorgulanmalıdır. Aynı şekilde sanayi sonrası artan üretimle ürünlerin fiyatlarının azalması, her yere ulaşabilmesi, herkes tarafından tüketilebilmesi
için fırsatlar da sağlayacağı belirtilmektedir.13 Bu görüşlere göre küreselleşme insanlara yeni olanaklar sunarak bir arada yaşama kültürünü ve zenginliğini artırmıştır (Sarıtaş, 2009: 405).Bununla birlikte bu zenginliğe ulaşma koşullarının eşit
olarak karşılandığını söylemek kuşkuludur.
13
Küreselleşmenin çeşitli olumlu yönlerine Held de değinmektedir. Ayrıntılı bilgi için bkz. Held, David
and Mc GrewAntony1999 . Global Transformations-Politics, Economics and Culture, Cambridge:
politypresspp. 16.
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Ayrıca, şirketlerin küresel üretim sürecinin artırılmasına yaptıkları katkı daha
çok işçi istihdamını da sağlayabilmesine yardım etse de küreselleşmenin ürün çeşitliliği ve hizmetleri daralttığı da vurgulanmaktadır (Giddens,2005: 51). İnsanlar
çeşitli ürünleri değil herkesin ya da genelin istediği ürünleri piyasada tüketmek
zorunda kalacaklardır. Dolayısıyla seçenekler de bir başka açıdan daralmaktadır.
Beck küreselleşme durumunda problem ve risklerin de global hale gelmesine değinmektedir.
Periferideki yoksul ülkeler, kimyasal maddeler sayesinde kendi gıdalarını üretebiliyor ve sanayileşmiş dünyanın iktidar metropollerinden kısmen bağımsız kalabiliyorlar. Zaten algılanabilir olmayan tehlikelerin bastırılması, bunların tehlikesizmiş gibi lanse edilmesi ve bu yüzden de artması, yayılması ve eninde sonunda
gıda maddeleri yoluyla zengin sanayi ülkelerine geri dönmesi, açlığa karşı ve özerklik için verilen mücadelenin kalkanını oluşturuyor (Beck, 2011: 59).
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Küreselleşme konusunda ileri sürülebilecek bir diğer tartışma ise küreselliğin
yerelliği ortadan kaldırıp kaldırmayacağıdır. Tüm teknolojik ve iletişim biçimleri
gibi tüketim biçimlerinin de standartlaşmasına bir tepki olarak küreselleşmenin
yerelleşmeyi de beraberinde getireceği ileri sürülmüştür. Robertson (1995: 26), küreselleşmenin yerelliği ortadan kaldırdığına karşı çıkarak “küyerelleşme” kavramını tanıtır ve küresel ve yerel olarak adlandırılan şeylerin aynı anda gelişen ve
birbirini içeren nitelikte bulunduğuna vurgu yapmaktadır. Dolayısıyla küreselleşmeyerelleşme ile birlikte ortaya çıkan bir sürece de işaret etmektedir. “Risklerin
çoğalması, dünya toplumlarını birer tehlike cemaati haline getiriyor” diyen Beck
(1986/2011: 62), küreselleşmenin olumsuz etkilerinin gelişmiş ülkelere geri döneceğinin uyarısını yapmaktadır.
Küreselleşmeye farklı bir açıdan da yaklaşan Giddens (2000: 28), “ters yönlü sömürgeleştirme” kavramını ileri sürerek Batı olmayan ülkelerin Batıyı etkilemesine
şu örnekleri verir; Los Angeles’ın Latinleşmesi, Brezilya televizyon programlarının
Portekiz’e satılması v.b. Elbette bu şekilde küreselleşmenin tek boyutlu ilerlemediği, karmaşık bir süreci barındırdığı, küresel kültür tüketiminin yukarıdan aşağıya
değil aşağıdan yukarıya doğru yayılabildiği de anlaşılmaktadır.
4.SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Küresel kültür karşısında ortaya çıkan sürecin birey ve toplum yaşamını bir
daha geriye dönülmesi zor bir şekilde değişime zorladığı bilinmektedir. Tasarruf
etmek yerine tüketmenin günümüz dünyasında hayat tarzına dönüştüğü ifade edilebilir. Küreselleşmenin en temel değişimlerinden biri mekân boyutunda ortaya
çıkmaktadır. Mekânsal bağların önceden olduğu gibi zorunlu olarak kurulmaması
sanal iletişimler, internet ve cep telefonları ile alışverişlerden konferanslara kadar
her şeyin mekânsız olarak yapılabilmesi toplum hayatındaki yüzyıllardır oluşmuş
kültürel anlamları değiştirmektedir. Böylece insanlara kendilerini ait hissetmedikleri, bir düğmeye dokunacak kadar kısa bir sürede mekânlarla yapay bir bir216
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Aynı zamanda küresel kültür bireylerde zaman algısını dönüştürmüş, içinde
bulunduğu anı tam olarak algılayamadan doyumsuz bir etkileşimi oluşturmuştur.
Fromm (1993: 54)’a göre Rönesansla birlikte insan ilişkilerini zehirleyen yeni ölçüler ortaya çıkmıştır: “Birey tepeden tırnağa bir benmerkezcilikle, erk ve mal varlığına yönelik doyumsuz bir aç gözlülükle dolmuştu. Onun için hem öteki bireyler
hem de kendi özü de bir başka insan kadar bir sömürü nesnesi olup çıkmıştı”.
Mekânda olduğu gibi zamanda da sınırlar azalmış, insanlar bilgi ve enformasyona anında ulaşabildikleri bir konumda bulunmanın yanında uygun zamanı bekleme gereğini hissetmeden eyleme geçmeye yönelebilmektedirler. Bunun yanında
küresel çağ birçok alanda zamanın daha dakik yaşanmasını zorunlu hale getirmiş,
bireyle üzerinde aşırı uyarımlarla gerilimi artırmaktadır. Bu bağlamda Giddens
da toplumsal yaşamın zaman ve mekân içindeki düzenlenişlerde meydana gelen
değişimleri ifade sadedinde “zaman-uzam uzaklaşması” deyimini kullanır. Zaman
ve uzamın ayırılması ve standart “boş” boyutlar haline gelmeleri, toplumsal etkinlik ile bu etkinliğin mevcudiyet bağlamlarının özellikleri içine “yerleştirilmişliği”
arasındaki bağları koparıp atar (Giddens, 1994: 25).
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liktelik sağlasalar da ilişkileri sağlam ve sürdürülebilir kılan bağlardan kopmuş
olmaktadırlar.

Küresel kültürün ortaya koyduğu tüketim aşırılığı toplumsal edilgenliği artırmaktadır. Üretmekten çok tüketmeye dayalı bir toplumun teşvik edilmesi, hazzı
ihtiyacın önüne çıkardığı gibi bireyleri gereksinim dışı yapay ihtiyaçlara zorlamaktadır. Böylece insanların emekleri ve kaynakları da doyumu sağlamaktan uzak bir
biçimde tüketilmektedir.
İnsan bedeni ve bilinç dünyası ise küresel kültürün daha şiddetli olarak dayattığı tüketim biçiminden en fazla etkilenen alanlar olarak görülmektedir. Özellikle
medya ve internet ortamı gibi teknolojik imkanlarla görselliği arttırılan ve yaygınlaşan film ve reklam dünyası bedenlerin üzerinde yıkıcı bir dönüşüm meydana
getirmeye başlamıştır. İnsanları çoğu zaman fark ettirmeden sanal deneyimlerle
karşı karşıya bırakarak hem bilinç alanlarını hem de bilinç altı dünyalarını dönüştüren bu iletiler şiddeti kendi ve öteki alanında yaygınlaştırmaktadır.
Küresel kültürün tarihimiz açısından serüveni incelendiğinde, dünyadaki tüm
gelişmelerin dışında olmadığı, modernleşme hareketleri ile birlikte ele alınmasının
zarureti belirgindir. Modernleşme ile tüketim kalıplarının değişmeye başlamasını
Tanzimat’a, oradan Cumhuriyet dönemine uzanan çizgide ele almak mümkündür.
Bu dönemlerde kültürel bir yabancılaşma ile birlikte tüketimin yükseldiği, top217
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Zamanda olduğu gibi bütün alanlarda bir nicelleşme de insan hayatını küresel
yüzyılda etkisi altına almaya başlamıştır. Niceliğin niteliği dönüştürdüğü, doğrudan amaç haline getirdiği bu dönem bireyin gerçekliklerden soyutlanmasını, yaşamın maddileşmesini de ortaya çıkarmaktadır. Medyada, eğitimde, sağlıkta, tüm iş
alanlarında nicellikle insan hayatının değeri ölçülür olmaktadır. Bu aynı zamanda
hayat üzerinde bir hegemonyanın da meydana gelmesine neden olabilmektedir.
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lumda yaşam tarzları açısından olduğu kadar tüketim biçimleri açısından da farklılaşmaların belirginleştiği görülür. 1946 yılından sonra çok partili yaşama geçişle
birlikte tüketim alanındaki yoğunluk demokratik ve liberal politikalarla daha geniş tabanlara ulaşmıştır. Bununla birlikte yatırımlarla yeni istihdam alanları sağlayabilecek gelişmeler tüketimin gölgesinde kalmış, iç ve dış kaynaklı koşulların
zorlamalarıyla daha ileri hamleler yeterince görülmemiştir. 1980 sonrası dönemde
ise liberal politikalar yeniden ağırlık kazanmış, küresel kültürün tüketimi daha
derin boyutlarda etkilemeye başlaması söz konusu olmuştur. Ekonomik imkanlardan dolayı mobilitenin artması mekanlarda yeni davranış kodları üretmiş, kültürün geleneksel öğeleri koşullara göre biçimlenmeye başlamıştır.
Sonuç olarak küresel kültürün etkisinin bir alanla sınırlı kalmadığı toplumda
tüketimi amaçlaştırmanın yanında kültürü ve böylece yaşam tarzlarını yeniden tanımlamaya zorladığı söylenebilir. Böylelikle yeni davranış kodlarını gördüğümüz
toplum yaşamı da hızla bütünselleşirken bireyleri de özel birbirine yabancı hale getirmektedir. Küresel bir kültürün günümüz dünyasında etkisine kayıtsız bir yaşamın çağdan uzak yaşam anlamına geleceği de açıktır. Bununla birlikte tüketimin
hegemonik etkisiyle yaşamlarımızda dönüşümün önüne geçmek etkilerini tersine
çevirebilecek eylemlerle mümkün olabilir. Bu da kültürün iç dinamiklerinde gizil
ya da açık olarak bulunan seçimleri olmayan bir eylemi değil, anlam dünyasına
göre bilinçli kararları alabilmeyi, sadece tabi olan değil, aktif insanı, en azından
tüketici olmak kadarüretici olabilmeyi, edilgen değil inşacı bir insan ve toplumu
öne çıkarmakla mümkün olabilir.
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Bu çalışmada 1839 Tanzimat reformlarıyla önemli görülen, 1876 Kanun-i Esasi
ile sınırları ve kapsamı belirlenen ilk anayasal Osmanlı vatandaşlığı tanımlamasından günümüz Türkiye’sine kadar geçen süreçte vatandaşlık, çeşitlilik ve çoğulculuğun yeri ve önemi konusu ele alınarak incelenmiştir. Çokkültürlü bir yapıya
sahip olan Osmanlı Devleti, Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş süreci ve günümüz
Türkiye’sinde vatandaşlık ve vatandaşlık eğitiminin kapsamı, vatandaş ile kamusal
yapıyı temsil eden devlet arasındaki hukuksal–siyasal konumun ne olduğu konularına değinilmiştir. Diğer yandan Osmanlı Devleti'nde çokkültürlüğe ve çokdilliliğe
dayanan azınlık eğitiminin nasıl sürdürüldüğü ile azınlık okulları olan Ermeni,
Rum ve Yahudi okullarının statü ve faaliyetlerine ilişkin açıklamalara yer verilmiştir. Türkiye’de vatandaşlık ve vatandaşlık eğitimi, demokrasi kültürüne duyulan
ihtiyaç, bireylerin vatandaşlık noktasındaki farkındalık boyutları irdelenerek çokkültürlü eğitim için demokratik düzenlemelere yönelik eğitim programı geliştirilmesi gereğine vurgu yapılmıştır.
Anahtar kelimeler: Çeşitlilik, Çoğulculuk, Vatandaşlık, Vatandaşlık Eğitimi.
Abstract:
In this paper, the researchers analyzed the status and importance of citizenship,
diversity, and pluralism during the time period starting from the Ottoman description of citizenship, which became important with Tanzimat reforms and the scope
and the limitations of which were determined with the Ottoman constitution of
* Doktora öğrencisi, fdamgaci@gmail.com
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1876. The topics addressed include the multicultural Ottoman Empire, the scope
of citizenship and citizenship education during the foundation process of Turkish
Republic and modern-day Turkey, and the legal-political status between the citizen
and the state, which represents the public structure. Also, explanation was provided regarding how multicultural and multilingual minority education, and the
status and activities of minority schools Armenians, Greeks, and Jews. The researchers emphasized the necessity of developing a curriculum which is compatible with
democratic regulations for multicultural education by examining citizenship and
citizenship education in Turkey, the need for a culture of democracy, and the extent
of individuals’ awareness towards citizenship.
Keywords: Diversity, Pluralism, Citizenship, Citizenship Education.
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Giriş
Vatandaşlık, bir kişinin devletle arasındaki karşılıklı hak, görev ve yükümlülük
ilişkilerini belirleyen hukuksal bir bağ ve devletin kişiye verdiği, kanunla düzenlenmiş haklar olarak tanımlanabilir (Polat, 2011). Bu bağlamda vatandaşlık kavramının hukuksal anlamının yanında görev ve sorumluluğu da içeren bir anlam
taşıdığından bahsedebiliriz. Kişiler bu haklarla devletin kendilerine sundukları
imkânlardan faydalanabilmektedirler. Vatandaşlık kavramı bireyin devlete karşı
konumunu belirttiği gibi develetin de bireye karşı konumunu belirtmektedir. Aynı
şekilde bir devletin sınırları içerisinde yaşıyorken, o devletten vatandaşlık hakkı
alamamış bir yabancı da kanunla düzenlenmiş bu haklardan faydalanamayacak ya
da kendi statüsüne uygun olarak hazırlanmış kanunlara tabi olacaktır. Peki devlet
kimlere vatandaşlık hakkı tanır? Yabancı bir ülkede yaşayıp o ülkeden vatandaşlık
alamayan kişilerin insani hakları çiğnenmekte midir? Vatandaşlık hakkına sahip
kişiler kendilerine tanınan hakları nasıl öğrenirler? Bu insanların statüleri Birleşmiş Milletler nezdinde nasıl tanımlanmıştır? Ayrıca bu insanların konumları
insan hakları evrensel yeterlilikler bağlamında nasıl ele alınmıştır? Uluslararası
düzeyde belirlenen ve evrensel bir yasa niteliğinde olan; ekonomik, sosyal, siyasal
ve kültürel hakları kapsayacak şekilde geniş kapsamlı bir insan hakları hukuk sistemi var mıdır? Bu soruların cevabı sosyal devletlerde, eğitim-öğretim yoluyla verilmektedir. Bu açıdan vatandaşlık eğitiminin sadece okullarda değil, yaşam boyu
öğrenmeye dayalı verilmesi gerektiği çok büyük bir önem arzetmektedir (Hablemitoğlu & Özmete, 2012). Vatandaşlık haklarının birçoğu doğumla başladığına göre,
çok küçük yaşlarda vatandaşlık eğitiminin verilmesi, kişinin haklarını öğrenmesi
açısından son derecede önemlidir. Vatandaşlık eğitiminin verilmesinin en büyük
amacı ise bireyin içinde yaşadığı topluma uyumunu sağlamaktır (Çelik, 2008).
Bireysel farklılığı ve çeşitliliği vurgulayan postmodernistler aynı zamanda çokkültürlülüğün farklılık, çoğulculuk ve bireysellik söylemine de fırsat sunmuşlardır.
Çokkültürlülüğün ileri sürdüğü temel ilkelerden; farklılıkların tanınması, eşitlik
ve farklılıklarımızla bir arada yaşama imkânı postmodern düşünürler için önemli görülen değerlerdir. Postmodern anlayışta vatandaşlık kavramının içerisinde
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bireyciliğin yanında çeşitlilik ve çoğulculuk kavramları da mevcuttur (Özcan &
Ağca, 2010). Bu sebeple vatandaşlık öğretiminin yanında çeşitlilik ve çoğulculuk
kavramlarının da eğitim sürecinde yer alması gerekir. Çeşitlilik; genel olarak biyolojik bir terim olarak kullanılsa da, insanları ve grupları birbirinden ayırt etmek
için de kullanılır (Damgacı, 2013). Çoğulculuk ise birlikte var olan farklı öğelerin
organik bir bütünlük kazanmasıdır (Bakker, 2003). Çeşitli insanların, felsefi, etnik, dini, politik ve kültürel açıdan kendi değerlerine uygun olarak toplumda yer
almaları şeklinde ortaya çıkan çoğulcu yapının idaresi de yine vatandaşlık haklarıyla doğrudan ilişkilidir. Türkiye de barındırdığı çeşitli dil, din, etnisite, kültür ve
dünya görüşünden insanları eşit vatandaşlık bağıyla birleştirme geleneğine sahip
bir ülkedir (Karpat & Yıldırım, 2012). Ancak Türkiye’de haklarının bilhassa kültür
ve eğitim alanında ihlal edildiğini şiddete başvurarak ifade etmek isteyen çeşitli
grupların var oluşu nedeniyle vatandaşlık, çeşitlilik, çoğulculuk ve demokrasi eğitimleri hususunda tam anlamıyla ilerleme sağlanamamıştır.
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Osmanlı Devleti’nde Vatandaşlık

Osmanlı Devleti döneminde sınırlar, doğu-batı ve kuzey-güney hattı boyunca
daha geniş olduğundan, bugünkinden daha fazla etnik yapının idaresi söz konusuydu. Bu denli büyük ve çok etnikli bir devleti eşitlik ve adalet bağlamında yönetmek oldukça zor olsa da Osmanlı’nın bu idareyi uzun yıllar başarıyla devam
ettirdiği bilinmektedir (Öztürk, 2010). Osmanlı Devleti, dini hükümlere göre devleti idare etmesine rağmen, gayrimüslim vatandaşlar ile müslüman vatandaşları
aynı kanunlara tabi tutardı. Kanunların uygulanışı bakımından müslümanlar ile
gayrimüslimler arasında hak noktasında farklılık gözetilmezdi (Karataş, 2006).
Karataş’a (2006) göre gayrimüslimler ile müslümanların davacı ve davalı olarak yer
aldığı mahkeme kayıtlarındaki dava konularının birçoğunda gayrimüslimler haklı
bulunmuş ve mağduriyetleri giderilmiştir. Bunun yanı sıra bütün vatandaşlar devletin koruması altında bulunma, can ve mal güvenliklerinin teminat altına alınması gibi vatandaşlık haklarına sahiptiler. Bu hakların tezahür ettiği alanlardan biri
de eğitimdir. Örneğin; Kürt ırkına mensup kişilerin yoğun olarak yaşadığı Doğu
Beyazıt’taki medreselerde Kürtçe dilinde eğitim-öğretim yapılmaktaydı (UKAM,
2013). Yine farklı dinlere mensup kişilerin eğitim-öğretim konusu, onların (zimmi1) iç işlerinden sayıldığından, bunlarla ilgili her türlü uygulamanın yetkisi, patrik veya metropolitlere verilmişti (Reşit, 1933).
Halkı müslüman olmayan bir şehir fethedildikten sonra bu bölgenin halkı ile gerçekleştirilen zimmet akdi
anlaşmasını kabul eden gayrimüslimler.

