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IMPORTANT, PLEASE READ CAREFULLY
• To be able to make a meeting online, login via https://zoom.us/join site, enter ID instead
of “Meeting ID
• or Personal Link Name” and solidify the session.
• The Zoom application is free and no need to create an account.
• The Zoom application can be used without registration.
• The application works on tablets, phones and PCs.
• Speakers must be connected to the session 10 minutes before the presentation time.
• All congress participants can connect live and listen to all sessions.
• During the session, your camera should be turned on at least %70 of session period
• Moderator is responsible for the presentation and scientific discussion (question-answer)
section of the session.

TECHNICAL INFORMATION
•
•
•
•

Make sure your computer has a microphone and is working.
You should be able to use screen sharing feature in Zoom.
Attendance certificates will be sent to you as pdf at the end of the congress.
Moderator is responsible for the presentation and scientific discussion (question-answer)
section of the session.
• Before you login to Zoom please indicate your name surname and hall number,

exp. H-…, S- … NAME SURNAME
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Meeting ID: 842 9033 4044
Passcode: 282908

28. 08. 2021
Meeting ID: 842 9033 4044
HALL: 1 SESSION: 1

10: 00 – 12:00
Passcode: 282908

MODERATOR:

MUSTAFA MAVAŞOĞLU

PROF. DR. METİN KARADAĞ
Türkiye’de Akademik Dergilerin Durumu Ve Folklor/Edebiyat
Dergisinin Konumu

SANİYE KARGAN

Hz. Peygamberin Tefsiri (Müsned Bağlamında)

MUSTAFA MAVAŞOĞLU
Türk Ve Fransız Üçüncü Sayfa Haberlerinde Sözcüksel Bağdaşıklık

MUSTAFA MAVAŞOĞLU

Fransızca Ders Kitaplarındaki Sözlü Metinlerde Kaydırma İşlemi

DR. ÖĞR. ÜYESİ EMRULLAH
KALELİ

Ortaçağ’da Tanrı’nın Yargısı Veya İşkence İle Yargılama

NURTEN BULDUK

1980 Sonrası Türk Romanlarında; Medya Etkilerinin
Medyalararasılık Yöntemi Çerçevesinde İncelenmesi Ve Masumiyet
Müzesi Örneği

ARŞ. GÖR. DR. AHMET
FERHAT ÖZKAN

19. Yüzyıl Türk Edebiyatında Duyguların Kalpten Dimağa
Taşınması
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Meeting ID: 842 9033 4044
Passcode: 282908

28. 08. 2021
Meeting ID: 842 9033 4044
HALL: 2 SESSION: 1
DR. ÖĞR. ÜYESİ, GAMZE AYÇA
KAYA

MODERATOR:

10: 00 – 12:00
Passcode: 282908
DR. ÖĞR. ÜYESİ, GAMZE AYÇA KAYA

Fırat Üniversitesi Öğrencilerinin Muhasebe Derslerinde Uzaktan
Eğitime Bakış Açılarının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma

DR. MURAT ERGİN

Sporun Zihinsel Yetersizliği Olan Bireylere Etkisine İlişkin
Üniversite Öğrencilerinin Farkındalık Düzeylerinin İncelenmesi

DOÇ. DR. HAVVA EYLEM
KAYA
CEYLAN YAŞAR

Yetişkin Eğitiminde Yeni Alternatifler: Yaşam Boyu Öğrenme
Hedefleri Doğrultusunda Sosyal Medya Platformları

MERVE TÜRKEL
DR. ÖĞR. ÜYESI ZEYNEP
BAŞERER BERBER

NALAN HOROZAL

DOÇ.DR ŞEVKİ KOLUKİSA
ARŞ. GÖR. TUĞÇE CALÇALİ

DR. ÖĞR. ÜYESİ HALİL
ÇOLAK
DOÇ.DR ŞEVKİ KOLUKİSA
MERVE AKTAŞ

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabının Okunabilirlik Açısından
Değerlendirilmesi

Sözel İfade Olarak Minnettarlığın Öğretmen Öğrenci İlişkisindeki
Önemi
Sosyal Bilgiler Dersi Kazanımlarının Ortaokul Öğrencilerinde Çevre
Koruma Bilinci Geliştirme Üzerine Etkisi
Takım Sporları Ve Siklet Sporcularının Beslenme Bilgi Düzeyleri Ve
Beslenme Alışkanlıklarının İncelenmesi

Lise Öğrencilerinin Farklı Çeviklik Testlerindeki Performansına
Lateralitenin Etkisinin Araştırılması
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Meeting ID: 842 9033 4044
Passcode: 282908

28. 08. 2021

10: 00 – 12:00 (Local Time in Istanbul)

Meeting ID: 842 9033 4044
HALL: 3 SESSION: 1
DR. ÖĞR. ÜYESİ NECMETTİN
AKTEPE
AYŞE BARAN
DR. ÖĞR. ÜYESİ NECMETTİN
AKTEPE
RADİA ABDOURAHMAN
MEHMET SEZGİN
ASSIS PROF. K.R.PADMA
READER K.R.DON
YASMINA HALABI
CHAIMAE NASRI
HICHAM HARHAR
ABDELKBIR BELLAOUCHOU
MOHAMED TABYAOUI
OKAN TUTUM
MURAT ZENGİN
SILA TOPÇU
FATİH ÇALIŞKAN
MURAT ZENGİN
SILA TOPÇU
FATİH ÇALIŞKAN

MODERATOR:

Passcode: 282908
DR. ÖĞR. ÜYESİ NECMETTİN AKTEPE

Lavandula Angustifolia (Lavanta) Bitkisinin Yeşil Yaprağı İle Gümüş
Nanopartikül (Agnp) Sentezi, Karakterizasyonu Ve Tanımlanması
Lavandula Angustifolia Lavanta Bitkisinin Yeşil Yaprağı İle
Sentezlenen Gümüş Nanopartiküllerin (Agnp) Biyolojik
uygulamaları
Role Of Salicylic Acid in Plants Under Salinity Stress.
Potential Herbal Plant Based Products Possess Bioactive Compounds
To Combat Novel Corona Virus

Chemical Characterization And Quality Index Of Phoenix
Dactilifera L. Seed Oil

Topraksız Tarım İçin Alternatif Materyal Geliştirilmesi

Tel Çekme Prosesinde Kangalların Ambalajlama/Paketleme
Sürecinde İyileştirilme Çalışması

BLACK SEA SUMMIT
7th INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES CONGRESS
7th INTERNATIONAL APPLIED SCIENCES CONGRESS
August 28-29, 2021
ORDU

Meeting ID: 842 9033 4044
Passcode: 282908

28. 08. 2021
Meeting ID: 842 9033 4044
HALL: 1 SESSION: 2
ASIST. PROF. CAN BIÇER
ASSOC. PROF. DR. F. OBEN
ÜRÜ
ASSOC. PROF. DR. EBRU
GÖZÜKARA
RES. ASSIST. A. ANIL ÜNSAL
B ATTIYA
ABDULMUTTALIB A.
MUHSEN
M AL-SARRAY
K KHALAF
MEHMET TUNÇER
HASRET KAYA
MEHMET TUNÇER
HASRET KAYA

MODERATOR:

14: 00 – 16:00 (Local Time in Istanbul)
Passcode: 282908
ASSOC. PROF. DR. F. OBEN ÜRÜ

Lean Leadership, Its Fundamental Principles And Its Application In
Organizations
Digitalization In The Pandemic Process And The Evaluation Of
Integrated Learning In Businesses

Exploring Energy-Saving Potential for Industrial Sector Utilizing
Energy Efficiency Management Approach: Haditha Hydropower
Plant as a Case Study
Yenilenebilir Ve Yenilenemeyen Enerji Tartışmaları İçerisinde
Hidroelektrik Santraller Ve Türkiye’deki Önemi
Teşvik Mekanizmalarının Yenilenebilir Enerji Kaynakları Üzerine
Etkisi: Rüzgar Enerjisine Yönelik Ampirik Bir Çalışma

ÖĞR. GÖR. DR. DEVRİM
KARADEMİR

E-Ticaret Yapan İşletmelerin Web Sitelerinin Etkinliği Üzerine Bir
Araştırma

ABUKAR SADI MOHAMUD

The Leadership Style And Leadership Power On Organizational
Performance (A Case Study Of Somalia)
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Meeting ID: 842 9033 4044
Passcode: 282908

28. 08. 2021

14: 00 – 16:00

Meeting ID: 842 9033 4044
HALL: 2 SESSION: 2
DR. ÖĞR. ÜYESİ MAHMUT
EVLİ
ARŞ. GÖR. EDA ALBAYRAK
DOÇ. DR. NURAY ŞİMŞEK
DR. ÖĞR.ÜYESİ LÜTFİYE
KAYA CİCERALİ
SİMGE YALÇINKAYA
DOÇ.DR. ESMA ÜLKÜ KAYA
DR. NİHAT KÖSE
DR. NİHAT KÖSE
DR. ÖĞR. ÜYESİ MURAT İNAN
DİLEK ZUBARİ
DR. ÖĞRT. ÜYESİ, EMİNE
KURU KAÇMAZOĞLU
DR. ÖĞRENCİSİ ÇAĞLA DEMİR