1
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Bilindiği gibi Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Osmalı Devleti’nin yıkılmasından
sonra Osmanlı tabanı üzerine kurulmuş sosyal bir devlettir. Bu sebeple devletin
yönetim şeklinde ve iktidar yapısında ciddi bir değişim yaşansa da tabanı değişmemiştir. Devlet sınırları içerisinde kalan topluluklar 1923 yılından bu yana varlığını
sürdürmektedir. Bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırları içerisinde 36 farklı
etnik kimliğin yaşadığı bilinmektedir (KONDA, 2011).
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Osmanlı Devleti’nde çokkültürlülük noktasında eğitim yoluyla ortaya konan
bu yaklaşımların devletin farklı dönemlerinde farklı şekillerde ortaya çıktığı görülmektedir. Devlet-i Aliyye-i Osmaniyye (Yüce Osmanlı Devleti) altı asırı geçkin
bir sürede varlığını sürdürdüğünden, belirli dönemlere ayrılarak incelenmiştir.
Bunlar; beylik, kuruluş, yükselme, duraklama, gerileme ve dağılma olmak üzere
altı dönemdir. Dönem isimlerinden de anlaşılacağı üzere toprakların hızla genişlediği yükselme dönemi sonrasındaki duraklama döneminde, Osmanlı Devleti topraklarını genişletememiş, korumaya çalışmıştır. Duraklama döneminin ardından
gelen gerileme dönemi, moderleşme dönemi olarak da anılmaktadır. Bu dönemde devleti ayakta tutmak için atılan en önemli adım hiç şüphesiz gayrimüslimlere
daha geniş vatandaşlık hakları tanıyan Tanzimat Fermanının (1839 Gülhane Hatt-ı
Hümayunu) ilan edilmesidir. Aslında Tanzimat Fermanı halkına adil bir yönetim
vaadeden Osmanlı Devleti’nin gelenekleriyle bire bir örtüşmekteydi (Aktel, 1998).
Bu fermanda; hangi dinden, dilden, ırktan olursa olsun, Osmanlı Devleti’ne bağlı
olan bütün tebaaya mal, can ve namus emniyeti, vergi adaleti ile askere alma şekli
ve hizmet süresi hakkındaki hüküm esaslarına bağlı haklar verileceği yer almaktaydı (Gözler (2000).
1856 yılında ilan edilen Islahat Fermanı ile tebaa anlayışından vatandaşlık anlayışına geçilmiştir. Bu fermanda Tanzimat Fermanı’nın maddelerine ek olarak
din görevlilerinin halktan para almaları yasaklanmış, gayrimüslimlerden alınan
cizye vergisi kaldırılmış, insanları biribirinden üstün ya da aşağı gösteren, onlara
mezhep, ırk veya dillerinden ötürü söylenen lakaplar yazılı ve sözlü anlatımdan çıkarılmış, din veya millet ayrımı gözetmeksizin bütün vatandaşlara devlet memuru
olma hakkı verilmiş (bu fermandan önce sadece müslümanlar devlet memuru olabilmekteydi (Bozkurt, 1992)), her cemaate kendi anadilinde okul açabilme yetkisi
tanınmış, karma mahkemeler kurulmuş, gayrimüslimlerin de müslümanlar gibi
askere alınacağı vurgulanmıştır (Erdem, 2010). Görüldüğü gibi Tanzimat Fermanı’nda müslüman ve gayrimüslim bütün tebaa hakkında hükümler yer alırken, Islahat Fermanı’nda daha çok gayrimüslimlerin vatandaşlık hakları genişletilmiştir
(Okandan, 1999).

mi

Osmanlı Devleti’nde Çokkültürlüğe ve Çokdilliliğe Dayanan Azınlık Eğiti-

Osmanlı Devleti’nde Türk ve Müslüman olan vatandaşlara eğitim-öğretim kurumu açma hakkı tanındığı gibi azınlıklara da bu haklar verilmişti. İstanbul’un
fethinden sonra Rumlara tanınan haklar sayesinde, Patrik adındaki ruhani reis,
eğitim-kültür kurumlarını, hastaneleri ve kiliseleri yönetebiliyordu. Böylelikle İstanbul’un fethinden önce açılan azınlık okulları, fetihten sonra da varlığını sürdürebilmiş ve sistemli bir şekilde yönetilebilmişti. Daha sonra bu haklar Ermeni
ve Yahudilere de tanındı (Ergin, 1977). Azınlık okulları Ermeni, Rum ve Yahudi
okulları olmak üzere üç gruptur. Bu okullarda temel sosyal, fen ve din eğitimine
ilişkin dersler verilmekteydi. Bunlara ek olarak Osmanlı Devleti, Rum okullarında
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Türkçe dersini, Türkçe öğretmenlerinin maaşlarını devlet bütçesinden karşılamak
üzere verdirtmiştir (Aysa, 1948). 1915 yılında çıkarılan Mekatip-i Hususiye Talimatnamesi ile azınlık okulları, devlet denetimine tabi tutulmaya başlanmıştır. Bir
diğer gayrimüslim okulları olan yabancı okullar, Osmanlı Devleti’nin 1536 yılında
Fransa’ya tanıdığı kapitülasyonlar sayesinde açılmıştır. Daha sonra bu kapitülasyonlar başka Avrupa ülkelerine de tanınmıştır. Tanzimat döneminden sonra ise
daha etkin olmaya başlamışlardır (Ayas, 1948). Bu okullar sadece Katolik mektepleridir. 18. yüzyıl sonrasında Tanzimat fermanının gayrimüslimlere getirdiği haklar sayesinde, gayrimüslim öğrenciler, devlete ait askeri ve sivil okullarda eğitimlerine devam edebilmekteydiler. Ancak Bulgarların 1877 Osmanlı-Rus savaşındaki
ihanetleri yüzünden gayrimüslimlerin askeri okullarda okumalarına yasak getirilmiştir. Osmanlı Devleti’nin azınlıklara ve yabancılara tanıdığı bu geniş haklar
maalesef Osmanlı Devleti’nin zayıflamasından sonra suistimal edilmiş ve azınlık
okulları ve yabancı okullarda devletin yıkılmasına çalışan cemiyet üyeleri yetiştirilmiştir (Taşdemirci, 2001). Azınlık ve yabancı okulları günümüzde hala eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmektedirler. Buna ek olarak günümüzde gayrimüslimler, devlet okullarına gidebilirlerken, müslümanlar da yabancı okullara, bu
okulların özel sınavlarını geçme şartı ile gidebilmektedirler.
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Demokrasi rejiminin benimsendiği devletler, herkesin yararlanmasını sağlamak zorunda oldukları insan haklarını ve temel özgürlükleri, vatandaşlara tanıtmak ve öğretmekle mükelleftirler (Gülmez, 2001). Bu sebeple devletler, insanların
kendi haklarını bilme hakkının gereği olarak onlara vatandaşlık hakları ve demokrasi içerikli dersleri eğitim-öğretimde sunmalıdır. Demokrasi ve vatandaşlık
eğitiminde, herkesin kendi hakkını öğrenmesi yanında, devlete karşı sorumluluğu
ve yasalar karşısındaki konumunu öğrenmesi de hedeflenmektedir (Büyükkaragöz
& Çivi, 1998).
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurulduğu ilk yıllarda tarih, coğrafya ve vatandaşlık bilgisi gibi derslerin öğretim programında tek disiplin halinde yer aldığı
görülmektedir. 1962 yılında 4. ve 5. sınıflar için “Toplum ve Ülke İncelemeleri”
dersi öğretim programına konulmuş ve bu dersin adı 1968 yılında “sosyal bilgiler”
olarak değiştirilmiştir. Sosyal bilgiler dersinin kapsamında ise tarih, coğrafya ve
vatandaşlık bilgisi yer almıştır (Ata, 2007). İlk okullarda sosyal bilgiler dersi, 1990
yılındaki düzenlemeyle uygulanmaya devam etse de ortaokullarda 1985 yılında bu
ders yürürlükten kaldırılmış ve yerine milli tarih, milli coğrafya, T.C. İnklap Tarihi ve Atatürkçülük ile vatandaşlık dersleri okutulmuştur (Gundem, 1996). 1997
yılındaki sekiz yıllık kesintisiz ve zorunlu eğitime geçişin sonrasında, 4, 5, 6 ve 7.
sınıflarda Sosyal Bilgiler dersinin, 7 ve 8. sınıflarda ise “vatandaşlık ve insan hakları eğitimi” dersinin okutulmasına karar verilmiştir. 1998’den sonra eğitim programlarında yer alan derslerin isimleri ve muhteviyatında zaman zaman değişime
gidilmiş, gelişen teknolojiye bağlı olarak farklı dersler de bu programda yer almış227
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tır. Türk Eğitim Sistemi’nde Vatandaşlık ve Demokrasi ile ilgili dersler sekiz yıllık
kesintisiz eğitimin yürürlüğe girmesinden önce 4. ve 5. sınıflarda, zorunlu eğitim
yürürlüğe girdikten sonra ise 7. ve 8. sınıflarda zorunlu olarak okutulmuştur (Gözütok, 2007). Bu ders 2001 yılında eğitim programından tamamen kaldırılmışsa
da 2004 yılındaki düzenleme ile ara disiplin olarak tüm kademelerde öğrenme
sürecinde yer almıştır. 2010 yılında ise “Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi” dersi sadece 8. sınıf öğretim programında temel disiplin olarak yeniden okutulmaya
başlanmıştır (TTK, 2015). Görüldüğü gibi Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin eğitim programı, devlet kurulalı 89 yıl olmasına rağmen henüz oturaklaşmamıştır.
Eğitim programında özellikle son on yıl içerisinde, birkaç yılda bir köklü değişimler yapılması, eğitim sisteminde çatlaklar olduğunu göstermektedir. Türkiye’de
çokkültürlü eğitim ile ilgili yapılan araştırmalar, eğitimde başarının artmasının,
sistemlerin çokkültürlü eğitime odaklandığında gerçekleşeceğini göstermektedir
(Damgacı & Aydın, 2014).
Türk Anayasası’nın vatandaşlık kavramını nasıl tanımladığı, okullarda okutulan Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi dersini anlayabilmek için son derece önemlidir. Türkiye Cumhuriyet’nin ilk anayasası olan 1921 Anayasası’nda vatandaşlık
kavramına değinilmemiştir. 1924 Anayasası’nda Türkiye ahalisine din ve ırk farkı
gözetmeksizin vatandaşlık itibari ile Türk denileceği yazılmaktadır. 1961 Anayasası’nda “Vatandaşlık” adında bir başlık açılmış ve Türk devletine vatandaşlık bağı
ile bağlı olan herkese Türk denildiği eklenmiştir. 1982 Anayasası’nda ise “Türk Vatandaşlığı” adında bir başlık açılmış ve altında, 1961 Anayasası’nda vatandaşlığa
ilişkin yer alan ifadeler kullanılmıştır (Bilir, 2012). Türkiye Cumhuriyeti Devleti
kurulduğu ilk zamanlardan itibaren kabul ettiği anayasalarda, Türklüğün bir ırk
olmasından ziyade bir millet olduğundan bahsedilmiş ve Türkiye vatandaşları için
Türk ifadesi kullanılmıştır (Polat, 2011) Türkiye Cumhuriyeti Devleti için “Vatandaş=Türk” eşitliği günümüz Türkiye’si için yanlış bir tanımlama olmayacaktır.
Ancak vatandaşlık aslında Kepenekçi’ye (2008) göre, bir kişiyi bir devlete bağlayan
uyrukluk bağıdır. Bu nedenle vatandaşlığı bir ırkın adı ile bağdaştırmak o ülkede
yaşayan diğer ırklara mensup topluluklar için itici olabilir. Günümüzde vatandaşlıktan öte küresel vatandaşlık kavramı tartışılıyorken, bu durumu bir ırka indirgemek, demokratik açıdan yeniden değerlendirilmesi gereken bir konudur.
Vatandaşlık konusunda ele alınması gereken bir diğer mesele de son dönemde
hızla artan göç meselesidir. Özellikle 2011 yılında Suriye’de ortaya çıkan iç savaş
nedeniyle Suriyeli aileler Türkiye’ye sığınmışlardır. Buna rağmen “Yabancılar ve
Uluslararası Koruma Kanunu”nun bir kısmı 2013, bir kısmı da 2014 senesinde
ancak yürürlüğe girebilmiştir. Bu kanunla yabancıların Türkiye’ye giriş-çıkışları,
ikametleri, sınır dışı edilmeleri, eğitim almaları gibi konularda nasıl bir tutum izleneceğine dair kararların yanında, insanlık dışı muameleye maruz kalma durumu
olanların ülkelerine gönderilmeyeceği de belirtilmiştir. Geri gönderilmeyen ailelerin çocuklarının eğitim almaları da kanunla açıklığa kavuşmuştur. 6458 sayılı
Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’na göre çocukların eğitim ve öğretim-
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den faydalanmaları için Milli Eğitim Bakanlığı’nca gerekli tedbirlerin alınması
gerekmektedir (Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu, 2013).

Demokrasi kavramı geçmişte olduğu gibi günümüzde de üzerinde çokça tartışılan bir konudur. Birçok tanımı olduğu gibi birey ve toplumlara bağlı olarak
çeşitli türleri de mevcuttur. Bu türler; doğrudan-yarı doğrudan-temsili demokrasi, çoğunlukçu-çoğulcu demokrasi, Marksist demokrasi, liberal demokrasi, siber
demokrasi, militan demokrasi, delegasyoncu demokrasi, westminister modeli demokrasi, müzakereci demokrasi, katılımcı demokrasi olarak sıralanabilir (Yavuz,
2009). Yavuz’a (2009) göre bu farklılıklar demokrasiye bakış açısından bir zenginlik olarak kabul edilse de büyük karmaşalara da neden olmaktadır.