Passcode: 282908

MODERATOR:

DOÇ. DR. ESMA ÜLKÜ KAYA

Nomofobi Ve Akıllı Telefon Bağımlılığının Ruhsal Durum Üzerine
Etkisi

Covid-19 Sürecinin Sağlık Çalışanlarındaki Damgalanma Ve Sosyal
Dışlanmaya Etkisi
Kovid-19 Salgınında Hemşirelerde Depresyon, Kaygı Ve Stres: Bir
Derleme Çalışması
Siber Zorbalıkta Kişiliğin Rolü
Akademik Başarıda Kişiliğin Etkisi
Time To Distinguish Between Negative and Positive Ideological
Congruence. New Role to Societal and Institutional Factors
Yetişkin Çevre Gönüllülerinin Kendi Ve Günümüz Çocuklarının
Doğada Zaman Geçirme Süreçlerine İlişkin Görüşleri
Nomofobinin İşgören Performansına Etkisi: Covid-19 Nedeniyle
İstanbul İlinde Evden Çalışanlara Yönelik Bir Araştırma
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Meeting ID: 842 9033 4044
Passcode: 282908

28. 08. 2021
Meeting ID: 842 9033 4044
HALL: 3 SESSION: 2
DOÇ. DR. SALİM YALÇIN İNAN

DOÇ. DR. SALİM YALÇIN İNAN
EMİNE OKUMUŞ
MEHMET ALİ TEMİZ
EMİNE OKUMUŞ
MEHMET ALİ TEMİZ
GÜVEN GÜLBAZ
ASYA ÇETİNKAYA
NECATİ ÜÇLER
MURAT GEYİK
İBRAHİM ERKUTLU
DR. GÜLAY YILMAZ

MODERATOR:

14 00 – 16:00
Passcode: 282908
DOÇ. DR. SALİM YALÇIN İNAN

Reiki Şifa Enerjisinin Tıptaki Kullanımı Ve Bilimsel Yaklaşımlar
Nöronal Peptiderjik Sistemin Öğrenme Ve Bellek Fonksiyonları
Üzerindeki Etkileri
Effect of Different Extraction Conditions on Prunus spinosa L.
Bioactive Compounds
Effect of Different Solvent and Extraction Processes on Total
Phenolic, Flavonoid, and Antioxidant Activity of D. lotus L.
Kars’ta Tüketime Sunulan Bazı Süt Ürünlerinin Mikrobiyolojik
Kalitesinin Araştırılması
60 Yaşından Büyük Hastalarda Elektif Spinal Füzyon Ameliyatı
Sonrası Aneminin Hastaların Tekrar Hastaneye Yatış Gerektirmede
Ön Görüsünün Değerlendirilmesi
Böbrek Nakilli Hastalarda Gecikmiş Greft Disfonksiyonunun Bir
Yıllık Greft Sonuçlarına Etkisi
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Meeting ID: 842 9033 4044
Passcode: 282908

29. 08. 2021
Meeting ID: 842 9033 4044
HALL: 1 SESSION: 1
DR. ÖĞR.ÜYESİ SEDAT
KARAGÜL

DR. ÖĞRT. ÜYESİ, NALAN
ALTAY
SUHAIB MUHAMMAD

SAMET KARAKUŞ

SAMET KARAKUŞ
AYŞEGÜL ŞEYİHOĞLU
PROF. DR. AHMET ÜSTÜN
RECEP EKİM

AYŞƏN BABAYEVA

MUHAMMET MUSTAFA
SEÇME

MODERATOR:

10: 00 – 12:00 (Local Time in Istanbul)
Passcode: 282908
DR. ÖĞRT. ÜYESİ, NALAN ALTAY

Yaşar Nabi Nayır’ın Edebiyat Eğitimine İlişkin Görüş Ve
Düşünceleri
Sosyal Bilgiler Öğretim Programının Öğrenme Alanlarının
Disiplinlerle İlişkisi
ُتعليمُاللُّغَ ُِةُالعربيَّ ُِةُلغير
ُِ ُب)ُفيُشرقُتركياُودورهاُفي
ُ س ََلمِ يَّ ُةُاأل َ ْه ِليَّةُ(ال َكت َاتِ ْي
ْ اإل
ِ ُُال َمد َِارس
(ُ أ ْنموذَجَاYuvacık ُسة
َ الناطقينُبهُاُ) َمد َْر
“Sevgi Bir Kuş” Adlı Derginin Sosyal Bilgiler Öğretim Programı’nda
Yer Alan Değerler Açısından İncelenmesi
Karekod Destekli Sosyal Bilgiler Öğretimine Uygun Örnek Bir
Uygulama Ve Uygulamaya İlişkin Öğrenci Ve Öğretmen Görüşleri
Öğretmenlerin Sosyal Medya Bağımlılığına Yönelik Algıları

Tərbiyəçinin Pedaqoji Səriştəliliyi Uşaqlarda Humanist Dəyərlərin
Formalaşdırılması Amili Kimi
Etkili Öğretim Kavramı İle İlgili Öğretmen Metaforları Üzerine Bir
İnceleme
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Meeting ID: 842 9033 4044
Passcode: 282908

29. 08. 2021

10: 00 – 12:00

Meeting ID: 842 9033 4044
HALL: 2 SESSION: 1

MODERATOR:

Passcode: 282908
DR. ÖĞR. ÜYESİ MUSTAFA YILDIRIM

ARŞ. GÖR. DR. ÖZGÜL ÖZBEK
GİRAY

Hüseyin Cahit Yalçın’ın Karadeniz Gezisine Dair İzlenimleri

DR. ÖĞR. ÜYESİ MUSTAFA
YILDIRIM

Frege’nin Mantıkçılık Tezi Ve Kavram Yazısı Düşüncesi

DR. ÖĞR. ÜYESİ MUSTAFA
YILDIRIM

Frege’nin Geç Dönem Dil Anlayışı

DR. ÖĞR. ÜYESİ SELİM
SERKAN ÜKTEN

Abdullah Kadiri’nin Ötgen Künler Romanında Türkistan Aile
Yapısı Ve Kadınının Ele Alınışı

DR. ÖĞR.ÜYESİ, ENGİN KOÇ

İran Ve Suudi Arabistan’ın Ortadoğu Denkleminde Artan Nüfuz
Mücadelesinde Arap Baharı Dönemi

ÖĞR. GÖR YASİN ÇELİK

Adalete Erişim Hakkı Bağlamında Türk Hukukunda Yargılama
Harçları

ÖĞR. GÖR YASİN ÇELİK

İspat Hukuku Bağlamında Menfi Vakıaların İspatı
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Meeting ID: 842 9033 4044
Passcode: 282908

29. 08. 2021

10: 00 – 12:00

Meeting ID: 842 9033 4044
HALL: 3

SESSION: 1

DR. CAN BIYIK

Passcode: 282908

MODERATOR:

DR. CAN BIYIK

Sürdürülebilir Ulaşım Stratejilerinin Formülasyonu İçin Seyahat
Alışkanlıklarının Toplum Düzeyinde Etkisini Değerlendirmek İçin
Deneysel Bir Araştırma: Bir Vaka Çalışması Yaklaşımı

PAERHATI AINI
PROF. DR. NİLGÜN GÖRER
TAMER

Çevresel Soylulaştırma Üzerine Bir Bibliyometrik Analiz

KEMAL ERSAYIN
ALİ UZUN

İyidere Havzası’nda (Rize) Heyelan - Arazi Kullanımı İlişkisinin
İncelenmesi

PINAR KAAN
GÖKÇEN DİKİCİ
YILDIZ

Çift Yüzlü Fotovoltaik Panellerin Kırıkkale Çevre Şartlarında Enerji
Verimliliğinin İncelenmesi

DR. UMUT GÜLERYÜZ

ABDULMUTTALIB A.
MUHSEN
BASHAR ATTIYA

Türkiye Uçak Sanayii (1925-1952)

Vibration Reduction In Haditha Hydropower Plant Kaplan Turbine
With Air Injection-Review And Proposed Study
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Meeting ID: 842 9033 4044
Passcode: 282908

29. 08. 2021

14: 00 – 16:00

Meeting ID: 842 9033 4044
HALL: 1 SESSION: 2

Passcode: 282908

MODERATOR: ASSOC. PROF. DR. EBRU GÖZÜKARA

GÜNAY DENİZ DURSUN
MELEK SALIN

NEDİM DİKMEN
ATAKAN BÜYÜKBOSTANCI
AHMAD AL-HAYANI
DR. ÖĞR. ÜYESİ M. ALİ
SAĞLAM

Adli Muhasebenin Bağımsız Denetime Katkısı

Covıd-19 Pandemisinin Reel Sektör Ve Finansal Piyasalara Etkileri
The Future of Blockchain Technology in Construction Supply
Chain: A Survey in Iraq
Geleneksel Aydından Organik Aydına Geçişte Yön Hareketi Ve
Kırsal

ÖĞR. GÖR. DR. KAYHAN
AHMETOĞULLARI
AHMET ŞENOL

Finansal Refahın Online Satın Almaya Etkisinde Pandemik
Kaygının Aracı Rolü

ÖĞR. GÖR. DR. KAYHAN
AHMETOĞULLARI
AHMET ŞENOL

Mobil Bankacılık Kullanımında Finansal Maliyet Ve Fayda
Unsurlarının Teknoloji Kabul Modeli Ekseninde Değerlendirilmesi