Cilt 5 Sayı 13 Bahar 2016

Çoğulculuğun Demokratik Bağlamı ve Türkiye›de Çoğulculuk

Çoğulcu demokrasi halkın çoğunluk tarafından yönetilmesi anlamına gelmektedir. Her ne kadar çoğulcu demokrasilerde halkın çoğunluk tarafından yönetilmesi önemli görülse de bu süreçte çoğunluğa yönetme, azınlık durumunda
olanlara ise muhalefet etme görevi düştüğü için bu görüşe, dışlayıcı olması yönüyle
itiraz edilmekte ve bu görüş demokrasinin ruhuna aykırı bulunmaktadır. Çünkü
bu durumda azınlıkta kalan bireylerin karar mekanizmasına katılması mümkün
görülmemektedir. Azınlığa sadece muhalefet etme görevi düşmektedir. Burada
üzerinde durulması gereken nokta ise çoğulcu olmayan azınlıkların durumudur.
Bu noktadan hareketle denilebilir ki, çoğulcu demokrasi tam manasıyla demokrasinin gereklerini karşılayamamaktadır. Çünkü çoğunluğun seçimleri ile devlet
yönetilmekte, azınlığın seçimi ise bertaraf edilmektedir (Lijphart, 1999). Ancak
karar alma sürecinde oy birliği mümkün olmayacağından, oy çokluğundan daha
demokratik hiçbir alternatif söz konusu değildir (Dahl, 1993). Her ne kadar çoğulcu demokraside çoğunluğun seçimi ile iktidara gelen çoğunluk, yönetimde
söz hakkına sahipse de azınlıkların muhalefetteki yeri bu durumu dengeleyebilir.
Bunun yanı sıra çoğunluğun seçtiği iktidar, tüm vatandaşlara kendi kültürlerini
yaşama hakkı tanır, herkesi olduğu gibi kabul eder, çoğunluğun da azınlığın da
taleplerine makul cevaplar sunarsa, demokrasinin gereklerini yerine getirmiş olur.
Böylelikle azınlıklar, çoğunluk kültürünün baskın olması nedeniyle asimile olmayacağı gibi azınlık ve çoğunluk arasında bir uyum söz konusu olabilir.
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Bir rejim olarak demokrasi, toplumu oluşturan çeşitli grupların çoğulculuğuna dayanan, bütün bireyleri kendi kültürleri ile kabul eden ve onlara eşit muamele eden bir sistemdir (Gözlügöl, 2013). Kavram olarak demokrasiyi ise Abraham
Lincoln’un ünlü tanımı olan “halkın halk tarafından, halk için yönetimi” şeklinde
tanımlayabiliriz (Sartori, 1996). Bu tanımlardan hareketle denilebilir ki demokrasi; özgürlüğü, eşitliği ve halkın kendi kendini yönetmesini esas alan değerler sistemidir. Bu sebeple demokrasi kavramının insan hakları kavramı ile bütünleşik bir
yapıda olduğu söylenebilir. Özde halk için yönetime vurgu yapan demokraside,
insan haklarına dayanan bir anlayış da söz konusudur (Yavuz, 2009).
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Gündoğan’a (2002) göre günümüzde çoğulculuk denildiğinde kastedilden, kültürel çoğulculuk kavramıdır ve kültürler arasındaki farklılıklardan dolayı kültürel
ilişki de oldukça sıkıntılıdır. Çünkü her kültürel grubun algıları, değer sistemleri
birbirinden farklıdır. Çoğulcu anlayışta ise birçok iyi bulunmaktadır ve tek bir iyi
yerine iyilerin peşinden koşmak esastır (Gündoğan, 2002). Buna ek olarak Taylor
da çoğulculuğun kültürel kimlikleri tanımayla meydana geleceğini savunmaktadır (Taylor, 1996). Bu sayede kültürler arasındaki çatışma ortadan kalkacak ve tam
manasıyla çoğulcu bir toplum meydana gelecektir. Çokkültürlü bir toplumda tüm
insanların eşitliği savunulduğundan, her kültürün farklılığına saygı duyulmakta
ve buna bağlı olarak çoğulcu bir anlayış ortaya çıkmaktadır (Damgacı, 2013).
Türkiye’de şu anda hali hazırda çok çeşitli kültürler birarada yaşamını sürdürmektedir. Osmanlı Devleti’nin hüküm sürdüğü dönemlerde, toprakların daha da
geniş olması münasebetiyle kültürel grupların sayısı çok daha fazla olmuştur. Gündoğan (2002)’a göre çoğulculuğu sağlamak ve kültürel çatışmaların önüne geçebilmek için değerlerin ön planda tutulması, bunlara saygı duyulması ve kültürlerin
birbirlerine hoşgörü ile yaklaşması gerekmektedir. Hoşgörü, herkesi kendi konumunda kabul ederek saygı duymayı gerektiren başlı başına bir değerdir. Osmanlı
Devleti’nin, bünyesindeki kültürlerin çatışmasını hoşgörülü olarak bertaraf ettiği
bilinmektedir (Bayraktar, 2013). Hatta Batı’da modern çoğulculuk ve hoşgörü düşüncelerinin gelişim gösterdiği Aydınlanma Dönemi’nin büyük düşünürlerinden
Votaire’in bile, eserlerinde Osmanlı Devleti’nin kültürel çoğulculuk ve hoşgörü politikasını örnek gösterdiği görülmektedir (Günay, 1998). Türkiye’nin gündemini şu
anda, dünyanın birçok bölgesinde olduğu gibi, farklı kültürlerin çatışması konusu
çokça meşgul etmektedir. Türkiye’de tam manasıyla çoğulculuğun sağlanabilmesi
için hoşgörüye dayalı anlayışın devlet politikası haline getirilmesi gerekmektedir.
Bu sayede kültürel çatışmalar da son bulacak, barış ve huzur ortamı sağlanacaktır
(Aydın, 2012).
Türkiye’de Asimilasyon ve Sosyal Bağlılık
Osmanlı Devleti son dönemlerinde, devletin yıkılmasını engelleyebilmek için
çeşitli düşünce akımlarını benimsemeye çalışmıştır. Osmanlıcılık akımı imparatorluğun asıl öğesini oluşturan Türklerin, İslâmcılık ise diğer dinlere mensup vatandaşların hoşuna gitmemiş ve böylece bu akımlar önemlerini kısa bir süre içinde
kaybetmişlerdir. Benimsenen akımlardan biri olan Batıcılık akımı da İslâmiyetin
ruhuna aykırı bulunmuştur. Türkçülük akımı ise yeni yönetimi kurmak isteyenlerin üzerinde durduğu bir akımdır. Osmanlı Devleti’nin kurucularının Türk ırkına
mensup olması ve elde kalan toprakların büyük bir kısmında Türklerin yaşıyor
olması bu akımı güçlendirmiştir. Nitekim Türkiye Cumhuriyeti Devleti de Türkçülük temeli üzerine kurulmuştur. Yeni kurulan bu devlet üzerinde, Türkler dışında farklı toplumlar da hayatlarını idame ettirmesine rağmen, Türkçe dışında
farklı dillerin konuşulmasının devletin rejimine tehlike oluşturacağı düşünülmüştür. Bu nedenle bahsi geçen tehlikenin ortadan kaldırılması için yasaklayıcı ve asimile edici önlemler alınmıştır (Kubilay, 2005). Bunun yanı sıra büyük çoğunluğu
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müslüman olup ibadetlerini Arapça dilinde yerine getirme yükümlülüğüne sahip
insanlara da ibadetlerini Türkçe dilinde yapmaları için baskı yapılmıştır. Örneğin
insanları namaza Arapça dilinde davet eden ezan, 1932 yılından 1950 yılına kadar
Türkçe olarak okutulmuştur (Tuncalp, 1950). Kubilay (2005)’a göre Milli Mücadele döneminde ülkenin çok etnikli/kültürlü yapısı tanınsa da bu durum, Cumhuriyet’in ilanından sonra farklılık göstermiş ve devletin çok etnikli yapısına dair
görüşler ortadan kalkmıştır. Örneğin; Türkçe dili dışında farklı dillerin kamusal
alanlarda konuşulması devlet rejimi için tehlike olarak kabul edildiğinden, kanuni düzenleme ile Cumhuriyet kurulduktan sonra bu durumu ortadan kaldıracak
yasalar getirilmiştir. Ancak 1991 yılında, Anayasanın 2932 sayılı anadilleri yasaklayan kanunu yürürlükten kaldırılmıştır (Kubilay, 2005). Bu yıldan sonra radyo ve
TV’de Türkçe dışındaki dillerde yayın yapan kanallar açılmış ve azınlık dillerinin seçmeli ders olarak okutulmasına müsaade edilmiştir. Bu sayede çoğulculuk,
Osmanlı Devletinin yıkımından itibaren ilk defa benimsenmeye başlanmış ve demokratik adımlar atılmıştır.
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Türkiye Cumhuriyeti Devleti kuruluşundan bu yana azınlık hakları ile ilgili
çeşitli sorunlar yaşamıştır. Son yıllarda azınlıklara karşı tutumunda değişiklik
yapma kararı alan Türkiye, çeşitli açılımlarla daha demokratik olma yoluna girmiştir. Özellikle Türklerden sonra büyük bir çoğunluğa sahip Kürt ırkına mensup
vatandaşların taleplerine cevap verilmeye çalışılmıştır. Bu kapsamda önerilen Kürt
Enstitüsü’nün kurulması, Kürtçe radyo-televizyon kanalının açılmasına izin verilmesi ve anadilde eğitim taleplerinden, anadilde eğitim dışındakiler gerçekleşmiş
durumdadır (Türkiye’nin Demokratik Dönüşümü, 2012). Kürt ırkına mensup bazı
provakatör gruplarla çekişme yaşayan bazı Türk gruplar, anadilde eğitimi yanlızca
Kürtçe eğitim olarak algılamakta ve bu hakka şiddetle karşı çıkmaktadırlar. Ancak burada dikkat edilmesi gereken konu şudur; anadilde eğitim, Türkçeden sonra yanlızca Kürtçe dilinde eğitim anlamına gelmemektedir. Anadilde eğitim, bir
toplumu oluşturan her bir kültürel grubun, kendi anadilinde eğitim alabilmesidir
(Kaya & Aydın, 2013). KONDA (2011) raporuna göre Türkiye’de şu anda 36 farklı
etnik kimlik barınmaktadır. Anadilde eğitim hakkı sayesinde bütün anadillerde
eğitim verme-alma serbest hale gelecek ve insanlar kendi anadillerini öğrenebileceklerdir. Bunun yanı sıra farklı ırktan olan vatandaşlar birbirlerinin dillerini
öğrenecek ve birbirlerine karşı empati geliştirebileceklerdir (Aydın, 2012)
Türk Eğitim Sistemi’nde her ne kadar demokratikleşme açısından adımlar atılsa da çok büyük eksikler görülmektedir. Örneğin Türkiye’de bazı üniversitelerde
Çerkez ve Gürcü Dili ve Edebiyatı gibi anadile ilişkin lisans bölümleri açılsa da
Türkiye’de konuşulan diğer azınlık dillerinde hala lisans bölümleri açılmamıştır
(Eğitim ve Gelecek, 2013). Bu bölümlerin lisans düzeyinde verilmiyor olması, azınlık dillerinin ilk ve orta öğretimde öğretilmesini engellemektedir. Çünkü bu dilleri
öğretecek uzman öğretmenler yetişmemekte dolayısıyla da atamaları gerçekleşmemektedir.
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Sonuç, Tartışma ve Öneriler
Vatandaşlık, devlet aygıtı içinde bireyin yasal durumunu belirleyen, kişinin
görev ve sorumluluklarının sınırlarını vurgulayan, devletin bireye karşı görev ve
sorumluluklarını belirleyen yasal statü olarak ifade edilmektedir (Aybay (2008). Bu
açıdan devlet her etnisitenin sahip olduğu kazanımları, çeşitlilikleri, farklılıkları
kendisi için zenginlik olarak görmeli ve her bireyi eşitlikçi, özgürlükçü, katılımcı,
temsil edebilme ve teşfik etme bağlamında görebilen bir yaklaşım sergilemelidir.
Bu yaklaşım; eşitlikçi bir anlayışla her bireyin hak ve hukuk sahibi olması, özgür
bir şekilde kendi kültürel değerlerini yaşaması ve yansıtması, devletin bu faaliyetleri destekleyerek teşfik edebilecek bir duyarlılık sergilemesi, bunun yanında vatandaş olarak bireyin kanunlara uygun bir tutum içinde olması,devletin bireyden,
bireyin devletten beklediği hak ve görevler olarak görülmektedir.
Vatandaşlık eğitiminin hem birey hem de toplum açısından daha sağlıklı süreçlerin yaşanmasına imkan verebileceği bilinmektedir. Vatandaşlık bilincine sahip
birey, içinde bulunduğu toplumsal dokuya uygun davranacağı gibi aynı zamanda
devletin kendisine karşı sorumluluklarını bilerek hareket etme eğilimi içinde bulunacaktır (Goncalves, 2004). Çokkültürlü bir eğitimin uygulanabilmesinin her
şeyden önce öğretmen yeterliliği ile birlikte, eğitim programının yeterliliğiyle de
ilişkili bir durum olduğu öngörülmektedir. Demokratik değerlere sahip çokkültürlü toplumlarda, vatandaşlık bilinci oluşturma noktasında, bireylerin nitelikli
kararlar alma ve içinde bulundukları toplumu demokratik açıdan daha yaşanabilir
ve adil kılmak için gerekli bilgi, davranış ve becerilerle donatılmalarına imkan sunulmaktadır (Banks, 1997). Bu açıdan vatandaşlık eğitiminin asıl amacının, hem
birey hem de toplum için sağlıklı sosyal yapıların elde edilmesi adına; bireylerde
vatandaşlık noktasında farkındalık oluşturmaya imkan verebilmek olduğu anlaşılmaktadır.
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş döneminde farklı bilim alanlarıyla bireylerin vatandaşlık bilincine kavuşmalarına imkan verilmeye yönelik bir çaba içinde
bulunulduğu, öğretim programlarında milli ve manevi değerlerin esas alındığı,
milli tarih, milli coğrafya, T.C. İnklap Tarihi ve Atatürkçülük, vatandaşlık, insan
hakları ve demokrasi eğitimi alanlarında farklı disiplinlere yer verilerek bu disiplinler yoluyla bireylerin vatandaşlık şuuru içinde yetişmelerine imkan sunulduğu
görülmektedir. Eğitim yoluyla vatandaşlık bilincinin elde edilmesine ilişkin olarak
Gonçalves (2004), vatandaş olmanın belli bir süreci gerektirdiği ve eğitimin bireylerdeki vatandaş olma sorumluluğunun geliştirilmesine yardımcı olmada çok
önemli bir rol oynadığı görüşünü ileri sürmektedir.
Geniş bir çoğrafyaya dağılan Osmanlı Devleti döneminde, günümüzde yeni
yeni değeri anlaşılmaya başlanan hoşgörü, insan hakları, eşitlik, adalet, azınlık
hakları, farklı unsurlara eşit imkanlar sunma gibi değerlerin önemli görüldüğü, bu
değerlere yasalarda yer verildiği, farklı din ve milletlerin en iyi şekilde bu değerlerden istifade ettikleri açıktır. Her ne kadar çokkültürlülük kavramı Osmanlı Devleti
zamanında kullanılmamış olsa da çokkültürlülüğün kendisi tüm güzellikleriyle

Türkiye’de vatandaşlık ve vatandaşlık eğitimi noktasında ortaya konan algı
dikkate alındığında devletin; insan haklarını ve temel özgürlükleri, insanların
kendi haklarını bilme hakkını bir görev olarak kabul ettiği anlaşılmaktadır. Bu
bağlamda çalışmada; Türk Eğitim Sistemi’nde vatandaşlık ve demokrasi derslerinin tarihsel süreç içerisinde ne şekilde verildiği, 1961 ve 1982 anayasalarında vatandaşlık kavramının ne anlam taşıdığı, hak ve sorumluluklarının ne olduğu ile
ilgili çerçeve belirlenmeye çalışılmıştır. Diğer yandan uluslararası düzeyde devletin bireylere karşı hak ve görevleri konusunda biliçlenmeye imkan verme konusu
tartışılmıştır.
Çalışmada ayrıca her ne kadar çoğulcu demokrasi halkın çoğunluk tarafından yönetilmesi anlamına gelse de bu noktada çoğulcu olmayan azınlıkların hep
muhalefette kalmaları, karar mekanizmasında yer almamaları gibi durumlardan
dolayı çoğunluğun yönetiminde etkilerinin minimize edilme riskinin mevcut
olduğu vurgulanmıştır. Azınlık durumunda olanlar coğunluk karşısında her zaman kendilerini temsil yeterliliğini tam olarak ortaya koyamayabilirler. Özellikle
ülkemizde sahip olunan değerleri ön planda tutarak, farklılıkları bir arada tutan
hoşgörü atmosferi içinde çeşitliliği birer zenginlik olarak görme yeterliliğini ortaya koyabilmenin büyük bir ihtiyaç olduğu aşikardır. Ayrıca ülkemizde Cumhuriyet tarihinden itibaren çokkültürlülüğün ulusal birliğin sağlanması için bir risk
olarak görüldüğü, doğası gereği, istikrarın bozulmasına yol açabilecek yıkıcı bir
unsur olarak algılandığı anlaşılmaktadır. Bu noktada Ekinci (1999) Türkiye’nin,
Cumhuriyetin kuruluş aşamasında tek kültürlü homojen bir ulus politikasını esas
alarak bunu bir devlet politikasına dönüştürdüğü vurgusuna yer vermiştir. Devletin, parçalanma korkusu refleksiyle hareket etmesi; onun, ulus devlet anlayışıyla
gelecek kaygısını aşmaya çalıştığı, bundan dolayı tek tipleşme yolunda adımlarlar
attığı ve böylelikle etnik grupların görmezden gelindiği şeklinde yorumlanabilir.
Son yıllarda çokkültürlülük bağlamında her ne kadar olumlu gelişmeler gözlense
de sürecin iyi yönetilememesinden dolayı bu durumun çeşitli siyasal çalkantılara,
sosyal çatışmalara yol açabilecek sonuçlar doğurduğu anlaşılmaktadır.
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en iyi şekilde yaşatılmaktaydı. Bu anlayışın temelinde, Osmanlı Devleti’nin sahip
olduğu maddi ve manevi değerlerin, hoşgörü ve çokkültürlülüğe dayalı yeterliliklerin sergilenmesine imkan verebilecek nitelikte olduğu görülmektedir (Karpat
& Yıldırım, 2012). Osmanlı Devleti’nde Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve
Kanun-i Esasi’yle farklılıklar dikkate alınarak çok dinli-polietnik yapının düzenli
bir biçimde işlediği açıktır. Osmanlı Devleti’nde azınlıklara kendi değerlerine uygun olarak eğitim hakkı tanınmış, bir kısım milletlere de kapitülasyonlar yoluyla
eğitim imkanı verilmiştir. Azınlık okullarında yetişen gayrimüslim öğrenciler de
devlete ait askeri ve sivil okullarda eğitim faaliyetlerine katılmışlardır. Bu noktada
Khan (2001)’ın da ifade ettiği gibi Osmanlı’nın millet sisteminin, çokkültürlü anlayışın ileri bir uygulaması olduğu, bu sistemin temelinde de İslam hümanizması ve
hoşgörüsünün yattığı söylenebilir.
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Türk Eğitim Sistemi’nde her ne kadar demokratikleşme boyutunda olumlu
adımlar atılmış olsa da çok büyük sorunların hala var olduğu görülmektedir. Temel kütleden farklı kültüre mensup gruplara anadilde eğitim hakkı, farklı dillerde
televizyon radyo yayın hakkı gibi haklar verilse de Türkiye’deki demokratik dönüşümün istenen düzey ve yönde olmadığı açıktır. Bu durumun temelinde; demokrasinin tam olarak özümsenmediği ve sistemin sağlıklı yürütülmesine engel
olabilecek istismarların yaşandığına ilişkin durumların yattığı düşünülmektedir
(Polat, 2009) Oysa çokkültürlü eğitimi esas alan öğretim programları farklı ırk,
etnik grup, dil ve sosyal gruplara mensup bireylerin düşünceleri doğrultusunda bir
program düzenlenmesi gerektiği düşüncesi ile demokrasiyi temel alarak hazırlanır
(Banks,2006b). Bu noktada Banks (2005) eğitimcilere, tüm öğrencilere eşit erişim
ve fırsat sağlamaları noktasında çok önemli görevler düştüğünü ifade etmiştir.
Türkiye’de çokkültürlülüğü esas alarak 1961 ve 1982 anayasalarında anayasal
ifadelere yer verilmesine ve son yıllarda bu bağlamda azınlık haklarının iadesi konusunda gelişmeler yaşanmasına rağmen, çokkültürlü eğitim anlayışının öğretim
programlarında istenilen şekilde yer almadığı görülmektedir. Akademik düzeyde ancak “çokkültürlü eğitimin” üniversitelerde dikkate alındığı ve söz konusu
“çokkültürlü eğitim’ dersinin sadece Türkiye’de birkaç üniversitede işlendiği görülmektedir. Her ne kadar bu çaba cılız bir gayret olarak görülse de gelecek adına
çokkültürlü değerlerle, Osmanlı Devleti’nin bu mirasının tekrar canlanacağı, demokrasi adına ümit edilmektedir.
Bu noktadan hareketle bu çalışma ile bireylerin hak ve sorumlulukları bağlamında vatandaşlık bilincine ilişkin farkındalıklarının gelişimine imkan verebilecek yapılanmalara gidilmesi ve bireylerin çokkültürlülüğün sağlayacağı faydalar
noktasında bilinçlenmeleri gerektiği ortaya çıkmıştır. Bu durum, vatandaşların
empati, hoşgörü, adil olma, duyarlılıklık, sevgi ve saygı gibi değerleri kazanmalarına büyük fayda sağlayacaktır. Ayrıca öğretim programlarının çokkültürlülük
açısından değerlendirilerek bu noktada programlarda gerekli kazanımlara imkan
verebilecek düzenlemelere gidilmesi, çokkültürlülük konusunun üniversitelerde
akademik düzeyde ele alınmasına fırsat sunabilecek, böylelikle daha çok akademik
çalışmalar yapılacak ve eğitim programları için vatandaşlık ile çokkültürlülük adına bilimsel alt yapı oluşturulmuş olacaktır.
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Bu yazının amacı, matematikte sıklıkla kullanılan nokta, doğru gibi soyut
kavramların birbirleriyle ve somut varlıklarla kurulan ilişkisini yeniden yapılandırmaya çalışmaktır. Soyut ya da somut kavramlar ve bilgi arasında gerçekleşen
kurguların gözden geçirilmesi ve olası değişikliklerin sorgulanması önemlidir.
Böylece, eylemlerin ve nesnelerin temelini, sonsuz kavramı ile birlikte ele alarak,
yeni düşüncelerin ortaya çıkması mümkün olacaktır.
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Kavramların somut ve soyut olarak ayrılması temelinde duyu organları ile ilişkilendirilmiştir. İnsanda var olan beş duyu organının en az biri ile varlığına ilişkin bilgi sahibi olduğumuz, uzayda yer kaplayan nesnelere ait kavramlar somut
kavramlar olarak değerlendirilmiştir. Burada kimi düşünceye göre, bir koşul olarak sunulan zamanda yer kaplama o nesnenin kendi varlığı açısından önemsizdir.
Çünkü zamanın kendisi, bilinç tarafından ortaya atılmış ve pratik yaşamda birlik
olmaların planlanmasında oldukça işe yarayan bir kurgudur.
Soyut kavramlar ise somut kavramların aksine uzayda yer kaplayamayan ve
beş duyu organı ile algılanamayan, daha çok sezgilerin alanında yer alan kavramlar olarak değerlendirilmektedir. Klasik bir örnek olarak; insan kavramı somut,
insanlık kavramı ise soyut olarak ele alınır. Burada, insan kavramının da soyut
olduğu söylenebilir ya da beş duyu organının beraberce bilinçten ayrı ele alınmasının olanaklı olup olamayacağı tartışılabilir. Somut nesnelere ait soyut düşüncelerin
olanaklı olması, o nesnelerin soyut olarak algılanabileceği anlamını taşımamaktadır.
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Somut ve soyut kavramlarının daha genel geçer bir yaklaşımı için tek bir bilinç
tarafından deneyimlenen sonuçları tartışmak gerekir. Yani masa denilince soyut
bir kavram olarak ele alabilme olasılığı, tek bir bilincin deneyimlediği bir masanın
o bilinç tarafından somut olarak ele alınabileceği düşüncesini ortadan kaldıramaz.
Bu yüzden, somut kavramlar tek bir bilincin deneyimine bağlı olarak ele alınmalı
iken, soyut kavramlar ise hem tek bir bilincin, hem de - bir arada olmasalar da
- birden fazla bilincin düşüncede deneyimleyebildiği, tartışabildiği kavramlar olarak ele alınabilir.
Soyut kavramların somut kavramlarla açıklanması ya da anlaşılması mümkün
iken, soyut kavramlarla açıklanması ve anlaşılması daha zor gibi durmaktadır.
Örneğin, özgürlük kavramını açıklamaya, anlamaya çalışılırken veya tartışırken,
somut olarak karşıdaki bilinçte var olduğu düşünülen dolayısıyla da somut olarak
ele alınan ayrı ayrı özgürlükler (ifade özgürlüğü, seyahat özgürlüğü v. b.) kullanılabilir. Bu türden bir tartışma başka soyut ve somut bir takım kavramlarla olur.
Bununla birlikte, özgürlük kavramını anlamaya çalışırken ve tartışırken insanlık,
adalet, sevgi gibi soyut kavramların kullanımı daha az olanaklı ve açıklayıcıdır. Elbette, insanlık gibi soyut bir kavramın ele alırken, sevgi gibi soyut bir kavramı kullanabiliriz ancak, bu da sevgi kavramının somut açıklamalarına bağlıdır. Somut
kavramların, hem somut diğer kavramlarla ifadesi mümkün iken, hem de soyut
kavramlarla da açıklanması ya da anlaşılması olanaklıdır. Söz konusu şeylerden
birisi de anlama ise, anlama işi kendi başına zaten soyut bir kavram ve eylemdir.
Bir yandan iç içe geçmiş soyut ve somut kavramlarla, bir yandan da arasındaki ilişkilerle bir arada düşünmeye zorlanan bilinç, ortaya çıkan gerilimi aşmaya çalışır.
Matematiğe ait kavramlar genellikle soyut olarak ele alınır. Ayrıca somut bir
odun parçasının silindir biçiminde oluşu onun soyut bir özelliğidir. Çünkü soyut
kavramların kullanılmasıyla açıklanır. Ancak, somut varlıkların matematik dışındaki tanımlama ve kıyaslamaya bağlı özellikleri soyut birer duruma dönüşür. Ma240
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Kare kavramı soyut bir kavramdır. Bir kenarı 10 cm olan bir kare ise somut olarak algılanabilir çünkü somut bir referansa ve kıyaslamaya dahildir. Bu ise somut
bir nesneye bürünmesiyle olanaklıdır. Analitik düzlemde ABCD karesinin A ve
B noktaları belirli ise, analitik düzlemin önümüzdeki kağıtta çizili oluşuna bağlı
olarak bir algı söz konusu olur. Bahsedilen somut algıların tümü, kıyaslama içeren
ve sadece farklılıklarla ayırt edilebilen varsayımlardır. Burada da bilincin basite indirgeme içgüdüsü iş başındadır. Aksi halde, bilincin diğer bilinçlerle pratik olarak
eylemde bulunması veya düşüncede anlaşması zorlaşır.
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tematiksel kıyaslama ve tanımlamalar ise kendi başlarına soyut özellikler olmasına
karşın ayrı ayrı bilinçler tarafından benzer somut özellikler olarak algılanır. Sayı
içeren bu tür somutlaşmaya yatkın kavramlar sıklıkla kullanılır. Sayı kavramı soyuttur ancak bir kutunun içerisinde beş tane kalem olduğunu söylersek belki de
en somut algılardan bir türe ulaşırız ki o da matematiksel yargıların doğruluğuna
olan inançla ilgilidir.