R. HÜLYA ÖZTÜRK

İktisadi Düşünceye Galbraıth’ın Katkısı
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Meeting ID: 842 9033 4044
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ÖZET
“Bir tümce kurucusunun özgün yerinden tümcenin başına ve sonuna kaydırılarak, yerine,
eşgönderimli olacağı bir adılın getirilmesi” (İmer, Kocaman & Özsoy, 2011, 172) biçiminde
tanımlanan kaydırma, Fransız konuşma dilinde sıklıkla başvurulan dilbilimsel işlemlerden
birisidir. Başta geleneksel dilbilgisince önemsenen bildik sözcük dizilişine aykırı bir yapı
sergilemesi gibi bir takım nedenlerden ötürü, kaydırma, özgün Fransız konuşma dilinde yaygın
olarak başvurulan bir işlem olsa da, uzun yıllar ders kitaplarında kendisine yer bulamamıştır
(Calvé, 1985). Bu çalışmanın amacı kaydırma işleminin günümüz dil öğretimi kitaplarında
yabancı dil öğrenenlere nasıl ve ne ölçüde sunulduğunu araştırmaktır. Bu bağlamda, eylem
odaklı yöntem kullanılarak hazırlanmış Fransızca iki ders kitabında (Alter Ego + ve Edito) yer
alan sözel metinler kaydırma işlemi içerikleri bakımından incelenmiştir. Doküman inceleme
yöntemi kullanılan bu çalışmada veriler söz konusu öğretim setlerinin A1 ve A2 düzeyleri için
sunulan ders ve alıştırma kitaplarından (sekiz kitap) elde edilmiştir. Çalışmanın bulguları, sola
kaydırma işleminin sağa kaydırma işlemine göre yaklaşık iki kat, özne konumunda kaydırma
işlemi kullanımının da nesne konumundakilere oranla yaklaşık beş kat fazla olduğunu
göstermiştir. Her iki öğretim setinde on tane kaydırma yapısının kullanıldığını bulgulanmıştır.
Bunlardan belirtili ad öbeği + gösterme adılı ve belirtili ad öbeği + kişi adılı/nesne adılı’nın
hem sola hem sağa kaydırmada ve hem Alter Ego +’te hem de Edito’da en çok yeğlenen yapılar,
gösterme adılı + kişi adılı/nesne adılı’nın ise en az yeğlenen kaydırma yapısı olduğu
görülmüştür. Özel ad öbeği + kişi adılı ve belirtisiz ad öbeği + kişi adılı/nesne adılı yapılarının
Edito’ya oranla Alter Ego +’te daha çok kullanıldığı buna karşılık, gösterme adılı + gösterme
adılı, özel ad öbeği + gösterme adılı ve eylem öbeği + kişi adılı/nesne adılı yapılarının da
Edito’da daha çok yeğlendiği saptanmıştır. Her iki kitabın da ders kitaplarında sunulan
kaydırma işlemi içeriklerini alıştırma kitaplarında güçlü biçimde pekiştirmedikleri anlaşılsa da
Alter Ego + pekiştirme konusunda Edito’dan daha başarılı görülmektedir.

Anahtar Sözcükler: Fransızca ders kitapları, sözlü metinler, kaydırma işlemi
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DISLOCATION IN SPOKEN TEXTS OF FRENCH TEXTBOOKS

ABSTRACT
Dislocation, which is defined as "moving a sentence constituent from its original place to the
beginning or end of the sentence and replacing it with a coreferent pronoun" (İmer, Kocaman
& Özsoy, 2011, 172), is one of the linguistic operations frequently used in French spoken
language. Although it is a widely used operation in authentic French spoken language,
dislocation could not take its rightful place in textbooks for many years due to a number of
reasons such as, especially, having a structure contrary to the familiar word order considered as
important by traditional grammar. The aim of this study was to investigate how and to what
extent dislocation is presented to foreign language learners in today's language teaching
textbooks. In this context, spoken texts in two French textbooks (Alter Ego + and Edito)
prepared using the action-oriented method were examined in terms of their dislocation content.
In this study, the data were obtained via document analysis from the textbooks and workbooks
(a total of eight books) offered for A1 and A2 levels of the aforementioned sets of French.
Results showed that the use of left dislocation was approximately two times higher than right
dislocation, and the use of dislocation in subject position was about five times higher than that
in object position. Ten dislocation structures were found to be used in both sets. Determined
noun phrase + demonstrative pronoun and determined noun phrase + subject/object pronouns
were the most used structures for both left and right dislocations in both Alter Ego + and Edito
while demonstrative pronoun + subject/object pronouns was the least used dislocation
structure. Proper noun phrase + subject pronoun and undetermined noun phrase +
subject/object pronouns were used more in Alter Ego + than in Edito whereas demonstrative
pronoun + demonstrative pronoun, proper noun phrase + demonstrative pronoun and verb
phrase + subject/object pronouns were preferred more in Edito. Although it is understood that
both textbooks do not strongly reinforce the subject of dislocation in the workbooks, Alter Ego
+ seems to be more successful in reinforcement than Edito.

Keywords: French textbooks, spoken texts, dislocation

1. GİRİŞ
Okul ortamında yabancı dil öğrenen bireyler bu dillerin anadili olarak konuşulduğu ülkelere
gittiklerinde ya da bu dilleri anadili olarak konuşan kişilerle iletişim kurmaya çalıştıklarında,
okulda öğrendikleri diller ile iletişim aracı olarak kullanmaya çalıştıkları diller arasında
ayrımlar olduğunu görürler. Bazı durumlarda anadili konuşurları sanki okulda öğrenilenden
başka bir dil kullanıyor gibidirler. Okul ortamında dil öğrenmiş bireyler de anadili
konuşurlarının gözünde deyim yerinde ise “konuşan kitaplar” görünümündedir. Çünkü
karşılarındaki kişiler kendi gündelik konuşmalarının doğal yapısı ve işleyişine pek benzemeyen
bir dil üretmektedirler. Bu ayrımların dil öğrenen bireylerde cesaret kırmaması için anadili
konuşurlarınca doğal ortamda öğrenilmiş ve üretilen dilin bazı özelliklerinin de öğretim
izlenceleri içinde yer alması gerekir. İşte kaydırma işlemi bu özelliklerden birisidir.
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“Bir tümce kurucusunun özgün yerinden tümcenin başına ve sonuna kaydırılarak, yerine,
eşgönderimli olacağı bir adılın getirilmesi” (İmer, Kocaman & Özsoy, 2011, 172) biçiminde
tanımlanan kaydırma işlemi, birçok dilde söz konusudur ve bu anlamda evrensel bir özellik
olarak değerlendirilebilir (Dik 1978). Fransız konuşma dilinde sıklıkla başvurulan dilbilimsel
işlemlerden birisi olduğu için de araştırmalara konu olmuştur (örn. bkz. Ashby 1988, Ashby
1994, Barnes 1985, Blasco 1993, Calvé 1983, Caroll 1982, De Cat 2002, Delais-Roussarie,
Doetjes, & Sleeman 2004, Larsson 1979, Vion 1992).
Okul ortamında öğrenilen dili, anadili konuşurlarınca kullanılan gündelik doğal dile
yaklaştırma gizilgücü bulunduğu ve özgün Fransız konuşma dilinde yaygın olarak başvurulan
bir işlem olduğu halde kaydırma, uzun yıllar ders kitaplarında kendisine yer bulamamıştır
(Calvé, 1985). Bu durumun temel nedeni kaydırma işleminin geleneksel dilbilgisince aşırı
önemsenen bildik sözcük dizilişi ve tümce düzenine aykırı bir yapı sergiliyor olmasıdır. Daha
önce öğretim izlencelerine alınmayan doğal dilin birtakım özellikleri, iletişimsel ve eylem
odaklı yaklaşımlar ile beraber izlencelerde içeriklendirilmeye başlanmıştır. Kaydırma işleminin
de bu özellikler arasında yer alıp almadığını anlamak için bu çalışma iki adet Fransızca öğretim
setinde kaydırma işleminin yabancı dil öğrenenlere nasıl ve ne ölçüde sunulduğunu araştırmayı
amaçlamıştır. Bu doğrultuda aşağıdaki araştırma sorularına yanıtlar aranacaktır:
1. Fransızca ders kitaplarındaki sözlü metinlerde ne tür kaydırma işlemleri söz konusudur?
2. Kaydırma içerikleri bakımından kitaplar birbirlerine ne ölçüde benzemektedir?
2. YÖNTEM
Bu çalışma, eylem odaklı yöntem ilkeleri uyarınca hazırlanan Alter Ego + ve Edito Fransızca
öğretim setlerindeki sözel metinlerde kaydırma işlemi içeriklerini incelemeyi amaçlamıştır.
Çalışma, nitel araştırma yöntemleri arasında sayılan doküman incelemesi kullanılarak
yürütülmüştür. Doküman incelemesi, araştırılması hedeflenen olgu ve olgularla ilgili bilgi
içeren, yazılı ve görsel materyallerin çözümlemesini temel alır (Yıldırım & Şimşek, 2008).
2.1. Verilerin Toplanması
Bu araştırmada incelemeye konu olan veriler Alter Ego + ve Edito adlı Fransızca öğretim
setlerinden elde edilmiştir. Veriler söz konusu setten A1 düzeylerinde yer alan Alter Ego + 1
ders kitabı, Alter Ego + 1 alıştırma kitabı ile Edito 1 ders kitabı, Edito 1 alıştırma kitabı; A2
düzeylerinde yer alan Alter Ego + 2 ders kitabı, Alter Ego + 2 alıştırma kitabı ile Edito 2 ders
kitabı ve Edito 2 alıştırma kitabı olmak üzere toplamda sekiz kitaptan alınmıştır.
2.2. Verilerin Analizi
Çalışmanın verileri betimsel olarak çözümlenmiştir. Betimsel çözümleme sürecinde ulaşılan
veriler önceden belirlenmiş izlekler doğrultusunda özetlenir ve yorumlanmaya hazır duruma
getirilir (Yıldırım & Şimşek, 2008). Bu doğrultuda, öncelikle söz konusu sekiz kitaptaki
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kaydırma işlemi içerikleri saptanmıştır. Bu içerikler daha sonra Riegel, Pellat ve Rioul (1994:
425-433)’un sunduğu bilgiler doğrultusunda sınıflandırılmış ve çözümlenmiştir.

3. BULGULAR VE YORUM
Araştırma sorusu 1: Fransızca ders kitaplarındaki sözlü metinlerde ne tür kaydırma işlemleri
söz konusudur ?
Alter Ego + ve Edito dil öğretim setlerinde on tür kaydırma yapısı kullanılmıştır. Söz konusu
yapılar Çizelge 1’de verilmiştir.
Çizelge 1 Kaydırma yapıları

Belirtili ad öbeği + gösterme adılı
Belirtili ad öbeği + kişi adılı/nesne adılı
Eylem öbeği + gösterme adılı
Belirtisiz ad öbeği + gösterme adılı
Özel ad öbeği + kişi adılı
Belirtisiz ad öbeği + kişi adılı/nesne adılı
Gösterme adılı + gösterme adılı
Özel ad öbeği + gösterme adılı
Eylem öbeği + kişi adılı/nesne adılı
Gösterme adılı + kişi adılı/nesne adılı
Toplam

%
Sıklık
%
Sıklık
%
Sıklık
%
Sıklık
%
Sıklık
%
Sıklık
%
Sıklık
%
Sıklık
%
Sıklık
%
Sıklık
%
Sıklık

43.82
(85)
23.20
(45)
8.25
(16)
5.67
(11)
5.15
(10)
4.12
(8)
3.61
(7)
3.09
(6)
2.06
(4)
1.03
(2)
100.00
(194)

Belirtili ad öbeği + gösterme adılı (% 43.82) ile belirtili ad öbeği + kişi adılı/nesne adılı (%
23.20) yapılarının her iki kitapta da en çok kullanılan, gösterme adılı + kişi adılı/nesne adılı
yapısının (% 1.03) ise en az kullanılan kaydırma yapıları olduğu görülmüştür. Aşağıda, söz
konusu kaydırma yapıları için örnekler yer almaktadır.
Belirtili ad öbeği + gösterme adılı
Oui c'est vrai, cette lumière, c'est très agréable (sola kaydırma/özne konumu)
Ce mot « traces », c'est pas du tout ça qu'on voulait (sola kaydırma/nesne konumu)
C'est le club des femmes actives, votre blog ! (sağa kaydırma/özne konumu)
Belirtili ad öbeği + kişi adılı/nesne adılı
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Ma grande fille, elle sait bien que c’est nous qui achetons les cadeaux… (sola kaydırma/özne
konumu)
Mais alors, les bottes, moi, je ne les aime pas… (sola kaydırma/nesne konumu)
Regarde comme elles se ressemblent, la mère et la fille ! (sağa kaydırma/özne konumu)
… je l'ai trouvé vraiment passionnant, le nouveau ministre ! (sağa kaydırma/nesne konumu)
Eylem öbeği + gösterme adılı
S'affirmer et être gentil, c'est tout à fait compatible (sola kaydırma/özne konumu)
... c'est mieux de viser surtout les très jeunes (sağa kaydırma/özne konumu)
Belirtisiz ad öbeği + gösterme adılı
Ah oui ! Une soirée spectacle, c'est bien, ça ! (sola kaydırma/özne konumu)
Oui, ma chérie, c'est bien, une salade… (sağa kaydırma/özne konumu)
Özel ad öbeği + kişi adılı
Tu sais, Martine, elle aime bien sortir (sola kaydırma/özne konumu)
On vient samedi, tous les trois, Marco, Fanny et moi (sağa kaydırma/özne konumu)
Belirtisiz ad öbeği + kişi adılı/nesne adılı
Des poires assez mûres, vous en avez ? (sola kaydırma/nesne konumu)
Alors, comme M. Laurent vient de vous l'annoncer, vous allez voir dans quelques minutes, une
démonstration d'escrime… (sağa kaydırma/nesne konumu)
Gösterme adılı + gösterme adılı
Ah, ouais, c'est mieux, ça ! (sağa kaydırma/özne konumu)
Özel ad öbeği + gösterme adılı
La brasserie La Nord, ça te tente ? (sola kaydırma/özne konumu)
C'est très joli Angélique (sağa kaydırma/özne konumu)
Eylem öbeği + kişi adılı/nesne adılı
Et puis, il y a des différences entre le français de France et celui du Québec comme vous le
savez… (sola kaydırma/nesne konumu)
Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous maintenant à ma chaîne Youtube (sağa
kaydırma/nesne konumu)
Gösterme adılı + kişi adılı/nesne adılı
Et Ça, vous allez nous l'expliquer dans le détail après… (sola kaydırma/nesne konumu)
Waou, c'est bien elle, ça (sağa kaydırma/özne konumu)
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Alter Ego + ve Edito kitaplarında kaydırma işlemlerinin yönü ile ilgili de inceleme yapılmış ve
sonuçlar Çizelge 2’de verilmiştir.
Çizelge 2 Kaydırma yönü

Belirtili ad öbeği + gösterme adılı
Belirtili ad öbeği + kişi adılı/nesne
adılı
Eylem öbeği + gösterme adılı
Belirtisiz ad öbeği + gösterme adılı
Özel ad öbeği + kişi adılı
Belirtisiz ad öbeği + kişi adılı/nesne
adılı
Gösterme adılı + gösterme adılı
Özel ad öbeği + gösterme adılı
Eylem öbeği + kişi adılı/nesne adılı
Gösterme adılı + kişi adılı/nesne adılı

Toplam

%
Sıklık
%
Sıklık
%
Sıklık
%
Sıklık
%
Sıklık
%
Sıklık
%
Sıklık
%
Sıklık
%
Sıklık
%
Sıklık
%
Sıklık

Sağa
7.22
(14)
8.76
(17)
3.09
(6)
3.09
(6)
1.55
(3)
1.03
(2)
3.61
(7)
1.03
(2)
1.03
(2)
0.52
(1)
30.93
(60)

Sola
36.60
(71)
14.43
(28)
5.15
(10)
2.58
(5)
3.61
(7)
3.09
(6)
0.00
(0)
2.06
(4)
1.03
(2)
0.52
(1)
69.07
(134)
100.00
(194)

Görüldüğü gibi, kitaplar metinsel öğelerin sağa kaydırıldığı sözceleri daha az içermektedir (%
30.93). Sola kaydırma işlemi ise sağa kaydırmaya oranla iki kattan daha fazla bir kullanıma
sahiptir (% 69.07).
Kaydırma işlemi uygulanan metinsel öğelerin hangi dilbilgisel birimler oldukları da incelemeye
alınmış ve bulgular Çizelge 3’te sunulmuştur.
Çizelge 3 Kaydırma konumu

Belirtili ad öbeği + gösterme adılı
Belirtili ad öbeği + kişi adılı/nesne adılı
Eylem öbeği + gösterme adılı
Belirtisiz ad öbeği + gösterme adılı
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Özel ad öbeği + kişi adılı
Belirtisiz ad öbeği + kişi adılı/nesne
adılı
Gösterme adılı + gösterme adılı
Özel ad öbeği + gösterme adılı
Eylem öbeği + kişi adılı/nesne adılı
Gösterme adılı + kişi adılı/nesne adılı

Toplam

%
Sıklık
%
Sıklık
%
Sıklık
%
Sıklık
%
Sıklık
%
Sıklık
%
Sıklık

4.64
(9)
0.52
(1)
3.61
(7)
3.09
(6)
0.00
(0)
0.52
(1)
83.51
(162)

0.52
(1)
3.61
(7)
0.00
(0)
0.00
(0)
2.06
(4)
0.52
(1)
16.49
(32)
100.00
(194)