Böyle bir soyutlama nasıl olabilmektedir? Bu, genel olarak parça bütün ilişkisi
olarak düşünülüp, doğruyu sonsuz kez bölünce noktaya ulaşılacağı algısından kaynaklanmaktadır. Nokta kavramı bilincin deneyiminden tam olarak bağımsızdır.
Hiçbir imgelemde nokta kavramı matematikteki gibi düşünülemez. Bilincin işleyişi, basitleştirme ve anlamlandırma çabası içerisinde, düşüncenin devamını sağlayacak şekildedir. Bilincin içinde bulunduğu çevresel, psikolojik düşünme koşulları içerisinde noktanın bir tür algılanışı söz konusudur. Bu bilincin, noktanın ilk
tanımına şahit olduğu matematik veya geometrideki gibi bir deneyim- yani kağıt
üzerinde kalemin ucuyla bırakılan bir işaret- üzerine, noktayı biliyormuş gibi davrandığı açıktır. Çünkü tek olarak noktanın kendisi hiçbir kağıtta, tahtada veya bilgisayarda bilince aktarılamaz. O halde, noktanın bilgisine sahip bir bilinç olamaz.
Çünkü noktanın bir boyutu yoktur. Noktayı pratik yaşamda bilincin deneyimleme
şansı da bulunmamaktadır. O halde, bu şekilde kurgulanan bir nokta kavramı ile
doğru kavramının noktalar aracılığıyla ifadesi ya da imgelenmesi mümkün gözükmemektedir. Nasıl ki, nokta kavramı soyut olarak kurgulanıp varsayımdan öteye
gidemiyorsa ve geometride tek başına bir anlam kazanıyorsa, doğru kavramını da
tek başına ele almak mümkündür. O halde matematiksel her hangi bir kavram diğer bir matematiksel parçanın birleşimi olmadan düşünülebilir. Bu anlamda, dikdörtgen gibi iki boyutlu şekiller bir boyutlu doğruların birleşimi ile ve prizmalar
gibi üç boyutlu şekiller de iki boyutlu şekillere eklenen üçüncü bir boyuttaki nokta,
doğru veya yüzey gibi kavramların birleşimi gibi algılanmamalıdır.
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Soyut kavramların, soyut kavramlarla açıklanması ve türetilmesi ya da bilinçte
var olması ayrı ayrı ele alınmalıdır. Nokta kavramı, soyut olarak değerlendirilir ve
tanımı yoktur. Doğru kavramı da soyut bir kavramdır ve tanımı yoktur. O halde,
nokta kavramından, doğru kavramına ulaşılabilir mi? İlk bakışta kolayca evet denilebilen bu soru, aslında, soyut kavramların soyut kavramlarla açıklanmasının
olanağıyla da ilgilidir.
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Aslında, doğruyu zihinde canlandırmanın iki yolu vardır. Birincisi, şekli neye
benzerse benzesin-dairesel, üçgensel veya biçimsiz- imgelemimizdeki bir noktanın
kaydırılmasıyla kabaca doğruya ulaşırız, ikincisi de doğruyu bir bütün olarak ele
almak koşuluyla ve imgelemde bulunarak doğruya ulaşırız. Eğer, iki ucu da açık
yani iki ucundan da sonsuza kadar devam eden bir doğrudan veya ]AB yarı doğrusundan ya da ]AB[ biçiminde sınırları her iki uçtan da belirli fakat sınırları dahil
olmayan bir doğrudan bahsediyorsak, bu ancak o doğruyu bir bütün olarak ele
almak ve göz önüne getirebildiğimiz kadarını imgelemekle mümkündür. Çünkü
başlangıç olarak alabileceğimiz veya kaydırabileceğimiz bir nokta yoktur.
Bahsedilen doğru kavramının da hangi durumlarda noktanın kaydırılmasıyla
zihinde canlandırabildiğimize bakalım. Bu ise, ya bir tür [AB ışını olabilir, ya da
[AB] doğru parçası olabilir. Yani noktanın kaydırılmasıyla ulaşılabilecek doğruların en az bir sınırının belirli ve o doğruya dahil olması beklenmektedir. Bu durumda da bir sınırı belirli olmayan [AB ışınının tümünün zihinde canlandırılması
olanaksızdır. O halde, sadece sınırlı ve sınırları dahil olan doğruları bir noktanın
kaydırılmasıyla, zihinde bir bütün olarak canlandırabiliyoruz.
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Şimdi, [AB] biçiminde belirli sayıda doğrunun K noktasında kesiştiğini düşünelim. Bu, K noktasının kaydırılması ile de bu doğru parçalarının tümüne ulaşılabilir. Peki, bahsedilen doğru parçalarının sayısı sonsuza yaklaşırsa ne olur? O
zaman da algı dahilinde sınırlar belirli olduğundan bu doğruların tamamını bir
bütün olarak ele alırız.
Somut varlıkların, hem somut hem de soyut özellikler taşıdığını ve soyut varlıkların ise bir takım somut varlıkların deneyiminden türemekle birlikte sadece
soyut özellikler taşıyabileceği söylenebilir. Buna göre, somut varlıkların soyut özellikleri soyut varlıklarla anlaşılırken, somut özellikler soyut varlıklarla soyut olarak
anlaşılabilir. O halde somut varlıkların somut özellikleri soyut varlıklarla somut
olarak anlaşılamaz. Antik Yunan’dan beri matematikle ilgilenen filozofların ve
matematikçilerin ölçüsüz bir cetvel ve pergel yardımıyla ortaya koymanın olanaklı
olup olmadığını tartıştığı, uğraştığı ve anlamaya çalıştığı bazı konular bizim için
önemlidir. Bunlar, aşağıdaki gibi konulardır;
Bir doğruya dışındaki bir noktadan dik bir doğru çizme
Bir doğru parçasının orta noktasını bulma
Bir açıyı iki ve üç eşit parçaya ayırma
Bir küpün hacminin iki katına sahip başka bir küp çizme
Bir doğruya üzerindeki bir noktadan dik bir doğru çizme
Bir doğruya dışındaki bir noktadan paralel bir doğru çizme
Tüm bunların ölçüsüz bir cetvel ve pergel yardımıyla elde edilmeye çalışılması,
somut varlıkların soyut özellikleriyle, soyut varlıklara ait somut özelliklerin elde
edilebilirliğini göstermeyi başarmıştır.
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Bölmek eylemi ile ayrı nesnelere ulaşıldığını söyleyen birisi, sınırların varlığını
kabul eder. Her bir nesneyi bölme işlemi toplam sınır miktarını arttırırken, her birleştirme eylemi de toplam sınır miktarını azaltır. Bu artış ve azalış ise nokta sayısı
ile değil uzunluk ve alan ile yani doğrular ve yüzeylerle ölçülür. Çünkü iki boyutlu
bir cismi bir noktada kesişen iki ayrı parçaya ayıramayacağımız gibi, üç boyutlu
bir cismi de tek bir nokta da ya da tek bir doğru boyunca kesişen iki ayrı parçaya
ayıramayız. Sadece, zaten ayrı olan iki cismi biz bir noktada kesiştireceğimizi iddia
edebiliriz. Somut olarak durum budur. Ancak somut olarak iki ayrı kağıt parçasının birbirine tek bir noktada değdiğini iddia edip ayırırsak, ancak bu durumda
bahsettiğimiz sınırda bir artış olmaz. Gerçek deneyim dünyamızda, iki boyutlu
cisim yoktur. Soyut kavram olarak bir doğruyu ikiye yine soyut olarak bölünce
sınır miktarı değişmez. Zaten doğrunun bir sınırı da yoktur. Üç boyutlu cisimleri
bölünce, toplam hacim miktarı değişmez. Sınırları fark etmek, beraberinde ayrı
olma ya da ayrılma olasılıklarını da içerir. Bu açıdan, her şeyi bir bütün olarak
algılayan bir bilincin sınırlardan bahsetmesi gereksizdir.
Düşüncede, noktayı imgelenebilir hale getiriyor, sonra küre, çember gibi iki ve
üç boyutlu cisimler türetiyoruz. Çünkü bu tür matematiksel terimleri sonsuza dek
böldüğümüzde noktaya ulaşacağımıza inanıyoruz. Yalnız, burada bahsettiğimiz
çemberin veya kürenin sınırlarıdır. Eğer, içi dolu bir küreyi bir tür nesneyi düşüneceksek, sonsuza ayırma ile noktaya ulaşılamaz. Üç boyutlu şeyler, ancak üç boyutlu
şeylere ayrılabilir. Bir veya iki boyutta bu tür bir yaklaşım gereksizdir çünkü bir
ya da iki boyutta somut olarak bir cisimle karşılaşmamız olanaksızdır. O halde,
cisimleri sonsuz kez bölmeye çalışıldığında önce atomlara sonra da atom altı parçacıklara ulaşıldığını görüyoruz. Ancak, bu işlemler sonsuza ayırmanın bir sonucu
değildir ve ulaşılabilen şeyler halen üç boyutlu şeylerdir ve çıplak gözle insan algısının zaten dışındadır. Beklenti bu durumda ne olur? Leibniz’in Monadoloji’sinde en
başta belirttiği “ burada sözünü edeceğimiz “monad”, birleşik şeylere giren, parçaları olmayan, basit tözdür” tanımlamasındaki gibi bir şey midir (Leibniz, 2009:7)?
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Soyut ve somut algıların en önemli varlık alanlarından birisi de sınırlardır. Sınır
denilen şey, hem somut hem de soyut olabilen ve bir bilincin farklılığı algılaması
ya da varsaymasıyla mümkündür. Örneğin, bir kağıt parçasını bir çizgi ile ayırmak
ve sonra da ortaya çıkan iki bölgenin sınırının çizdiğimiz bu doğru olduğunu söylemek mümkün görünürken, gözleri görmeyen birisinin kağıt üzerinde iki bölgeyi
ayırt etmesi ya da sınırı deneyimlemesi mümkün değildir. O halde, sınır var demek de, sınırları yok saymak da deneyim sahibi bilince bağlıdır. Bu yüzden, Wittgenstein’in belirttiği gibi “Açıklama tümden atılmalı, yerine betimleme geçmeli”
anlayışına katılmak gerekir (Wittgenstein, 2007: 67). Çünkü bu tür konularda yapılan açıklamalar, kendiliğinden bir tür betimlemeye zaten dönüşecektir. Bir şeyin
betimlenmesi ise zahmetli bir iştir “Şey, kendine özgü bütün araz ve özelliklerin
toplamından oluşan bir sözle tanımlandığında ise, o zaman bu şey betimlenmiş
olur.” (İbn Sinâ, 2005: 17). Bu durumda, somut kavramların da betimlenmesi kişisel olduğu ölçüde soyut kabul edilebilir. Çünkü somut bir şeyin bütün özellikleriyle
anlatılması olanaklı görünmemektedir.
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Tüm olanakların kullanıldığı, bilimsel her türlü ilerlemenin sonucunda bile, ulaşılan ayrıştırma ve anlama düzeyi, üç boyutlu parçacıklardan öteye gidemez ve en
sonunda da bir tür enerjiye ve kuvvet ilişkisine bağlanır. Soyut olarak algılanan
kuvvetler, imgelemimiz dışındadır ama varsayılan sonuçları somut olarak imgelenebilmektedir. Somut iki nesne arasındaki kuvvet ilişkisi tartışılabilirken, bu nesnelerin ortaya çıkarıcı nedenlerini salt bir kuvvete bağlamak, lafta mümkün iken
yine de nedensellik algımızın dışında kalacaktır.
Sınırlı bir hareketten bahsediyorsak, o hareketin bitmiş olması ve bunun başlangıcının ve bitiminin de somut olarak deneyimlenmesi gerekir. Böylece hareketler de noktanın kaydırılması biçiminde anlaşıp kurgulanabilir. Yani hareketin
bütününün sonsuzda birini alarak ki bu hareketin kendisi olanaklıdır, bu noktasal
özellikler gösteren hareketin devamı ve kaydırılması ile hareketin bütünü açıklanabilir. Hareketi ayrı ayrı sonsuzda birini alıp tek tek bunların sıralanması olarak imgelemek olanaksızdır. Tıpkı ayrı ayrı sonsuz noktanın bir doğru parçasını
oluşturmasını imgeleyemeyeceğimiz gibi. Bu açıdan, bitmemiş bir harekete bakıp
deneyimlenen hareketin olası sonuçlarından yola çıkarak, hareket eyleminin açıklanmaya çalışılması anlamsızdır. Açıklanamayan hareketler hem başlangıç, hem
de sınırının algılanamadığı hareketleridir. Günümüzde, sonsuz olduğu düşünülen
evrenin sahip olduğu olası hareketler de bu yüzden açıklanamaz. Periyodik olan
veya varsayılan hareketler de somut bir algının dışındadır çünkü bitmemiştir ve
hareketinin sonlanma olasılığı vardır. Matematikteki kusursuz ve sonsuza kadar
devam eden yani sınırsız periyodik fonksiyon grafikleri bile işin içine sonsuz kavramı girdiği için ve matematik olduğu için somut algının dışındadır.
Sonsuz kavramı, matematikte limit konusunda sıklıkla kullanmaktadır.
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ile
Fonksiyonlarının aynı olmadığı görülür. Ancak bu fonksiyonların x’in + ve sonsuzdaki değerleri için görüntüleri ve dolayısıyla grafikleri bilinç tarafından olası farklılığın anlaşılamaz oluşundan - aynı olarak algılanır. Bu yüzden,
ve yazılır.
Benzer şekilde, a≠0 olmak üzere,
yazılır.
Burada, in grafiği ile in grafikleri de, x’in + ve - sonsuzdaki değerleri için bilinç tarafından, arada bir fark olduğunu hissetse bile - bu farkı algılayamayacağını
düşündüğü için - aynı algılanır. Verilen fonksiyonlara ait grafikler de bir bütün
olarak düşünülemeyeceğinden, algı tarafından grafiğin analitik düzlemdeki bir tür
benzer eylemi gibi imgelenir.
O halde, sonsuz kavramını en anlaşılır bir biçimde ve en kolayca bir tür düşünce ya da algı eylemine dökebileceğimiz yer pratik eylemler dünyamız değil, düşünce dünyamızda nokta ve doğru kavramlarıyla yaptığımız imgelemlerdir. Bunu yaparken doğruyu sonsuz kez bölebildiğimizi ve böylece noktaya yaklaştığımızı veya
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Bu noktada sosyal bilimlerdeki bilme olayı ile fen bilimlerindeki bilme olayının
dayandığı temellerde de farklılıklar kendisini gösterir. “Sosyal bilimler denildiği
zaman insanlık kavramının kendisiyle alakalı bütün disiplinleri ve bunların birbiri ile ilişkisi zemininde bir bilme faaliyeti akla gelmektedir ” (Doğrucan, 2015:
207) ancak burada bilme, inanç ve bunların aktarımı açısından fen bilimlerine
göre bir farklılık söz konusudur. Fen bilimlerindeki bilme, ortak, gözlemlenebilir
ve somut algıya açık bilgi alanıdır. Somut olarak, mevcut teknolojinin kullanımıyla
bile ancak algılayabileceğimiz ve dolayısıyla da sınıra sahip olan her bir şeyin bölünebileceği olasılığını fen bilimlerinde somut olarak araştırır, sosyal bilimler de
ise soyut olarak düşünürüz. Yine de, “her çağın kendi standardı içerisinde ürettiği
bilgi, bakış açısı, inanç gibi konular derinlik kazanmıştır. Böylelikle epistemolojinin kümülatif olma özelliği anlam kazanarak özellikle beşeri bilimlere daha geniş
bir projeksiyon sağlamıştır” (Doğrucan, 2015: 209).
Teknolojinin olanaklarıyla ancak algılanabilen kavramlar, yine de somut kavramlardır ve algılanabildiği için de sınırlıdır. O zaman, tekrar tekrar bölünebilir
ve böylece sınırı olmayan yani boyutsuz ve hiçbir şekilde algılanamayacak olan
nokta gibi soyut bir temele kadar gidilmesi gerekir. Somut deneyimleme olanağı
bulduğumuz her şey de, bu soyut temelin ayrı ayrı somut birleşimiyle değil ancak
somutlamaya yarayan soyut kavramların imgelenmesiyle mümkün olacaktır. Benzer şekilde, sahip olduğumuz evren anlayışı da bir sınıra sahip değildir. Çünkü
bilinç açısından sınır algılanınca, sınırın dışından da bahsetmek olasıdır ve bu da
bizi yeniden algımızın dışına iten sınırsızlık inancına sebep olur. Gözlemlediğimiz
her türlü hareketi de, ancak hareketin tamamının gözlemlenmesi durumunda sonsuzda birinin akışı biçiminde bir imgelem ile anlayabiliriz. Bu durumlar, nedensellik anlayışının bir tür sonucu ve alışkanlıkların ortaya çıkardığı bir tür inanç gibi
durmaktadır. İbn Sinâ’nın dediği gibi, “Gerçekliğinde bileşim bulunmayan şey,
bir sözle gösterilemez. Şu halde tanımlanan her şey, anlam bakımından bileşiktir.”
(İbn Sinâ, 2005: 16). Bu yüzden, sınırlı somut bir şeyi sonsuz kez bölme ve evrenin
sınırını keşfetme çabaları eninde sonunda başkasına aktarılamayan, soyut imgelemelerden öteye geçemeyecektir.
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doğruyu sonsuza kadar uzatabileceğimizi düşünür ve buna inanırız. Görülüyor
ki her iki durumda da ulaşabileceğimiz ortak bir algıdan söz etmek olanaksızdır.
Yani, doğruyu sonsuza kadar uzatabileceğimizi imgeleyemeyiz. Benzer biçimde,
doğruyu sonsuz kez bölüp bir noktaya ya da onun imgelemine ulaşamayız. Basitçe
ele alınan nokta ve doğru gibi soyut kavramlarda bunu beceremiyorken, sonsuz bir
evren anlayışını veya sonsuz bir hareketi ya da her hangi bir maddenin sonsuz kez
bölünmesini ve en sonunda ulaşılabilecek şeyi nasıl düşünüp algılayabiliriz?
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Bu çalışmanın amacı, lise öğrencilerinin Türk Edebiyatı/Dil ve Anlatım dersindeki akış durumlarını ölçen Türk Edebiyatı/Dil ve Anlatım Dersindeki Akış
Durumu Ölçeğinin psikometrik özelliklerinin incelenmesidir. Çalışma kesitsel desende gerçekleştirilmiştir. Çalışmada 14-18 yaşları arasında yer alan lise öğrenimi
gören 234 lise öğrencisi katılmıştır. Çalışmada ölçeğin ölçüt geçerliği için Ders Çalışmaya Motive Olma ölçeğinden yararlanılmıştır. Bu çalışmada; ölçek geliştirme
bağlamında bazı güvenirlik ve geçerlik analizleri yapılmıştır. Analiz sonuçlarına
göre açıklanan varyansı %69.32 olan üç boyutlu, 13 maddeli Türk Edebiyatı/Dil ve
Anlatım Dersindeki Akış Durumu ölçeğine ulaşılmıştır. Ölçeğin alt boyutlarının
güvenirlik değerleri 0.84 ila 0.88 arasında değişmektedir. Doğrulayıcı faktör analizi sonuçlarına göre RMSEA değeri 0.088 (p<0.01) bulunmuştur. Uyum değerleri
açısından bakıldığında ölçek iyi uyum değerlerine sahiptir. Ölçeğin güvenilir ve
geçerli bir ölçek olduğu sonucuna varılmıştır. Gelecekte bu ölçekle farklı değişkenlerle çalışmalar yapılabilir.
Anahtar kelimeler: Akış, Türk Dili ve Edebiyatı, ölçek
Abstract:
The main aim of this study is to investigate psychometric properties of the scale
for the Flow State Scale in Turkish Literature and Language lesson. In the present
study, a cross-sectional research design was used. The presents study included 234
* erali76@hotmail.com
** maarif_30@hotmail.com
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individuals who were students in high school. The Scale of Motivation to Study
Lesson was used in order to measure for validity of the scale. Some reliability and
validity analyses were carried out to analysis of data in the present study. It was
found that the scale had three dimensional and 13 items, and also 69.32 % explained variance, alpha values were ranged from 0.84 to 0.88. According to confirmatory factor analysis, the RMSEA value was found 0.088 (p<0.01). According to
confirmatory analysis, fit indexes also found satisfactory. As a result, the scale has
satisfactory validity and reliability values. In future, some studies might be carried
out with this scale.
Keywords: Flow, scale, Turkish Literature and Language
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İnsanların, duygularını ve düşüncelerini anlatmanın pek çok aracı vardır. Bu
araçların en başında geleni ise dil ve edebiyattır. İnsanlar eğitim yaşantılarında,
duygularını ve düşüncelerini ifade etmek ve onlara iletilen mesajları anlamak
ve kültürlerini gelecek kuşaklara taşımak amacıyla dil ve edebiyat eğitimi alırlar
(Çetin, 2000; Çetişli, 2006; Günay, 2006). Bu eğitim ve öğretim süreci bazı öğrencileri için akıcı bir süreç olurken bazıları için ise sıkıcı bir süreç olabilmektedir. İşte
Türk Dili ve Edebiyatı (Dil ve Anlatım/Türk Edebiyatı) dersinde keyifli bir eğitim
ve öğretim sürecini ifade eden kavramlardan biri de akıştır.
Csikszentmihalyi (1975, 1990) göre akış, bireylerin bir aktiviteyi sırf aktivitenin
kendisinin onları mutlu ettikleri için gerçekleştirmeleri demektir. Bir başka deyişle
akış, bu aktiviteyi dışsal güçlerden dolayı değil de tamamen içsel nedenlerden dolayı gerçekleştirmeleri anlamına gelmektedir. Bu tanımın içeriği incelendiğinde
akışın bir durum olduğu görülür (Csikszentmihalyi ve LeFevere, 1989). Faaliyet
bireylerin kapasitesine uygun olduğu zaman; faaliyet amaçlarının açık olduğunda;
anında geribildirim aldıklarında; yoğun konsantrasyon halinin ortaya çıkmasında; bireylerin davranışlarını kontrol edebileceklerine yönelik duygularının ortaya
çıkmasında ve faaliyeti gerçekleştirirken zamanın akıp geçtiğini düşündüklerinde;
faaliyetin kendisinin ödüllendirici olması durumunda bireyler akış durumu içersinde olmaktadırlar (Csikszentmihalyi, 1990). Akış deneyiminde birey, tam olarak
kapasitesini ortaya koymaktadır ve yaptığı iş bireyin kapasitesiyle dengelidir. Yapılan iş bireyin kapasitesinin üzerinde olursa, bu durumda birey kaygılanır. Öte yandan yapılan iş bireyin kapasitesinin altında olursa birey sıkılır (Csikszentmihalyi
ve Rathunde, 1993). Akış deneyimini bireyler farklı alanlarda gerçekleştirdikleri
aktivitelerde yaşayabilirler. Bu alanlardan biri de eğitim ve öğretim alanıdır.
Shernoff ve arkadaşlarına göre (2003), eğitim ve öğretim ortamında öğrencilerin
akış durumu içerisinde olmaları öğretmenler tarafından göz ardı edilmektedir. Bu
durumun bir sonucu olarak pek çok öğrenci sınıf ortamında not alırken, öğretmeni
dinlerken, alıştırma yaparken ya da çalışırken akış deneyimi içerisinde olmamaktadır. Oysaki öğrencilerin akış deneyimi içerisinde olmaları onların; bir konuyu
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Lise öğrencileri, ergenlik döneminde yer almaktadırlar (Erikson, 1968). Ergenlik dönemi boyunca bir takım değişimler yaşamaktadırlar. Bu değişimlerin başında ise ergenlerin çeşitli alanlarda denemeler yaparak kimlik edinmeleri gelir
(Stienberg, 2011). Türk Dili ve Edebiyatı gibi dersler toplumdaki bireylerin, kendilerini ifade etmelerinin bir aracı olarak görülmektedir. Bu noktada Edebiyat eğitimi bireylerin kimliklerini ifade etmelerinin bir aracı olarak da görülebilir (Aydın,
2006; Erdem, 2013; Saraç, 2006). Türk Dili ve Edebiyatı dersinde akış yaşayamamak bireylerin kendilerini ifade etme becerilerini öğrenmelerini engelleyebilir.
Bu durum onların dolaylı olarak pek çok alanda gelişimlerine zarar da verebilir.
Tüm bunların yanında eğitim ve öğretim ortamlarında akış yaşayan bireylerin
akademik açıdan daha başarılı oldukları ve özsaygı düzeylerinin yüksek olduğu
da bulunmuştur (Shernoff, Csikszentmihalyi, Shneider ve Shernoff, 2003). Dolayısıyla Türk Dili ve Edebiyatı dersinde akış yaşayamamak öğrencileri akademik
açıdan başarısızlığa da götürebilir. Eğitim ve öğretim ortamında öğrencilerin akış
deneyimlerini artırmak gerekir (Csikszentmihalyi, 1990; Csikszentmihalyi ve
Rathunde, 1993). Sonuç olarak Bu çalışmanın amacı, Türk Dili ve Edebiyatı (Dil
ve Anlatım/Türk Edebiyatı) dersinde öğrencilerin akış durumlarını ölçebilecek bir
ölçme aracını geliştirmek ve bu aracın psikometrik özelliklerini incelemektir.
2. YÖNTEM
2.1. Araştırma deseni
Bu çalışma, Türk Edebiyatı/Dil ve Anlatım Dersinde Akış Durumu Ölçeğinin psikometrik özelliklerinin incelenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışma,
kesitsel araştırma deseninde yürütülmüş olup; çalışmada ölçek geliştirme bağlamında açımlayıcı faktör analizi, doğrulayıcı faktör analizi, iç tutarlılığa dayalı güvenirlik analizi ve bazı geçerlik analizi teknikleri kullanılmıştır. Çalışmada veriler,
grup uygulaması yoluyla toplanmış olup çalışmada etik ilkeler göz önünde bulundurulmuştur.
2.2. Çalışma grubu
Bu çalışmada veriler, İç Anadolu bölgesinde yer alan iki ilde lise öğrenimi gören
öğrenciler üzerinde toplanmıştır. Çalışma grubunda, mesleki teknik lisede (135
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daha iyi öğrenmelerine; yüksek düzeyde motivasyona sahip olmalarına, kendilerini yetkin hissetmelerine yardımcı olmaktadır (Shernoff ve Anderson, 2013). Sınıf ortamında öğrencilerin akış deneyimi içerisinde olmaları için öğretmenlerin
öğrencilerin özelliklerini bilmeleri ve öğretimi, öğrencilerin yetenek düzeylerine
uygun bir şekilde düzenlemeleri gerekmektedir (Shernoff, 2013). Ek olarak eğitim
ve öğretim ortamında akışın artırılması kadar ölçülmesi de önemlidir.
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öğrenci %57.7) ve anadolu lisesinde (99 öğrenci %42.3) öğrenim gören lise öğrencileri yer almıştır. Çalışma grubundaki öğrencilerin yaş aralıkları 14-18’dir. Yaşlara
göre öğrencilerin dağılımı; 14 yaşında 64 öğrenci (%27.4), 15 yaşında 103 öğrenci
(%44.0) 16 yaşında 43 öğrenci (%18.4), 17 yaşında 16 öğrenci (%6.8) ve 18 yaşında 8 öğrenci (%3.4) şeklindedir. Çalışma grubunda yer alan öğrencilerin 134’ü kız
(%57.3) ve 100’ü (%42.7) erkektir.
2.3. Ölçme aracı
Ders Çalışmaya Motive Olma Ölçeği (DÇMOÖ): Türk Edebiyatı/Dil ve Anlatım
Dersinde Akış Durumu Ölçeğinin uyum geçerliği, Ders çalışmaya Motive Olma
Ölçeği ile (DÇMOÖ) incelenmiştir. Ders çalışmaya Motive Olma Ölçeği, Eryılmaz
ve Ercan (2014) tarafından geliştirilen dörtlü Liker tipinde ve 15 maddelik bir ölçektir. DÇMOÖ’nün üç boyutu vardır. Bu boyutlar içsel motivasyon, dışsal motivasyon ve amotivasyon-motivasyonsuzluk şeklinde ifade edilmektedir. Ölçeğin alt
boyutlarının güvenirlik değerleri 0.74 ile 0.84 arasında değişmektedir.
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2.4. Ölçeğin maddelerinin hazırlanması
Geliştirilen ölçeğe girecek maddelerin hazırlanmasında öncelikle literatürdeki
Türk Dili ve Edebiyatı deris öğretimi ve eğitimi (Aydın, 2006; Çetin, 2000; Çetişli,
2006; Erdem, 2013; Günay, 2006; Saraç, 2006), okulda ve sınıfta akış gibi konular
incelenmiştir (Csikszentmihalyi, 1975, 1990; Csikszentmihalyi ve LeFevere, 1989;
Norwood, 1994; Reyes, 1984; Richardson ve Suinn, 1972; Shernoff, Csikszentmihalyi, Shneider ve Shernoff, 2003). Çalışmada ayrıca nitel çalışma yöntemi olan görüşme tekniğinden faydalanmıştır. Bu doğrultuda maddelerin hazırlanması için 30
erkek ve 30 kadın lise öğrencisi ile görüşme yapılmıştır. Görüşmede “Türk Edebiyatı/Dil ve Anlatım dersinde derse yoğunlaştığınz ve dersi anladığınız zamanları
düşünün, bu zamanlarda neler düşünür ve neler hissedersiniz?” , “Türk Edebiyatı/
Dil ve Anlatım dersinde, dersten sıkıldığınız zamanları düşünün, bu zamanlarda neler düşünür ve neler hissedersiniz”, Türk Edebiyatı/Dil ve Anlatım dersinde
dersten bunaldığınız/kaygılandığınız zamanları düşünün, bu zamanlarda neler
düşünür ve neler hissedersiniz?” soruları sorulmuştur. Yanıtlara cümle bazında
içerik analizi uygulanmış olup; analiz sonuçlarına göre derste akış yaşama, dersten sıkılma ve derste kaygı yaşama şeklinde cümlelere ulaşılmıştır. İlgili cümleler,
ölçek ifadesi haline getirilmiştir. Akış boyutunda 7 madde, sıkılma boyutunda 5
madde, bunalma boyutunda 5 madde hazırlanmıştır. Ölçek ön deneme formu haline getirilen 17 madde araştırmacı dışında bir ölçme değerlendirme bir de egitim
psikolojisi alanında doktora düzeyinde eğitim almış uzmanlara biçim, ifade, katılım göstergesi olup olmadığı bakımından inceletilmiş ve gerekli düzeltmeler yapılmıştır. Düzeltmeler sonucunda 13 maddenin ölçeğin deneme formunda kalmasına
karar verilmiştir.
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3. BULGULAR VE TARTIŞMA
Açımlayıcı Faktör Analizi Sonuçları: Türk Edebiyatı/Dil ve Anlatım Dersinde Akış Durumu Ölçeği`nin faktör yapısını incelemek için veriler üzerinde Temel Bileşenler Analizi`ne dayalı olarak faktör analizi çalışması gerçekleştirilmiştir. Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) katsayısına ve Barlett`s Test of
Sphercity değerine de bakıldığında, KMO değeri 0.848 (p<0.01) ve Barlett`s
Test of Sphercity Ki Kare değeri ise 1650.857 (p<0.01) bulunmuştur. Sonuçlar verinin açımlayıcı faktör analizi için yeterli örneklem büyüklüğüne ulaştığını göstermektedir. Saçılma diyagramı incelendiğinde ilk üç faktörün varyansa önemli katkısının olduğu görülmektedir. Üç faktör altında toplanan
maddeler içerikleri incelenmiş ve buna göre adlandırılmıştırlar. Birinci faktör
“Akış” ikinci faktör “Sıkılma” üçüncü faktör ise “Kaygı” olarak adlandırılmıştır.
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3.1. Geliştirilen ölçeğin faktör yapısı
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1