Çizelgede de görülebileceği gibi, kaydırma işlemlerinin çok büyük bir bölümü özne
konumunda gerçekleşmiştir. Özne konumunda kaydırılan metinsel içerikler nesne konumunda
kaydırılan metinsel içeriklerden yaklaşık altı kat fazladır (% 83.50 karşı % 16.49).
Kaydırma yapıları, kaydırma yönü (sola/sağa) ve kaydırma konumu (özne/nesne) bağlamında
Alter Ego + ve Edito Fransızca öğretim kitaplarından elde edilen bulgular, iki tanesi 1970’lerde,
bir tanesi de 1980’lerde oluşturulan Fransız diline ait üç sözel bütüncede (Ashby, Beauchemin
ve Barnes bütünceleri) kaydırma işlemiyle ilgili bulgulananlara uygun düşmektedir.
100 görüşmeden oluşan Ashby bütüncesi (Ossipov 2002’de belirtildiği üzere) 25 anadili
konuşuru ile gerçekleştirilmiştir. Görüşmelerde 862 sola kaydırma kullanımı söz konusu
olmuştur. Bunlardan % 55’i adıllardan, % 44’ü ise ad öbeğinden oluşmuştur. Eylem öbekleri
ise %1’i oluşturmuştur. Adılların % 85’i ve ad öbeklerinin % 73’ü özne konumunda
gerçekleşmiştir. Sola kaydırılan adılların % 60’ı ce ve ça gösterme adılları ile yapılmıştır.
Yine görüşmelerden oluşan Beauchemin bütüncesinde (Ossipov 2002’de belirtildiği üzere) 143
sola kaydırma kullanımı vardır. Bunlardan % 55’i adıl % 45i ise ad öbekleridir. Adılların %
76’sı ve ad öbeklerinin % 69’u özne konumundadır. Sola kaydırılan adılların % 82’si yine ce
ve ça gösterme adılları içermektedir.
İkişer saatlik üç görüşmeden oluşan Barnes bütüncesi de (Ossipov 2002’de belirtildiği üzere)
1033 sola kaydırma kullanımı içirmektedir. Bunların % 62’si adıllarla, % 38’i de ad öbekleriyle
gerçekleşmiştir. Burada da metinsel içerikler özne konumuna ve sola kaydırılmıştır. Zira
adılların % 82’si ve ad öbeklerinin % 79’u özne konumundadır. Sola kaydırılan adılların %
22’si özne konumundaki ce ve ça gösterme adıllarından, % 78’i ise yine özne konumundaki
kişi adılları oluşmaktadır. Bu bilgilerden hareketle Alter Ego + ve Edito Fransızca öğretim
kitaplarında bulgulananların özgün Fransız konuşma yapısını yansıttığı söylenebilir.
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Araştırma sorusu 2: Alter Ego + ve Edito kitapları kaydırma içerikleri bakımından birbirlerine
ne ölçüde benzemektedir?
Bu araştırma sorusuna yanıtlar, Alter Ego + ve Edito öğretim setlerinde kaydırma işleminin
düzeylere göre dağılımı, yeğlenen kaydırma yapıları ve kaydırma içeriklerinin pekiştirilmesi
düzleminde yapılandırılmıştır.
Bu bağlamda, öncelikle Alter Ego + ve Edito kitaplarındaki kaydırma işlemi sayısının,
düzeylere göre nasıl bir dağılım sergilediğini görmek üzere inceleme yapılmış sonuçlar Çizelge
4’te verilmiştir.
Çizelge 4 Düzeylere göre kaydırma işlemi sayısı

A1
12.89
(25)
30.41
(59)
43.30
(84)

Alter Ego
Edito
Toplam

A2
41.24
(80)
15.46
(30)
56.70
(110)
100.00
(194)

Görüldüğü gibi, toplam kaydırma içeriklerinin düzeylere göre dağılımı bakımından A2
düzeyinde A1’e oranla daha fazla içerik sunulmuştur. Ancak duruma kitaplar özelinde
bakıldığında Alter Ego +’ün A2 düzeyini kaydırma işlemleriyle A1 düzeyinden üç kattan daha
fazla içeriklendirdiği görülmektedir (% 41.24’e karşı % 12.89). Edito’da ise bu durumun tersi
söz konusudur. A2 düzeyindeki kaydırma içerikleri A1’in yaklaşık yarısı kadardır (% 15.46’ya
karşı % 30.41). Öğrenme ortamlarında öğretimsel konuların yalından karmaşığa, kolaydan zora
doğru ilkesiyle verilmesi önemlidir. Bu bakımdan, Alter Ego +’teki yapılanmanın daha yeğlenir
olduğu söylenebilir.
Alter Ego + ve Edito kitapları, önemseyip yer verdikleri kaydırma yapıları bakımından da
incelemeye alınmış, sonuçlar Çizelge 5’te gösterilmiştir.
Çizelge 5 Kaydırma yapılarının kitaplara göre dağılımı

Belirtili ad öbeği + gösterme adılı
Belirtili ad öbeği + kişi adılı/nesne adılı
Eylem öbeği + gösterme adılı
Belirtisiz ad öbeği + gösterme adılı
Özel ad öbeği + kişi adılı
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%
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%
Sıklık
%
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%
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Belirtisiz ad öbeği + kişi adılı/nesne adılı
Gösterme adılı + gösterme adılı
Özel ad öbeği + gösterme adılı
Eylem öbeği + kişi adılı/nesne adılı
Gösterme adılı + kişi adılı/nesne adılı
Toplam

%
Sıklık
%
Sıklık
%
Sıklık
%
Sıklık
%
Sıklık
%
Sıklık

6.67
(7)
0.95
(1)
1.90
(2)
0.95
(1)
0.95
(1)
100.00
(105)

1.12
(1)
6.74
(6)
4.49
(4)
3.37
(3)
1.12
(1)
100.00
(89)

Çizelgede de görüldüğü gibi, belirtili ad öbeği + gösterme adılı ve belirtili ad öbeği + kişi
adılı/nesne adılı hem Alter Ego +’te hem de Edito’da en çok yeğlenen, gösterme adılı + kişi
adılı/nesne adılı ise en az yeğlenen kaydırma yapılarıdır.
Özel ad öbeği + kişi adılı ve belirtisiz ad öbeği + kişi adılı/nesne adılı yapılarının Edito’ya
oranla Alter Ego +’te daha çok kullanılmış buna karşılık, gösterme adılı + gösterme adılı, özel
ad öbeği + gösterme adılı ve eylem öbeği + kişi adılı/nesne adılı yapılarının da Edito’da daha
çok yeğlenmiştir.
Alter Ego + ve Edito ders kitaplarında sunulan kaydırma içeriklerinin alıştırma kitaplarında
pekiştirilip pekiştirilmediği de araştırılmış ve sonuçlar Çizelge 6’da verilmiştir.
Çizelge 6 Kaydırma yapılarının alıştırma kitaplarında pekiştirilme oranları

Alter Ego (A1)
Alter Ego (A2)
Edito (A1)
Edito (A2)

%
Sıklık
%
Sıklık
%
Sıklık
%
Sıklık

Ders
68.00
(17)
66.25
(53)
88.14
(52)
90.00
(27)

Alıştırma
32.00
(8)
33.75
(27)
11.86
(7)
10.00
(3)

Toplam
100.00
(25)
100.00
(80)
100.00
(59)
100.00
(30)

Görüldüğü gibi, her iki öğretim setinde de ders kitaplarında alıştırma kitaplarınkinden daha
fazla sayıda kaydırma içeriği bulunmaktadır. Alter Ego +’ün alıştırma kitaplarında ders
kitaplarınkinin yarısı kadar içerik yer alırken Edito’da bu oran yaklaşık 1/9 kadardır. Bu bulgu
pekiştirme bağlamında Alter Ego +’ün başarıya Edito’dan daha yakın olduğunu düşündürebilse
de genel olarak setlerin pekiştirme konusunda güçsüz kaldıkları söylenebilir zira alıştırma
kitaplarında daha çok sayıda yer alacak içeriklerin etkili bir pekiştirmeye daha çok olanak
sunması beklenir.
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4. SONUÇ
Bu çalışma, eylem odaklı yöntem kullanılarak hazırlanmış Alter Ego + ve Edito Fransızca
öğretim setlerinde yer alan sözel metinlerdeki kaydırma işlemi içeriklerini incelemeyi
amaçlamıştır.
Özgün Fransız konuşma dilinin önemli sözdizimsel özelliklerinden birisi olan kaydırma
işleminin Alter Ego + ve Edito setlerinde ağırlıkta ad öbekleri ve adıllarla yapıldığı
görülmüştür. En çok kullanılan kaydırma yapısının belirtili ad öbeği + gösterme adılı ile
belirtili ad öbeği + kişi adılı/nesne adılı olduğunu gözlemlenmiştir. İşlemlerin yönünün
çoğunlukla sola kaydırma biçiminde olduğu ve özne konumunda gerçekleştiği bulgulanmıştır.
Kaydırma işleminin incelemeye konu olan Fransızca ders kitaplarında A1 düzeyinden itibaren
öğrenenlere sunulmaya başladığı görülmüştür. Alter Ego + ve Edito kitap setlerinin kaydırma
işlemi içeriklerinin sunumu bakımından farklı anlayışta oldukları saptanmıştır. Alter Ego +
sunumu A1 düzeyinde az, A2 düzeyinde fazla tutma yolunu seçerken Edito, tersine olarak,
sunumu A1 düzeyinde çoğaltma, A2 düzeyinde ise azaltma yoluna gitmiştir.
Belirtili ad öbeği + gösterme adılı ve belirtili ad öbeği + kişi adılı/nesne adılı’nın hem Alter
Ego +’te hem de Edito’da en çok yeğlenen, gösterme adılı + kişi adılı/nesne adılı’ın ise en az
yeğlenen kaydırma yapısı olduğu görülmüştür. Özel ad öbeği + kişi adılı ve belirtisiz ad öbeği
+ kişi adılı/nesne adılı yapılarının Edito’ya oranla Alter Ego +’te daha çok kullanıldığı buna
karşılık, gösterme adılı + gösterme adılı, özel ad öbeği + gösterme adılı ve eylem öbeği + kişi
adılı/nesne adılı yapılarının da Edito’da daha çok yeğlendiği bulgulanmıştır.
Ders kitaplarında sunulan kaydırma işlemi içeriklerini alıştırma kitaplarında pekiştirme
konusunda hem Alter Ego +’ün hem de Edito’nun pek güçlü olmadıkları görülmüştür. Ancak
Alter Ego + pekiştirme konusunda yine de Edito’dan daha başarılı görülmektedir.
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1980 SONRASI TÜRK ROMANLARINDA
MEDYA ETKİLERİNİN MEDYALARARASILIK YÖNTEMİ ÇERÇEVESİNDE
İNCELENMESİ VE MASUMİYET MÜZESİ ÖRNEĞİ
NURTEN BULDUK1
Türk edebiyatında 1980 sonrası dönemde edebi türlerde konular çeşitlenirken; yeni
yöntemler, anlatım biçimleri de denenir. Roman türü özelinde de görülen bu yeniliklerle
birlikte daha yetkin eserler verilir. Yaşanan gelişmelerde medya araçlarının da katkısı
bulunmaktadır. Doksanlara dek, Türk romanlarında medya araçları, artan ilgiyle yazarlar
tarafından işlevsel kılınırken; yaratıcı boyuttaki kullanımlarının görülmesi doksanlardan sonra
dijitalleşmenin getirisi olan yeni medya ve araçlarının üretilmesine denk gelir. Bununla birlikte
anlamı genişleyen medya olgusu müze, edebiyat, tarih, gibi farklı “bilim dallarına ait
göndergeleri de kapsayarak sözel medya” denilen yapıları da içermeye başlar. Ersel Kayaoğlu,
yeni medya tanımı içinde “sanatsal, sözel medyalar” gibi kategorilerin de olduğunu işaret
ederek farklı sanat ve bilim alanlarının da medya kategorisinde değerlendirilebileceğini belirtir
(Kayaoğlu, 2009: 18). Bu gelişmelerin etkisinin görüldüğü çalışmaları inceleyen
Medyalararasılık Kuram ve yöntemi de son zamanlarda sıkça başvurulan yöntemlerden biri
olur. Farklı medyalar arasında meydana gelen ilişkileri, etkileşimleri “sınır” olgusu üzerinden
ele alıp inceleyen bu yöntem aynı zamanda edebiyat alanında da yararlanılan yöntemlerden
biridir. Bu çalışmada da Medyalararasılık Kuramı ve yöntemi çerçevesinde Orhan Pamuk’un
Masumiyet Müzesi adlı eseri incelenerek eserde kullanılan medyaların Türk romanında
meydana getirdiği değişim ve dönüşümlerin etkileri tespit edilecektir. Müze, film, fotoğraf,
müzik gibi birden fazla medyayı bünyesinde taşıyan romanda medyalararasılık ilişkileri içinde
değerlendirilen dönüşümün (transformasyon), medyaiçi (intramediality) ilişkilerinin ve medya
değişimi gibi durumların, eserin çok yönlü okumalara açık olmasında ve elektronik edebiyat
ürünü olan hipermetin özelliğini sergilemesindeki rolü ekseninde Türk romanının geleceği de
tartışmaya açılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Masumiyet Müzesi, edebiyat ve medya, medyalararasılık yöntemi,
hipermetin

ABSTRACT
While the subjects in literary genres diversified in Turkish literature in the post-1980 period;
new methods and forms of expression are also tried. With these innovations, which are also
seen in the novel genre, more competent works are given. Media tools also contributed to the
developments. Until the nineties, while the media tools in Turkish novels were made functional
by the authors with increasing interest; Seeing their use in a creative dimension coincides with
the production of new media and tools that are the result of digitalization after the nineties. In
addition, the media phenomenon, whose meaning has expanded, begins to include structures
called verbal media by including references belonging to different branches of science such as
museum, literature, history. Ersel Kayaoğlu points out that there are categories such as “artistic
and verbal media” within the definition of new media and states that different fields of art and
science can also be evaluated in the media category. Intermediate Theory and method, which
examines the studies in which the effects of these developments are observed, is one of the
1
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methods frequently used recently. This method, which examines the relations and interactions
between different media through the phenomenon of "border", is also one of the methods used
in the field of literature. In this study, the effects of the changes and transformations created by
the media used in the work in the Turkish novel will be determined by examining Orhan
Pamuk's The Museum of Innocence within the framework of Intermedia Theory and method. In
the novel, which includes more than one media such as museum, film, photography and music,
the role of transformation, intramediality relations and media change, which are evaluated
within the inter-media relations, in the work's openness to multi-dimensional readings and in
displaying the feature of hypertext, which is an electronic literature product. The future of the
Turkish novel will also be discussed.2

Keywords: Museum of Innocence, literature and media, intermedia method, hypertext

Medya(Media), Medyum(Medium)/Araç ve Medyalararasılık Yöntemi
Medya, genel tanımında bir bilgiyi saklama, aktarma ve işleme özelliğine sahip tüm araç,
aracılar ve yollar olarak bütün iletişim kanallarını ifade edecek şekilde adlandırılmaktadır.
Medya sözlük anlamıyla araç bağlamında kullanımının öne çıktığı söylenebilir. Türk Dil
Kurumu’nun online Türkçe Sözlüğü’ne göre isim grubundaki “medya” kelimesinin “iletişim
ortamı ya da iletişim araçları” olarak tanımlandığı görülmektedir (TDK, Büyük Sözlük, 2011 ve
TDK WEB sayfası, Türk Dil Kurumu Sözlükleri, 2019, 2020). Kelimenin kökenine
bakıldığında yani Latince’deki anlamıyla medya kelimesi medium (araç, ortam, aracı)”
kelimesinden türemiştir. Yine bu dilde de kelimenin “ortada bulunan, aradaki, araç” gibi
anlamları öne çıkmaktadır. Özutku, “Latince’deki “medium”dan gelen ortada bulunan, aradaki,
araç” anlamındaki “medya” kelimesinin günümüzde yaygın olarak kitle iletişim araçları veya
genel anlamda basın için kullanıldığını belirtir (Özutku, 2014: 9). 1990 yılından sonra dijital
medyaların çıkıp yaygınlaşmasıyla,medya kavramının sanatlar için de kullanılması mümkün
olur. Medya kavramı üzerine yapılan tanımlamalarda veya çalışmalarda başvurulan ilk kaynak
isimlerden biri olan McLuhan’ın konuya dair aktardıklarına bakıldığında, medya kelimesinin
Bu makale, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi BAPSİS tarafından desteklenen 7900 proje kodlu projenin ve Van
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Yeni Edebiyat Anabilim Dalı bünyesinde yürütülen
“Medyalararasılık Yöntemi Çerçevesinde 1980 Sonrası Türk Romanı” adlı tez çalışmasının bir parçasıdır.
2
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anlamsal olarak hem bir araca indirgenmesine hem de sadece basın, kitle iletişim aracı olarak
görülmesine karşı olduğu söylenebilir. İletişim-edebiyat ilişkileri konusunda yazdıklarıyla
tanınan; “medya çağı kuramcısı” (Kayaoğlu, 2009: 24-25), “medya teorisyeni,” “bilgi çağı
gurusu”, “elektronik çağın kâhini” “medya ekolojisti”, “siber uzayın babası” gibi
yakıştırmalarla (Atalay, 2018: 27) anılan McLuhan’a göre medya tanımı belli bir teknoloji ve
araç üzerinden yapılacak tanımlara indirgenemeyecek kadar geniş anlamlar içerir (Kayaoğlu,
2009: 24-25). Gabriele Rippl’in editörlüğünü yaptığı Handbook of Intermediality: LiteratureImage-Sound-Musıc adlı kitaba yazdığı “Giriş” (Introduction) kısmında medyalararasılık
kelimesinin anlamsal olarak tartışmalı, kendi içinde tutarsızlıkları olan ve bir çok farklı alanda
yapılan tanımların problematiğinin gelip “medium/medya” kelimesine dayandığını, ki bu
kelimenin kendisi üzerine yapılan tanımların da farklılıklar içerdiğini/net olmadığını
aktarmaktadır (Rippl, 2015: 6). Medyalararasılık üzerine çalışmalarıyla bilinen bir diğer isim
olan Werner Wolf ise The Musicalization of Fiction: A Study in the Theory and History of
Intermediality adlı çalışmasında “medium” (araç, ortam, aracı) kelimesinin metin (text)
kavramından daha belirsiz olduğunu söylerken Rippl’ın da belirttiği gibi medyanın tanımsal
olarak anlamların bolluğuyla öne çıkan bir terim olduğunu belirtir. En dar anlamından en geniş
anlamına dek “medium/medya” kelimesinin Wolf’un çalışmasında hedeflenen amaç açısından
değerlendirmeye alındığında dikkate sunulan tanımın “medium/medya” kelimesinin esnek,
geniş anlamı üzerine kurulduğu görülür. Wolf edebiyat ve müzik ilişkisini medyalararasılık
yöntemi çerçevesinde irdeleyebilmek için “medium/” kelimesinin sadece belirli iletişim
kanalları olarak görülmesini değil aynı zamanda geleneksel olan iletişim kanallarından farklı
olan elektronik iletişim kanallarının da düşünülmesi gerektiğini aktarır. Başka bir deyişle Wolf,
“medium” kelimesinin kültürel “mesajların” iletilmesine hizmet eden göstergebilim
sistemlerini kast ettiğini; geleneksel sanatlarla birlikte aynı zamanda bilgisayarlı hipermetinler
ve sanal gerçeklikler gibi yeni oluşumların, yeni iletişim biçimlerinin dahil edilebileceğini
belirtir. Her ne kadar dijital-elektronik ürünlerin sanat statüsü tartışmalı da olsa “medium”
kelimesinin ortam anlamının da göz önünde bulundurularak kelimenin geniş anlamda, birden
fazla ortam veya başlangıçta bir ortam olarak düşünülen herhangi bir fenomene uygulanabilen
esnek bir sıfat olarak kabul eder (Wolf, 1999: 35, 36). Yengin, Yeni Medya ve Dokunmatik
Toplum adlı çalışmasında medya yerine kullanılan terimlere, adlandırmalara da yer verir ve
“medya” için “kitle iletişim araçları” adlandırmasının yapıldığını da belirtir. Bu durum aslında
medya ve iletişim ilişkisindeki sınırların hala netleşmediğinin de göstergesidir. Yengin ilgili
kaynağında konu üzerine çalışmış Barbier’in görüşlerine yer vererek bu uzmanın medyayı;
“mesajın/bilgilerin saklanması, iletilmesi, kültürel-siyasi pratiklerin güncelleştirilmesi” olmak
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üzere üç temel işlevi yerine getirme imkanlarını sunan “bütün iletişim sistemleri” olarak
tanımladığını aktarır. Esasında Barbier, medya-iletişim ilişkisinin toplumsal bağlamda kültürel
pratiklerin ve bilginin aktarımı konusundaki birliktelikleriyle ayrılmaz bir yönlerinin de
olduğunu dile getirmektedir (Yengin, 2014: 40-41).