Şekil 1. Saçılma diyagramı

251

Ali ERYILMAZ - Maarif MAMMADOV

Cilt 5 Sayı 13 Bahar 2016

Tablo 1. Açımlayıcı faktör analizi sonuçlar
Faktörler
Maddeler
Akış
Sıkılma
Kaygı
Madde 1
.75
Madde 2
.84
Madde 3
.81
Madde 4
.82
Madde 5
.81
Madde 6
.83
Madde 7
.73
Madde 8
.81
Madde 9
.78
Madde 10
.74
Madde 11
.69
Madde 12
.86
Madde 13
.75
Açıklanan varyans; Toplam: %69.322; Faktör 1: %26.423; Faktör 2:
%21.711; Faktör 3: %21.188
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Çalışmada açımlayıcı faktör analizi olarak Varimax Dik Döndürme tekniğinden
faydalanılmıştır. Analiz başlangıcında faktör yük değerleri 0.30’nin altında kalan
ve aynı zamanda birden fazla faktöre giren ve aralarında faktör yük değeri olarak
0.10’dan daha az fark bulunan maddeler analiz dışında bırakılmıştır. Sonuçta
toplam 13 maade ile analize devam edilmiştir. Açımlayıcı faktör analizi sonucuna
göre, toplam varyansı %69.32 olan bir ölçek elde edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre
ölçeğe giren maddelerin faktör yük değerleri 0.69 ila 0.86 arasında değişmektedir.
Doğrulayıcı Faktör Analizi: Açımlayıcı faktör analizi sonucunda elde edilmiş
model doğrulayıcı faktör analizi ile de test edilmiştir. Analiz, Lisrel programı aracılığı ile gerçekleştirilmiş, modelin uygunluğu çeşitli uygunluk indeksleri ile sınanmıştır. Analiz sonuçları Şekil-2` de gösterilmiştir.
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Not: a=Akış; b=Sıkılma, k=Kaygı
Şekil 2 incelendiğinde tek boyutlu ölçeğin, RMSEA değerinin 0.088; serbestlik
derecesinin 62 ve ki kare değerinin ise 173.16 olduğu bulunmuştur. Ki kare
değerinin serbestlik derecesine bölümü (173.16/61=2.83) sonucunda 2.83 değeri
elde edilmiştir. Türk Edebiyatı/Dil ve Anlatım Dersinde Akış Durumu Ölçeği`nin
doğrulayıcı faktör analizine bağlı olarak gerçekleşen uyum değerleri; NFI, 0.93;
NNFI, 0.94; CFI, 0.95; IFI, 0.95; GFI, 0.90 ve AGFI değeri ise 0.85 olarak bulunmuştur. Analiz sonucu elde edilen bu değerler; ölçeğin iyi uyum değerlerinin olduğunu
göstermektedir. Gerek doğrulayıcı gerekse açımlayıcı faktör analizi sonuçlarına
göre geliştirilen ölçeğe “Türk Edebiyatı/Dil ve Anlatım Dersinde Akış Durumu
Ölçeği” ismi verilmiştir.
Doğrulayıcı faktör analizinde Akış, Sıkılma ve Kaygı boyutları arasındaki ilişkiler şu şekildedir: Akış ve Kaygı arasındaki ilişki negatif yönde (r= -0.47), Akış ve
Sıkılma arasındaki ilişki negatif yönde (r= -0.11), Sıkılma ile Kaygı arasındaki ilişki
pozitif yönde (r= 0.65) bulunmuştur.
3.2. Türk Edebiyatı/Dil ve Anlatım Dersinde Akış Durumu Ölçeği`nin Güvenirliği
Türk Edebiyatı/Dil ve Anlatım Dersinde Akış Durumu Ölçeği’nin güvenirliği
Cronbach Alfa iç tutarlık tekniği ile analiz edilmiştir. Ölçeğin her üç faktörü için
güvenirlik katsayıları hesaplanmıştır. Sonuçlarına göre ölçeğin Akış alt boyutunun Cronbach Alfa değeri 0.88, Sıkılma alt boyutunun Cronbach Alfa değeri 0.84,
253

21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum

Şekil 2. Doğrulayıcı faktör analizi sonuçları
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Kaygı alt boyutunun Cronbach Alfa değeri 0.85 olarak bulunmuştur. Bu sonuçlar,
ölçeğin oldukça yüksek bir güvenirlik değerine sahip olduğunu göstermektedir.
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3.3. Türk Edebiyatı/Dil ve Anlatım Dersinde Akış Durumu Ölçeği`nin
Uyum Geçerliğine İlişkin Bulgular
Türk Edebiyatı/Dil ve Anlatım Dersinde Akış Durumu Ölçeği`nin uyum geçerliği Ders Çalışmaya Motive Olma Ölçeği ile incelenmiştir. Bu bağlamda veriler
Pearson Momentler Çarpımı Korelasyonu tekniği ile analiz edilmiştir. Analiz sonuçları Tablo 2’de yer almaktadır.
Tablo 2. Türk Edebiyatı/Dil ve Anlatım Dersinde Akış Durumu Ölçeği`nin, Derse
Çalışmaya Motive Olma Ölçeği ile İlişkisi
Değişkenler
1
1.Akış

2

3

4

5

6

1

2. Sıkılma

-.08

1

3.Kaygı

-.39**

.57**

1

4.İçsel Motivasyon

**

.23

-.09

-.15**

1

5.Dışsal Motivasyon

.25

**

-.04

-.12

.52**

1

6.Motivasyonsuzluk

-.13*

.28**

.26**

-.29**

-.27**

1

p<.01, p<.05
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**

*

Tablo 2 incelendiğinde Türk Edebiyatı/Dil ve Anlatım Dersinde Akış Durumu
Ölçeği`nin, Derse Çalışmaya Motive Olma Ölçeği ile ilişkileri görülür. Ölçeğin Akış
boyutunun, Ders Çalışmaya Motive Olma Ölçeği boyutları ile anlamlı ve önemli
ilişkiler verdiği görülmektedir. Öte yandan hem Sıkılma hem de Kaygı boyutları
motivasyonsuzluk ile pozitif yönde anlamlı ilişkiler vermektedir. Bu sonuçlar Türk
Edebiyatı/Dil ve Anlatım Dersinde Akış Durumu Ölçeği`nin, Derse Çalışmaya
Motive Olma Ölçeği ile beklendik yönde uyum değleri verdiğini göstermektedir.
4. SONUÇ VE ÖNERİLER
Bu çalışma, Türk Edebiyatı/Dil ve Anlatım Dersinde Akış Durumu Ölçeğinin
psikometirk özelliklerinin incelenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Yapılan analizlere göre Akış, Sıkılma ve Kaygı olmak üzere üç boyutlu Türk Edebiyatı/Dil ve
Anlatım Dersinde Akış Durumu Ölçeğinin güvenilir ve geçerli bir ölçek olduğu
sonucuna varılmıştır. Tükiye’de Türk Dili ve Edebiyatı dersinin işlevi ve öğretilmesine yönelik çeşitli çalışmaların olduğu görülür (Bilkan, 2006; Börekçi, 2009;
Coşkun, 2006; Taşdelen, 2006). Ek olarak Türk Dili ve Edebiyatı dersinde ölçme ve
değerlendirme (Kurudayıoğlu, Şahin ve Çelik, 2008) konusuna yönelik çalışmalar
da gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, Türkiye’de Türk Dili ve Edebiyatı dersine yönelik
olarak geliştirilmiş bir takım ölçme araçları vardır. Örneğin Erdem (2013), orta254
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Uluslararası literatür incelendiğinde bireylerin akış durumlarını ölçebilecek
çeşitli ölçme araçlarının geliştirildiği görülür. Bu konudaki yapılan ölçek çalışmalarının genel olarak bireylerin akış deneyimleri içerisinde olma (Jackson ve Marsh,
1996; Magyarodi, Nagy, Soltesz, Mozes ve Olah, 2013); ve alan özel (örneğin internet oyunlarında akış yaşama gibi) (Wang, Liu ve Khoo, 2009) akış deneyimi içerisinde olmak gibi boyutlarda gerçekleştirildiği görülür. Türkçe literatürde ise genel
olarak akış deneyimlerini ölçebilecek ölçeklerin Türkçe’ye uyarlandığı çalışmaların olduğu da görülmektedir (İşigüzel ve Çam, 2014). Bu çalışma akış kuramını,
Türk Dili ve Edebiyatı gibi bir alanda ampirik anlamda ele aldığı için bu çalışma
akış kuramına katkı sağlamıştır denilebilir.

Cilt 5 Sayı 13 Bahar 2016

öğretim öğrencilerinin Türk Edebiyatı dersine yönelik tutumlarını ölçebilecek bir
ölçme aracı geliştirmiştir. Ancak, Türk Dili ve Edebiyatı dersinde öğrencilerin akış
deneyimlerini ölçebilecek bir ölçme aracının geliştirilmediği görülmektedir. Bu
noktada bu çalışma literatüre katkı sağlamıştır denilebilir.

Türk Milli Eğitiminin özel amaçları incelendiğinde Türk Dili ve Edebiyatı
dersinin öğretilme amacının, Türk Dili ve Edebiyatı derslerinde öğrencilere her
yönüyle bireysel, ulusal, evrensel değer, zevk ve anlayışın edebî metinlerde nasıl
inceleneceği ve değerlendireceği hususunda beceriler kazandırmak olduğu görülür (MEB, 2005). Bu amacın yapısı incelendiğinde aslında akış deneyimi içerisinde
Türk Dili ve Edebiyatı dersinin öğretilmesi gerektiği vurgulanmaktadır. Ancak bu
sürecin akış temelinde nasıl gerçekleşeceğine dair literatürde ampirik çalışmalar
yok denecek kadar azdır. Bir başka deyişle bu amaçlar çok önemli olmakla birlikte,
bu amaçların eğitim ve öğretim ortamında öğrencilerin sıkılmadan ve kaygılanmadan nasıl yaşama aktarılacağına ilişkin yeterli çalışmalar bulunmamaktadır. Bu
noktada bu çalışma Türk Dili ve Edebiyatı Dersinde öğrencilerin akış yaşayarak
öğrenmelerine yönelik bilgilerin ve bulguların üretilebileceği bir ölçme aracı ortaya
koyduğu için önemlidir. İlerleyen süreçte bu çalışmada geliştirilen ölçek ile farklı
değişkenler arasındaki ilişkilerin incelenmesi literatüre katkı sağlayabilir.
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Türk Edebiyatı/Dil ve Anlatım Dersinde Akış Durumu Ölçeğinin alt boyutlarından Akış ile Kaygı ve Sıkılma boyutunun olumsuz yönde ilişkili olduğu; Sıkılma
ve Kaygı boyutlarının ise olumlu yönde ilişkili olduğu görülmektedir. Bu sonuçları
mantıksal olarak ve literatür doğrultusunda değerlendirmek gerekir. Bu noktada
Akış olumlu; Sıkılma ve Kaygı ise olumsuz bir durumdur (Shernoff, Csikszentmihalyi, Shneider ve Shernoff, 2003). Bu istatistikî bulguların yanında gerek Akış,
gerek Sıkılma gerekse Kaygı gibi durumları ortaya çıkaran faktörler ve dinamikler
birbirinden farklıdır (Csikszentmihalyi, 1975, 1990). Bu bulgulardan ve bilgilerden
hareketle bundan sonra yapılacak çalışmalarda ölçeğin toplam puanı ile değil de
alt boyutlarıyla çalışmaların yapılması önerilebilir.
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Öz :