Görsel 1. Roland Posner’in Göstergebilimsel Bağlamda Medya Sınıflaması
(Posner’den aktaran Kayaoğlu, 2009: 34).

Bu bilgiler paralelinde denilebilir ki giderek
araştırmaları

alanında yapılan

bilimsel

çalışmalarda,

yaygınlaşan
teriminin

medyalararasılık
çeşitli

biçimlerde

tanımlandığı görülmektedir. “Medyalararasılık (intermediality)” kavramına dair yapılan
tanımlara bakılacak olursa; öncelikle konuya dair çalışmalar üretmiş/üreten başlıca isimleri
vermek yapılacak tanımsal karşılaştırmalar açısından yardımcı olacaktır. Dünya çapında yoğun
bir şekilde medyalararasılık üzerine çalışmalar yürüten uzmanlar şu şekilde tanıtılabilir: Werner
Faulstcih, Irina o. Rajewsky, Gabriele Rippl, Bruhn Jensen Klaus, Werner Wolf, Jens Schröter,
Jürgen E. Müller, Kiene Brillenburg Wurth, Kiene Wurth, Marie-Laure Ryan, Jan Noel Thon,
Stephanie A. Glaser, Jorgen Bruhn, Lars Elleström, Claus Clüver, Siglind Bruhn, Hans Lund,
Marie-Laure Ryan, Mark Crossley, Andy Lavender, Rosemary Klich, Gareth White, Joanne
Sott, Maddalena Pennacchia Punzi, Johan Callens, Joy Sısley, Lydıa Martın, Karen Bennett,
Sonıa Baelo Allue, Barbara Antonuccı, Nancy Isenberg, Gıuseppe Martella, Axel Englund,
Christina Ljungberg, Sigurd Kvaerndrup, Hakan Sandgren, Sami Sjöberg, Siglind Bruhn,
Valerie Robillard, Hajnal Kiraly, Agnes Petho, Christer Johansson, Sonya Petersson, Gerald
Prince dünyada konuya çalışan sayılı isimlerdir. Türkçe’de medyalararasılık (intermediality)
üzerine veya ilgili konularda çalışmalar üreten araştırmacılar ise; Ersel Kayaoğlu, Onur Bilge
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Kula, Cemal Sakallı, Alper Keleş, Fatih Sakallı, Asuman Akemoğlu, Jale Parla - Lara Fresko,
Ersan Ocak, Ebru Yener Gökşenli, Funda Kızıler Emer, Kübra Kerimustaoğlu, Medine Sivri,
Fulya Çelik, Büşra Yıldız, Fatih Altuğ gibi isimleri anmak mümkün. “Medyalararasılık
(intermediality)” ile ilgili uzmanların, araştırmacıların yaptığı tanımlamalarda öncelikle akılda
tutulması gereken en önemli konulardan birinin “medya” kavramının günümüzdeki geniş
anlamıyla kullanımının yapılacak medyalararasılık tanımlarının zeminini oluşturduğudur. Yine
buna paralele olarak medya kavramının geniş anlamının üzerine kurulu “medyalararasılık
(intermediality)”

tanımlarının kendisi de

konunun uzmanlarınca geniş anlamları ile

düşünülerek ortaya konmaktadır. “Medyalararasılık(intermediality)” terimi/yöntemi ve kuramı
ile bilinmesi gereken ikinci önemli nokta ise bu kelimenin Türkçe’de ve dünyada yapılan
çalışmalarda farklı şekillerde adlandırıldığıdır. Esasında “medyalararasılık (intermediality)”
terimi tarihsel gelişim süreci boyunca da üretilen çalışmalarda zaman zaman

Irina o.

Rajewsky’in de belirttiği gibi farklı adlandırılmalar ile anılmıştır. Örneğin Rajewsky,
“medyalararasılık (intermediality)” terimi için “sanatlararasılık (interart studies)” ve “aktarım
sanatı (transposition art)” terimlerinin kullanıldığını belirtmektedir (Rajewsky, 2005: 46).
Konuda çalışmaları olan başka bir araştırmacı, Agnes Petho da medyalararasılık teriminin,
çoklu medya ilişkilerini içeren problemlerle ilgili tek olası terim olmayabileceğini aktarır. Son
zamanlarda yapılan terminolojik araştırmalarda “multimedyalite (multimediality)”, “transmedyalite (trans-mediality)”, “medya melezliği (media hybridity)”, “medya yakınsaması
(media convergence)” gibi adlandırmaların “medyalararasılık(intermediality)” adlandırması
yerine alternatif adlandırmalar olarak tartışılmaktadır. Petho, bunların her birinin diğerinden
ayırt edilebilen yönleriyle birlikte benzer medya olaylarını/fenomenlerini ifade etmek için
kullanılabildiğini fakat aralarındaki farklılıklara dikkat edilmesi gerektiğini de belirtir (Petho,
2011: 19).
Rajewsky’nin görüşüne paralel olarak Johansson ve Petersson’a göre, medyalararasılık
terimi ile anlaşılması gereken ilk şeyin, kelimenin farklı disiplinler arasında seyahat etme
anlamını taşıdığıdır. Johansson ve Petersson, medyalararasılık kelimesi ile en az iki medyanın
bir araya gelmesiyle hem birleşme, bir araya gelme durumuna hem de birden fazla
medyanın

arasında

olma

fenomenine/olgusuna-karma

durumuna
medya

işaret edildiğini belirtirler. Medyalararasılık

olgusuna

yönelik

geleneksel

ve

karşılaştırmalı

yaklaşımların olduğunu aktaran Johansson ve Petersson, ikinci yaklaşımda yani karşılaştırmalı
yaklaşımların daha çok nesnelerin, örneğin bir heykelin ya da bir resmin, bir filmin veya bir
çizgi romanın birden fazla ortamın ürünü olarak tasavvur edilmesi üzerine odaklanıldığını
belirtir (Johansson ve Petersson, WEB, 2018: 12). Buna göre, medyalar arasında gerçekleşenler
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de belirli bir ortamı temsil etmek üzere alınan iki ayrı nesne arasında farklı olarak yine bir nesne
içinde yeniden gerçekleşir (Johansson ve Petersson, WEB, 2018: 12). Burada Bruhn’un belki
yeterince üzerinde durmadığı önemli olan şey, Irina O. Rajewsky'nin yazdığı gibi, her durumda,
“medyalar bir araya geldiğinde somut bireysel sınırlarının da hala bir yandan var
olduğunu/varlığını devam ettirdiğini unutmamak, bunu kabul etmek gerektiğidir. O zaman
aradılık/aracılık/in-between/”in-” eki adlandırmaların önemi de kavranmış olacaktır.
Medyalararasılık terimindeki adlandırmalar geleneksel olarak algılanan medyalar arasındaki
ilişkilerden farklı olarak medya sınırlarının ve farklılıklarının en baştan varsayılmasını talep
eder (Johansson ve Petersson, WEB, 2018: 11). Johansson ve Petersson, Rajewsky’in görüşüne
katılarak, aksi halde bunun, sınırlar yokmuş gibi bir tavrın içine girmek anlamına geleceğini
bunun da medyalararasındaki geçişkenlik durumunun gözden kaşmasına yol açarak beraberinde
istikrarsızlaştırma ve açık-seçik var olduğu kabul edilmiş, sistemleştirilmiş bir yapıya gereksiz
meydan okuma anlamına geleceğini belirtir (Johansson ve Petersson, WEB, 2018:

12).