Maârif Salnâmelerinin 1316-1321 (1898-1903) yılları arasında düzenlendiği görülmektedir. Bugüne kadar yapılan araştırmalarda 1320 (1902) yılına ait Maârif
Salnâmesine ulaşılamamıştır. Maârif Salnâmelerinin ülke genelinde vilayetlerin
bütününe ait eğitim-öğretim durumları ayrıntılı olarak kaydedilmiştir.
Bu makalede Maârif Salnâmelerinde yer alan kayıtlar doğrultusunda Konya vilayetine bağlı Niğde sancak merkezinin 1898-1903yıllarını ihtiva eden eğitim-öğretim durumu tespit edilmeye çalışılmıştır. Makalede Niğde sancağına bağlı kazaların eğitim-öğretim durumları değerlendirilmemiştir. Sadece gayrimüslim
mektepler hususu izah edilirken sancak merkezine bağlı karyelerdeki okulların
isimleri verilmiştir
Anahtar kelimeler: Niğde, Eğitim, Salnâme, Maârif Salnâmesi.
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Salnâme yıllık manasına gelmekte olup devlet tarafından düzenlenmektedir.
Salnâme, düzenlendikleri kurumlardaki yıllık değişiklikleri tespit amacıyla tutulmaktadır. Osmanlı Devleti’nde devlet, nezaret ve vilayet Salnâmelerinin düzenlendiği görülmektedir. Düzenlenen nezaret Salnâmeleri arasında Maârif Salnâmeleri
de yer almaktadır. Osmanlı Dönemi Eğitim tarihine önemli ölçüde ışık tutacak
kaynaklar arasındadır. Bu kaynakta yer alan bilgilerin yerel tarih açısında çok büyün önemi bulunmaktadır.
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Abstract:
“Salnâme” means yearbook and they are issued by the government. These yearbooks were being kept by the institutions they have been issued for the reason of
determination of the annual changes and differences. In Ottoman Empire, it can be
seen that various yearbooks regarding government, supervision and province were
being issued. One of the issued supervision yearbooks is the educational yearbook.
This yearbook can be considered on the sources to provide an insight to the education history of the Ottoman Period. Information contained in this source has a
great significance on the local history.
It can be seen that Educational Yearbooks were being issued between the dates
of 1316-1321 (1898-1903). For the researches have been conducted until now, the
educational yearbooks for the year 1320 (1902) was not being found. Educational
Yearbooks were recorded the education and training of the all provinces across the
country.
In this article, it has been aimed to determine the education and training situation on the district center of Niğde that is affiliated with Konya providence in
accordance with the registries included in the educational yearbooks between the
years of 1898-1903. In this article, educational and training situations of the townships affiliated with Niğde district were not being evaluated. Only, non-Muslim
schools aspect has been explained and schools within the the villages affiliated with
the district center had been named.
Keywords: Niğde, Education, Yearbook, Educational Yearbook.
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Giriş
Yıllık anlamına gelen Salnâmelerin Osmanlı Devletinde resmi ve özel kurumlar tarafından düzenlendiği görülmektedir. Salnâme aynı yıl içerisinde meydana
gelen bütün değişiklikleri tespit etmek amacıyla hazırlanmakta olup mevcut kurumların durumunu inceleyip geleceğe yönelik tedbirler almasını sağlamaktadır
(Pakalın 1983: 105; Aydın 2009: 51; Güher 2014: 458-459).
Resmi Salnâmeler devlet, nezaret ve vilâyetlere ait olanlar şeklinde üç başlıkta
ele alınabilir (Aydın 2009: 52). Osmanlı Devletinde ilk resmi devlet Salnâmenin
1847 yılında yayınlanmaya başlamış ve 1918 yılına kadar devam ettiği etmiştir
(Duman 2000: 69-79). Devlet Salnâmelerinin yanı sıra 1868-1922 yılları arasında
Vilayet Salnâmeleri de yayınlanmış olup bu Salnâmelerde vilayetlerin eğitim-öğretim kurumları hakkında önemli bilgiler vermektedir (Karsandık 2011: 152).
Niğde Osmanlı Devleti döneminde Konya Vilayetine bağlı sancak merkezidir. Bu
sebepten Niğde Sancağı hakkında Konya Vilayeti Salnâmelerinde önemli kayıtlar
bulunmaktadır. Konya Vilayeti Salnâmesi ilk olarak 1868 tarihinde yayımlanmaya başlamış ve 1914 tarihine kadar devam etmiştir. Bu süre zarfında toplam 30
adet Salnâme düzenlenmiştir (Duman 2000: 114-117). Çalışma konumuzun temel
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1898-1903 yılları arasında düzenlenen Maârif Salnâmelerinde Niğde Sancağı
Maârif Komisyonu hakkında bir kayıt bulunmamaktadır. Niğde Sancağı Maârif
Komisyonu hakkında Konya Vilayeti Salnâmesi’ndeki kayıtlar ile tamamlanmıştır.
Ayrıca Niğde Sancağındaki Rüşdiye ve İdadi okullarının kuruluşuna dair bilgiler
için Başbakanlık Osmanlı Arşivi belgeleri kullanılmıştır. Yine ihtiyaç duyulan konularda Konya Vilayeti Salnâmelerine müracaat edilerek 1898-1903 yılları arasında Niğde sancağı Eğitim-Öğretim kurumları tespit edilmiştir.
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kaynağı durumunda olan Maârif Salnâmeleri ise 1898-1903 yılları arasında yayımlanmıştır. 1903 yılında düzenlenen Maârif Salnâmesinde altıncı sene olarak düzenlendiği belirtilmiş olmasına rağmen günümüze 1902 yılında düzenlenen Maârif Salnâmesi ulaşmamış olup toplam 5 adet Maârif Salnâmesi gelmiştir (Duman
2000: 145; Karsandık 2011: 152).

1. Maârif Komisyonu

Görevi

İsmi

Reis

Müfti Ahmed İzzet Sami Efendi

Aza

Redif Binbaşısı Onur Bey

Aza

Evkaf Müdürü Ömer Lütfi Efendi

Aza

Mekteb-i Rüşdi Muallimi Evveli Nuh Efendi

21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum

Çalışmamızın esasını oluşturan Maârif Salnâmelerinde Niğde Sancağı Maârif
komisyonlarına ait bir bilgiye tesadüf edilmemiştir. Bundan dolayı Niğde Maârif Komisyonu’na ait bilgiler Konya Vilayeti Salnâmeleri esas alınarak oluşturulmuştur. Burada dikkatimizi çeken husus 1899 senesinde Niğde Maârif Komisyonu
üyelerinden birisi Mektebi Rüşdiye Muallimi Evveli Nuh Efendi (KVS1 1317: 274)
iken 1904 senesinde Mekteb-i İdadi Müdürü Zeki Efendi’dir (KVS 1322: 212). Bunun sebebi ise 1899 senesinde Niğde’de bir İdadi mevcut değil iken 1904 senesinde
mevcut olduğunu göstermektedir.

Aza
Müftizade Said Efendi
Tablo 1: Niğde Maârif Komisyonu (1899) (KVS 1317: 274)
Görevi

İsmi

Reis-i Evvel

Mutasarrıf Paşa (Hacı Asıf Paşa (Rumeli Beylerbeyi))(KVS 1322: 210)

Reis-i Sani

Müftü Ali Rıza Efendi

Aza

Müdde-i Umumi Muavini Nuri Bey

Aza

Belediye Tabibi Mehmed Kamil Efendi

Aza

Mekteb-i İdadi Müdürü Zeki Efendi

Aza

Nüfus Müdürü Sadık Bey

Katib
Sandık Emini Feyzi Efendi
Tablo 2: Niğde Maârif Komisyonu (1904) (KVS 1322: 210)
1

Konya Vilayeti Salnâmesi
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2. Okullar
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2.1. Sıbyan ve İbtidâi Mektebleri
Maârif Salnâmelerinde Niğde sancak merkezinde bulunan Sıbyan ve İbtidâi
mekteplerine ait hiçbir kayda tesadüf edilmemektedir2. Aşağıdaki tabloda Konya
Vilayeti Salnâmesi esas alınarak Niğde merkezde yer alan İbtidâi Mekteblerine ait
bilgiler yer almaktadır.
Sayı

Erkek Öğrenci

Kız Öğrenci

Müslim

6

290

158

Gayrimüslim

4

300

162

Yekün

10

590

320

Tablo 3: İbtidâi Mektebleri (1904) (KVS 1322: 215)

Yukarıdaki tabloda Niğde’de Müslim ve Gayrimüslim toplam 10 adet İbtidâi
Mektebinin bulunduğu görülmektedir. Bunlarda 6’sı Müslim 4’ü gayrimüslim olmalarına karşın bu mekteplerin öğrenci sayıları bakımından gayrimüslim mekteplerde daha fazla öğrenci olduğu görülmektedir. Okuyan öğrencilerin cinsiyetlerine göre bakıldığında erkek öğrenci sayısı kız öğrenci sayısına göre yüksektir.
2.2. Darü’l-Muallimin İbtidâi Şubesi
Bu okuldan Maârif Salnâmelerinde bahsedilmemektedir. Konya Vilayeti Salnâmesinde göre 1904 yılında okulun muallimi Abdülhalim Efendi olup okulda 35
öğrenci mevcuttur (KVS 1322: 215).

21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum

2.3. Niğde Rüşdiye Mektebi
Niğde Rüşdiye Mektebinin 1868 tarihinde inşasına başlandığı anlaşılmaktadır.
Niğde Rüşdiye Mektebi için 28 Rabiulahir 1285 (18 Ağustos 1868) tarihinde muallim ve kâtip gönderilmesi talep edilmektedir (BOA, A.MKT.MHM., Dosya No:
416, Gömlek No: 97). 18 Cemazeyilevvel 1285 (6 Eylül 1868) tarihli cevabi yazıda
ise istenen muallim ve kâtiplerin mektep açıldığında tayin olunacakları bildirilmektedir (BOA, A.MKT.MHM., Dosya No: 419, Gömlek No: 44). 22 Recep 1285
(8 Kasım 1868) tarihinde ise inşası tamamlanan Niğde Rüşdiye Mektebi Muallimi
evvelliğine İçelli İbrahim Efendi tayin edilmiştir (BOA, A.MKT.MHM., Dosya No:
425, Gömlek No: 99). Bu bilgilerden Niğde Rüşdiye mektebinin Kasım 1868 tarihinde inşası tamamlanarak eğitim-öğretim faaliyetlerine başladığı anlaşılmaktadır. Rüşdiye mektebi ile ilgili 1285/1868 tarihli Konya Vilayeti Salnâmesi’nde bir
kayda tesadüf edilmez iken 1286/1869 tarihli Salnâmede Rüşdiye’ye ait bilgi yer
almaktadır (KVS 1286: 143). Bu durum mektebin inşasının 1868 senesi sonlarında
2
Osmanlı Devletinde Eğitim-Öğretim kurumları hakkında geniş bilgi için bkz. (Osman Ergin,
Türk Maarif Tarihi, I-V, İstanbul 1977.
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tamamlanmış olmasından kaynaklanmaktadır.

Memuriyet

Esami

Rütbe

Tarihi

Muallimi evvel

Nuh Naci Efendi

Müderris

18 Zilkade 1309/14 Haziran 1892

Muallim-i Sani

Said Efendi

Muallim-i Salis

Mehmed Nuri Efendi

Hüsnü Hat muallimi

Feyzullah Efendi

Tablo 4: Niğde Rüşdiye Mektebi (1898-1900) (Maârif Salnâmesi 1316: 1155-1156;
1317: 1355-1356; 1318: 1527-1528)
Yıl

Öğrenci Sayısı

Hademe Sayısı

1898

109

1

1899

109

1

1900

109

1

Cilt 5 Sayı 13 Bahar 2016

Niğde Rüşdiye Mektebi’nin 1898-1900 yıllarına ihtiva eden muallimlere ait bilgiler aşağıdaki tabloda çıkarılmıştır.

Tablo 5: Niğde Rüşdiye Mektebi Öğrenci ve Hademe Sayıları (1898-1900) (Maârif
Salnâmesi 1316: 1156; 1317: 1355-1356; 1318: 1527-1528).

Memuriyet

Esami

Muallimi evvel

Nuh Naci Efendi

Muallim-i Sani

Said Efendi

Muallim-i Salis

Tevfik Efendi

Lisan-ı Osmani Muallimi

Mehmed Emin Efendi

Hüsnü Hat muallimi

Feyzullah Efendi

Mubassır

Hüseyin

Tablo 6: Niğde Rüşdiye Mektebi (1901) (Maârif Salnâmesi 1319: 836-837)
Yıl

Öğrenci Sayısı

Hademe Sayısı

1901

83

1

Tablo 6: Niğde Rüşdiye Mektebi Öğrenci ve Hademe Sayıları (1901) (Maârif Salnâmesi 1319: 836-837)
1903 tarihinde ise Maârif Salnâmesinde Niğde Rüşdiye Mektebi’nden bahsedilmemektedir. Adı geçen Salnâmede Niğde İdadi Mektebine ait bilgiler yer almaktadır.
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Yukarıdaki iki tabloya göre Niğde Rüşdiye Mektebinin muallimleri, memuriyetleri, öğrenci sayıları ve hademe sayısında 1898-1900 yılları arasında her hangi
bir değişiklik olmamıştır. Ancak 1901 tarihinde muallim sayısı ve diğer görevlilerde artış olmuştur (Maârif Salnâmesi 1319: 836-837). Hademe sayısı sabit kalırken
öğrenci sayısı azalmıştır.
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2.4. Niğde İdadi Mektebi
Niğde İdadi Mektebinin tesis edilmesi ile ilgili girişimlerin 1901 tarihinde
başladığı görülmektedir. 28 Recep 1319 (10 Kasım 1901) tarihinde yapılan bir yazışmada Niğde ve Isparta’da birer İdadi mektebin açılmasına için acilen müsaade
edilmesi istenmektedir (BOA, MF. MKT., Dosya No: 590, Gömlek No: 40). 25 Zilkade 1319 (5 Mart 1902) tarihinde ise Isparta ve Niğde sancaklarında birer İdadi
açıldığına dair kayıt yer almaktadır (BOA, İ.MF., Dosya No: 7, Gömlek No: 1319).
21 Cemazeyilevvel 1320 (26 Ağustos 1902) tarihinde ise Niğde İdadisi resim öğretmenliği ile mubassırlığına Edirne İdadisi mezunlarından Hasan Tahsin Efendinin
tayin edildiği görülmektedir (BOA, MF. MKT., Dosya No: 655, Gömlek No: 39).
Niğde İdadisi müdürlüğüne ise 25 Cumaziyelahir 1320 (29 Eylül 1902) tarihinde
Zeki Efendinin atandığı görülmektedir (BOA, MF. MKT., Dosya No: 663, Gömlek
No: 59).

21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum

Yukarıdaki bilgilerden Niğde İdadi mektebinin tesis edilmesi için 1901 tarihinde teşebbüslerin başladığı ve 1902 senesinde İdadi mektebin açıldığı ve 1902
yılının Ağustos ve Eylül aylarında muallim atamalarının yapıldığı görülmektedir.
1321/1903 tarihli Maârif Salnâmesinde Niğde İdadi Mektebine ait bilgiler yer almaktadır.
Memuriyet

Esami

Müdür, Coğrafya, Arabi, Tarih İlm-i Eşya Muallimi

Zeki Efendi

Türkçe, Hesab, Malumat-ı Ziraiye, Sıhhiye ve Farisi Muallimi

İbrahim Efendi

Hesab, Hendese, Fransızca Muallimi

Salih Efendi

Ulûm-ı Diniye Muallimi

Seyid Efendi

Ulûm-ı Diniye Muallimi

Tevfik Efendi

Türkçe Muallimi

Emin Efendi

Resim Muallimi

Hasan Tahsin

Hüsn-i Hatt Muallimi

Feyzullah Efendi

Mubassır

Hasan Efendi

Tablo 7: Niğde İdadi Mektebi (1903) (Maârif Salnâmesi 1321: 574-575)

Yine 1321/1903 Maârif Salnâmesinde 1318/1900-1319/1901 senesinde okulda 1
hademe ve 130 öğrenci olduğu kaydedilmektedir (Maârif Salnâmesi 1321: 575). Ancak yukarıda öğrenci sayısı verilen tarihte Niğde İdadi Mektebi eğitim-öğretime
başlamamıştır. Salnâmede verilen öğrenci sayıları bir önceki eğitim-öğretim yılına
ait olduğundan bu sayıların Niğde Rüşdiye Mektebine ait olduğu söylenebilir.
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Coğrafya

Hesab

Arabi

Ulûm-ı Diniye

Tarih

Türkçe

İlm-i Eşya

Resim

Malumat-ı Ziraiye

Hüsn-i Hatt

Hendese

Fransızca

Sıhhiye

Tablo 7: Niğde İdadi Mektebinde Okutulan Dersler (1903) (Maârif Salnâmesi 1321:
574-575)
3. Medreseler
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Maârif Salnâmelerinde 1901 ve 1903 yıllarına ait Niğde merkezde yer alan medrese isimleri ve öğrenci sayılarına ait bilgiler mevcut olup; bu bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Medresenin ismi
Çukur
Köhne
Darü’l-zikr
Beyza
Ateşli
Nuri Bey
Dervişzade

Mahali
Emir mahallesi
Bal Hasan
Bal Hasan
Hoca Feraş
Ali Bey
Ali Bey Mahallesi
Ali Bey Mahallesi

Müderrisi
Hacı Ali Efendi
Safvet Efendi
Müftizade Ahmed Efendi
Hacı Mehmed ve Rıza Efendiler
Tevfik Efendi
Talat Efendi
Süleyman Efendi

Talebe
109
20
6
70
120
20
90

Medresenin Banisi
Bekir Efendi
Yakub Çelebi
Hüsameddin çelebi
Alaeddin-i Selçuki
Ateşli Ali Bey
Nuri Bey
Derviş Efendi

Maârif Salnâmelerinden Niğde merkezde 1901 ve 1903 yıllarında yedi adet
medresenin eğitim-öğretim faaliyetini yürüttüğü tespit edilmektedir.

Grafik 1: Medrese Öğrenci Sayıları
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Tablo 8: Niğde Merkezde yer alan medreseler (1901, 1903) (Maârif Salnâmesi 1319:
854-857; 1321: 589-590)
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Grafik 2: Medrese Öğrenci Sayıları
Yukarıdaki tablo ve grafiklerden en fazla öğrenci sayısı 120 öğrenci ile toplam
öğrenci sayısının %27’si Ateşli Medrese’ye aittir. İkinci sırada ise 109 öğrenci ve
Çukur Medrese öğrenci sayısının %25’ine sahiptir. Dervişzade Medresesi ise 90
öğrenci ile %21, Beyza Medresesi 70 öğrenci ile %16, Köhne ve Nuri Bey Medreseleri 20’şer öğrenci ile %5 ve Darü’l-Zikr Medresesi 6 öğrenci ile toplam öğrenci
sayısının %1’ni oluşturmaktadır. Bu medrese binalarından Beyza Medresesi (Ak
Medrese) ve Darü’l-Zikr (Darü’l-Zikr Mescidi) günümüze ulaşmıştır. Diğer Medrese binaları ise günümüze ulaşmamış veya yeri tespit edilememiştir.
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4. Kütüphaneler
Niğde Merkezde Sungur Bey Mahallesinde 300 adet kitabın mevcut olduğu bir
kütüphanenin bulunduğu kaydedilmektedir. Bu kitapların ismi ve mahiyeti hakkında bir kayıt yer almamaktadır.
Kütüphanenin İsmi

Mahalli

Banisi

Adedi kitap

Sungur Bey

Sungur Bey

Sungur Bey

300

Tablo 9: Kütüphane (1898-1901) (Maârif Salnâmesi 1316: 1160-1161; 1317: 13601361; 1318: 1532-1533; 1319: 870-871)
5. Gayrı Müslim Mektepler
1898-1900 yıllarında Maârif Salnâmelerine Niğde merkezde yer alan 3 gayrimüslim mektepten bahsedilmektedir. Bu mektepler Protestan, Ermeni ve Rum
mektepleridir. Bu mekteplere ait bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
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Mektebin Talebe Adedi Mektebin Ruhsatname
derecesi
tarihi
Tarihi
Küşadı
Zükur inas
İbtidai,
Rüşdi
İbtidai

30

20

1292

9 Nisan 1310

75

-

Kadim

27 KS (1) 309

İbtidai
Rüşdi

100

97

Kadim

8 eylül 1313

Tablo 10: Gayrimüslim Mektepler (1898-1900) (Maârif Salnâmesi 1316: 1162-1163;
1317: 1362-1363; 1318: 1534-1535)
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Mekatibin Mektebin Namına
İsmi
Mensup Ruhsat
Olduğu
Verilmiş olan
cemaat
Müdür-ü
mesul
Tahtalu
Protestan Manok
Mektebi
Parsihyan
Ermeni
Ermeni
Mektebi
Rum
Rum
Baba
Mektebi
Girigoryus
Efendi

21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum

Bu mekteplerden en fazla öğrenci sayısını 197 öğrenci ile %61’ini Rum Mektebi,
75 Öğrenci ile %23’ünü Ermeni Mektebi ve 50 Öğrenci ile %16’ını Tahtalu Mektebi
(Protestan) oluşturmaktadır. Öğrenci sayıları dikkate alındığında Rumları şehir
merkezinde öğrenci sayısı itibari ile diğer gayrimüslimlere göre kalabalık oldukları görülmektedir. Bu mekteplerden Ermeni ve Rum mekteplerinin kadim (eski)
olduğu belirtilmektedir. Tahtalu Mektebinin ise 1292/1875 tarihinde açıldığı belirtilmektedir (Maârif Salnâmesi 1316: 1162-1163; 1317: 1362-1363; 1318: 1534-1535).

Grafik: Toplam Öğrenci Sayıları
1901 ve 1903 yıllarında ise Maârif Salnâmelerinde Niğde merkezde gayrimüslim mektep sayısı 5 olarak gösterilmiştir. Bu iki Salnâmede diğerlerinden farklı
olarak Ermeni Cemaatine ait Kilise İnas Mektebi ile Rum Cemaatine ait Kayabaşı
mektepleri gösterilmektedir. Ayrıca Niğde’ye bağlı karyelerden Fertek, Kurdunus
(Hamamlı), Aravan (Kumluca) ve Deneği’de (Yeşilburç) mevcut Rum Cemaatine
ait gayrimüslim mekteplerin isimleri yer almaktadır.
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Mekatibin Mektebin Namına
İsmi
Mensup
Ruhsat
Olduğu
Verilmiş
cemaat
olan
Müdür-ü
mesul
Ermeni
Ermeni
Zükur
Mektebi
Kilise İnas Ermeni
mektebi
Tahtalu
Protestan Manok
mektebi
Parsihyan
Kilise
Rum
Heyeti
Mektebi
Ruhaniye
Kayabaşı
Rum
Heyeti
Mektebi
Ruhaniye
Fertek
Rum
Heyeti
Mektebi
Ruhaniye
Kurdunus Rum
Heyeti
Mektebi
Ruhaniye
Aravan
Rum
Heyeti
Mektebi
Ruhaniye
Deneği
Rum
Heyeti
Mektebi
Ruhaniye

Mektebin Talebe Adedi Mektebin
derecesi
Tarihi
Küşadı
Zükur inas

Ruhsatname
Tarihi

İbtidai

950 hicri

27 KS (1) 309

65

1307

27 KS (1) 309

30

1292

9 Nisan 1310

65

İbtidai
İbtidai
Rüşdi
Rüşdi

50
30

Na malum

8 eylül 1313

Rüşdi

35

Na malum

8 eylül 1313

Rüşdi

30

Na malum

8 eylül 1313

Rüşdi

25

Na malum

8 eylül 1313

Rüşdi

20

Na malum

8 eylül 1313

Rüşdi

35

Na malum

8 eylül 1313

21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum

Tablo 11: Gayrimüslim Mektepler (1901, 1903) (Maârif Salnâmesi 1319: 866-867;
1321: 595)
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Öğrenci sayısı bakımında en kalabalık Tahtalu Mektebi olup 80 öğrenci ile %21,
Ermeni Zükur ve Kilise İnas mektepleri 65’er öğrenci ile %17, Kayabaşı ve Deneği
mektepleri 35 öğrenci ile %9, Kilise ve Fertek mektepleri 30’ar öğrenci ile %8, Kurdunus (Hamamlı) mektebi 25 öğrenci ile %6 ve Aravan (Kumluca) Mektebi ise 20
öğrenci ile toplam öğrenci sayısının %5’ini oluşturmaktadır.
Sonuç
1898-1903 yılları arasında Niğde sancağı’nın Eğitim-Öğretim kurumları açısında oldukça iyi durumda olduğu tespit edilmiştir. Maârif Salnâmelerinde bahsedilen Rüşdiye Mektebinin 1868 tarihinde, İdadi Mektebinin ise 1902 yılında Eğitim-Öğretim faaliyetine başladığı görülmektedir. 1898-1903 yılları arasında Niğde
Sancağında Sıbyan, İbtidâi ve Darü’l-Muallimin okullarının mevcut olduğu bilinmekle beraber Maârif Salnâmelerinde bu hususlara bir kayıt yer almamaktadır.
Niğde sancağında 7 adet medresenin eğitim-öğretim faaliyetleri yürüttüğü görülmektedir. Medrese öğrenci sayıları diğer okullardaki öğrenci sayıları ile mukayese edildiğinde daha fazla olduğu görülmektedir. Gayrimüslimlere ait sancak
merkezinde 5 adet okul tespit edilmiştir. Ayrıca Sungur Bey adı ile içinde 300 adet
kitap buluna bir kütüphane mevcuttur.
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Resim 1: Rüşdiye ve İdadi olarak Kullanılan Bina3

Resim 2: Niğde İbtida Mektebinde alınan bir tasdikname Örneği (Alper Göncü
Arşivi)
[Okul olarak ilk bina 1849-1854 tarihleri arasında yapılmış, Çukur Medrese ve Murat Paşa
Camiinde okuyan öğrencilere ilk talebe yurdu olarak hizmet vermiş. 1890 yılında kız orta
okulu olmuştur, 1904 yılında 5 sınıflı ilkokula dönüştürülmüş. Cumhuriyetten sonra 1937
yılında 23 Nisan İlkokulu adını almış,
http://mebk12.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/51/01/720915/resimler/2012_12/25134836_ilk23nisan432x270xffffff.jpg
]
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Resim 3: Niğde Orta Mektep Diploma Örneği (Alper Göncü Arşivi)4

Resim 4: Niğde Sultanisi (1918) (Göncü: 2015: 36)

4

Diploma Sadık Beyoğlu Lütfi Efendiye ait.
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TANITMALAR / İnsan Manzaralarının Ressamı: Mehmet Eroğlu’nun Romancılığı

Hasan YÜREK
Yrd. Doç. Dr. Musa DEMİR *

“İnsan Manzaralarının Ressamı: Mehmet Eroğlu’nun Romancılığı*” adlı çalışma, Dr. Hasan Yürek tarafından kaleme
alınmış derinlikli bir inceleme. Soluklu
ve titiz bir çalışma sürecinin ürünü olan
kitap, yaşayan yazarlarımızdan Mehmet
Eroğlu’nun başlangıçtan bugüne kadar
yayımlanmış on iki romanı üzerinde bütünlüklü bir inceleme olduğu kadar, yazar
hakkında yapılmış ilk ve kapsamlı bir monografi olma özelliğini de taşıyor.
Otorite Yayınları’ndan çıkan kitapta
yazar, söz konusu romanları yapı, tema ve
anlatım planında tahlil ederek Mehmet
Eroğlu’nun romancılığını“modernist” bir
çerçeveye oturtmaktadır. Bu kapsamda,
çalışmanın Giriş bölümünde “modernite”
ve “modernizm” kavramlarının arkeolojisi yapıldıktan sonra, dünyada XX. yüzyılla
beraber modernizmin etkisini kaybetme süreci sebepleriyle birlikte ele alınmakta.
Aynı bölümde, bu kopuşun modernist sanatı/estetiği nasıl ve ne yönde etkilediği
sorgulandıktan sonra XX. yüzyıla kadar dünyada geçerli olan klasik gerçekçi roman anlayışının yerini, -modernizme karşı tepkisel bir tavır içinde- “modernist
roman”a bıraktığı üzerinde durulmaktadır. Nihayet, modernist romanın karakteristik özellikleri açıklık içinde belirtildikten sonra, kavramın, “varoluşçuluk felsefesi”yle olan “ben”/”birey”/”insan” merkezli ilgisine işaret edilmekte ve modernist
romanın Türk edebiyatındaki/romanındaki serüveni gözler önüne serilmektedir.
* Bülent Ecevit Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi.
** YÜREK Hasan, İnsan Manzaralarının Ressamı Mehmet Eroğlu’nun Romancılığı, Otorite Yayınları, Ankara,
2012 (332 sayfa)
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Kitabın birinci bölümü “Çeşitli Yönleriyle Mehmet Eroğlu”na ayrılmış. Bu bölümde 1948 doğumlu yazarın çocukluğu, öğrenim hayatı, evliliği, sporculuk geçmişi, çalışma hayatı ve yazarlık serüvenine nasıl ve hangi koşullarda başladığına
ilişkin bilgiler verilmiştir. Aynı bölümün devamında, yazarın renkli kişiliğine dair
bilgilerin yanı sıra edebi alanda beslendiği kaynaklardan hareketle genel olarak sanat/edebiyat görüşünün temellenişine ilişkin dikkatlere de yer verilmiştir. Eserleri,
ödülleri, Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı’ndaki yazarlık öğreticiliği
faaliyetleri ile geleceğe dönük projelerine dair bilgilerle söz konusu bölüm tamamlanmıştır. İşaret edilen taraflarıyla çalışmanın ilk bölümü, roman incelemesini teşkil eden asıl bölümde, yazarın romancılığına dair tespitlerin de kuvvetlenmesine
yardımcı olmuş. Nitekim bu durum, araştırmacının, çalışmanın “Sonuç” bölümünde yaptığı şu değerlendirmelerde de açıkça dile getirilmiştir:
“(…)Yazar, romanlarında yaşadıklarını, tanık olduklarını anlatmaya çalışır.
Romanlarda ele alınan konular ve dönemler bunun göstergesidir. Yazar, içerik açısından 1970’den sonraki siyasal, sosyal, ekonomik değişmeleri, gelişmeleri birey
merkezinde anlatmaktadır. Bu doğrultuda romanlarda, 1970’ten itibaren toplumu
etkileyen gelişmeler birey ekseninde ele alınır. Yazar, özellikle 1971 ve 1980’dekiaskeri darbe sonrası oluşan yapı üzerinde durmaktadır. Onun ilk beş ve dokuzuncu
romanı 68’lileri ele alır; geriye kalan romanlar ise 1980’den günümüze kadar olan
değişmeleri, gelişmeleri anlatır. (…)” (s. 321)

21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum

Kitabın ikinci bölümünde ise söz konusu on iki roman yayınlanma tarihleri
itibariyle kronolojik bir sırayla incelenmiştir. Romanlar şunlardır: Issızlığın Ortası
(1984), Geç Kalmış Ölü (1984), Yarım Kalan Yürüyüş (1986), Adını Unutan Adam
(1989), Yürek Sürgünü (1994), Yüz: 1981 (2000), Zamanın Manzarası (2002), Kusma Kulübü (2004), Düş Kırgınları (2005), Belleğin Kış Uykusu (2006), Fay Kırığı-I:
Mehmet (2009), Fay Kırığı-II: Emine (2011).
Yapı, tema ve anlatım planında yürütülen incelemede, ilkin romanların bibliyografik tanıtımı yapılmış, romanlar hakkındaki görüşlere yer verilmiş ve sonra
da romanlar özetlenmiştir. Daha sonra romanların içinde oluştuğu ideolojik arka
planın dikkatlere sunulduğu “Zihniyet” başlıklı kısmın ardından “olay örgüsü”,
“kişiler”, “mekan” ve “zaman” başlıkları altında romanların temel yapı unsurları,
romanlardaki yer ve işlevleri bakımından ayrıntılı olarak analiz edilmiştir. Olay
örgüsünü teşkil eden ilişkiler ağı şemalarla somutlaştırılarak görsel bir algı kolaylığı da sağlanmıştır. “Anlatım” başlığını taşıyan kısımda romanların dil ve anlatım
özelliklerine ilişkin tespit ve değerlendirmeler yapılmıştır. “Anlama ve Yorumlama” adlı son bölümdeyse, yukarıda sayılan başlıklar etrafında ortaya konulan
romanların genel olarak bir değerlendirmesi yapılarak eserlerin edebi/estetik ve
tematik değerlerine işaret edilmiştir. Söz konusu son bölümde, Mehmet Eroğlu romanlarının neden “modernist” birer roman olduklarına dair düşünceler gerekçeleriyle birlikte dikkatlere sunulmuştur. Bu bölümlerde yapılan değerlendirmelerden,
romanların tematik bir bütünlüğe ya da devamlılığa sahip oldukları da rahatlıkla
anlaşılmaktadır. Nitekim Mehmet Eroğlu’nun bu tematik bütünlüğe/devamlılığa
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Çalışma son derece zengin bir kaynakçaya dayanmaktadır. Kaynaça’da “Çalışmaya Esas Olan Romanlar” ve başvurulan diğer kaynaklar; “Kitaplar”, “Ansiklopedi ve Sözlükler”, “Dergiler”, “Gazeteler”, “Tezler” ve “İnternet Adresleri” alt başlıkları altında künyeleriyle beraber sıralanmıştır.

21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum

Romancılık serüveni halen devam eden yazar Mehmet Eroğlu’nun Türkiye’nin
son yarım yüzyıldaki siyasal ve sosyal hayatına yakından/içeriden tutulan bir ayna
olarak romanlarının “bireyin toplum içerisindeki macerası”nı vermeye dönük olduğu anlaşılmaktadır. Araştırmacı Hasan Yürek’in tam da bu “bireye yönelme”
olgusundan hareketle gerek kurgu gerekse dil ve anlatım özellikleri bakımından
“modernist” olarak nitelediği Mehmet Eroğlu romanları, kitabın başlığında da işaret edildiği üzere, zikredilen zaman aralığında, Türk aydının ve onun bakış açısından Türk insanının faklı manzaralarının estetik birer panoraması olma özelliğini
de taşımaktadırlar. Bu romanların, edebiyat biliminin imkan ve yöntemleriyle ele
alındığı “İnsan Manzaralarının Ressamı Mehmet Eroğlu’nun Romancılığı” adlı bu
çalışma ise, bizleri, hem bir okur olarak Mehmet Eroğlu romanlarıyla hem de bir
bütün olarak Mehmet Eroğlu’nun sanatçı kişiliğiyle tanıştırmak/buluşturmak için
son derece özverili bir “kitap” olarak raflardaki yerini almıştır.

Cilt 5 Sayı 13 Bahar 2016

ilişkin görüşlerine de çalışmanın Sonuç bölümünde şöyle yer verilmiştir: “(… ilk
beş romanım ve dokuzuncu romanım Düş Kırgınları, 68 kuşağı diye de tanımlanan o büyüleyici gençliği irdeleyen kitaplardı. Ötekiler 1980 sonrası kahramanları.
Yani 12 Eylül kahramanları. Ama on romanımın ortak yönü, hepsinin odağında
insanın olması ve toplumsal eleştirinin varlığıdır.
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