Johansson ve Petersson medyalararasılık yönteminin bugün sanat tarihinden, fikir tarihinden
karşılaştırmalı edebiyata, tiyatro çalışmalarından müzikolojiye dek çok farklı alanlarda ve
amaçlarda kullanıldığının bu nedenle de “ in-between” ile dikkate sunulan “aradalık, iki
şey/ikiden çok şey arasında olma” anlamının sınır kavramını hep hatırlatması açısından önemli
olduğunu vurgularlar (Johansson ve Petersson, WEB, 2018:

11). Nitekim Johansson ve

Petersson, medyalararasılık çalışmalarındaki üretkenlik bu “sınır”ı aşma, sınırlar arası geçişler
yapabilme veya sınırı aşındırma çabasından gelmekte olduğunu da aktardıkları bilgilere eklerler
(Johansson ve Petersson, WEB, 2018: 11-12). Yukarıda medyalararasılık üzerine çalışmalar
üreten uzmanların aktardığı bilgiler çerçevesinde her ne kadar farklı gerekçelerle farklı tanımlar
yapılsa da ortaya koydukları bilgiler çerçevesinde çok temel özellikleri baz alınarak
medyalararasılık yöntemi için şu tanımlamaları yapmak mümkündür:
A.

Medyalararasılık, belli bir medyaya özgü tekniklerin, konuların, anlatım

biçimlerinin, söylemlerin vs. başka bir medyada taklit ya da konu edilmesi, kullanılması olarak
tanımlanabilir.
B.

Medyalararasılık, medyalar arasındaki karşılıklı etkileşimden yararlanmak üzere

yazarlar ve sanatçılar tarafından kullanılan estetik bir yöntem olarak tanımlanabilir.
Burada ilk maddede yer alan belli bir medyaya özgü teknikler, konular, anlatım
biçimleri, söylemler vs. başka bir medyada taklit ya da konu edilmesi durumu ile yabancı
medyanın teknikleri, biçimleri, söylemleri ve içerikleri konu eden ya da bunlara öykünen
medyaya bir anlamda dahil edilmiş olduğu fikrinin önemi özellikle vurgulanmalıdır. Böylece
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bu öykünen ya da konu eden medyanın sınırlarını genişleten, ona bir anlam ve özellik katan
durumlar ortaya çıkabilmektedir (Kayaoğlu, 2015: 9).
Türkçe’de konuya dair yapılan diğer çalışmalara bakıldığında bu kavram/terim ve
yöntem için kulanılan adlandırmalardan birinin “mecralararasılık” olduğu görülecektir. Bu
adlandırmanın tespitleri adına Ersan Ocak’ın konuya dair çalışmalarında yer alan ifadelere
(Ocak, 2016: 162); Jale Parla’nın Lara Fresko adlı tez öğencisi ile yürüttükleri yüksek lisans
tezine; (Fresko, 2011: 9-10). Fatih Altuğ’un Kapalı İktisat Açık Metin: Selim İleri’nin Kapalı
İktisat’ı Üzerine adlı çalışmasına (Altuğ, 2018: 9) ve röportajında konuya dair açıklamalarına
(“Metinler ve Mecralararasında Kapalı İktisat, Açık Metin”) bakılabilir. Ayrıca etimolojik
olarak medyalararasılık (intermediality) terimi üzerinde düşünen ve bir yazı kaleme alan Onur
Bilge Kula’nın Dil Felsefesi Edebiyat Kuramı-II adlı çalışmasında yer alan “Türkçe Edebiyat
Bilimi Terminolojisi Ne Durumdadır?” başlığı altında “Ağ Temelinde Oluşturulan Kavramlar”
yazısına bakılabilir (Kula, 2012: 469).
Medyalararasılık Kuram ve Yöntemi Çerçevesinde Orhan Pamuk’un Masumiyet
Müzesi Romanının Analizi

Görsel 2. Orhan Pamuk’un Masumiyet Müzesi adlı romanın kapak
tasarımı.Web:https://www.dr.com.tr/Kitap/MasumiyetMuzesi/Edebiyat/Roman/Turkiye-Roman/urunno=0000000550626
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Orhan Pamuk’un Masumiyet Müzesi adlı romanı 2008 yılında yayımlanır. Bu eser
medyalararasılık ilişkilerinde şimdiye dek ele alınan eserler içerisinde medyalararasılık
ilişkilerini en somut şekilde örnekleyen çalışmalardan biri olarak kabul edilebilir.
Medyalararasılık yöntem ve kuramı çerçevesinde bu eserde neredeyse belirtilen tüm ilişki
türlerine örnek bulmak mümkünken yine kuram çerçevesinde sorulan sorulara tatmin edici
cevapların bulunabileceği de bir eser niteliğindedir. Bu noktaya gelmeden önce roman, dış
görünüşü ile değerlendirmeye alındığında; romanın kapak resminde pembe bir arabaya binmiş;
yaşları, kalabalık olmaları ile aile olduğunu düşündürten şekilde bir arada olmaları; arka
kapaktaki tanıtım yazısında geçen ibarelerle birlikte zengin bir ailenin imlendiğini söylemek
mümkündür. Arabanın kendisi roman boyunca reklam-marka medyasının bir aracı olarak
ailenin zenginliğini simgeleyecek şekilde kullanılır. Ön kapakta yazılan “Yazarın ‘Aşk ve Müze
Üzerine” son sözüyle” ibaresi, aşk ve müze ilişkisine yönelik bir ek yazının varlığını bildirirken
müze medyasının ön plana çıkacağını önceden de haber vermiş olur. Nitekim arka kapaktaki
görselde Orhan Pamuk’un Masumiyet Müzesi’nde poz verdiği fotağrafı ile birleşince, bilmeyen
okurlar için, romanın bir de müze ayağının olduğu haberi verilmiş olur. Kitabın içeriğine göz
gezdirildiğinde “müze” medyasının öne çıkmasına rağmen herhangi bir görsel kullanılmamıştır.
Sadece romanda sayfa 485’teki müze giriş biletinin görseli, romana konulmuştur. Fakat
romanda yer almayan görseller, yazar tarafından başka medyalarda örneğin müze kataloğu
şeklindeki hikaye türünde Şeylerin Masumiyeti eserinde; anlatı türünde Hatıraların
Masumiyeti’nde yer alırken; romanın bir de Çukurcuma’da yer alan müzesi ve romanın
belgesel-film ayağı okuru görsel olarak doyurmaktadır. Dolaysıyla yukarıda sayılan roman
dışındaki tüm diğer ürünler, romanla ilişki içinde ama farklı medyalarda çeşitli türden
medyalararası ilişkilerle (medyaaşım/transmediality, medya kombinasyonu gibi) üretilen
eserlerden biri olarak edebiyat alanındaki yerini almıştır. Başka bir deyişle Masumiyet Müzesi,
medya-roman kombinasyonu ile seksen sonrasında farklı medyalardan yararlanarak yaratıcı
ürünlerin ortaya koymasına örnek sunarken medyalararasılık ilişkileri adına Türk edebiyatı
adına nitelikli/yetkin bir örnek de sunmuş olur.
Romanının konusu çok temelde Füsun- Kemal aşkıdır. Bu aşk çerçevesinde de aile
ilişkileri, İstanbul’un bir dönemi, evlilik hayatı ve cinsellik gibi ikincil konular da aşk konusuna
paralel işlenmektedir. Bu konular ele alınırken romanda başta müze medyası olmak üzere çok
farklı medya ve alanlardan yararlanıldığı; bu medyalarda kırılmalara, dönüşümlere yol açacak
komplike ilişkilere girildiği görülür. Masumiyet Müzesi romanını medyalararasılık yöntemi
ekseninde irdelemek adına romanın müze medyası ile olan diyaloğuna bakılarak başlanabilir.
Masumiyet Müzesi romanında müze medyasına dair çok fazla gönderge vardır ve esasında
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romanın, müze motofi üzerinden de ilerlediği söylenebilir. Başka bir deyişle romanda neredeyse
her bölümde en azından bir cümle içinde Füsun karakteri için oluşturulacak, müzeden
bahsedilmesi ve müzenin bir motif gibi roman boyunca sürekli dile gelmesinden dolayı
romanın müze motifi üzerine oturtulduğunu söylemek yanlış olmaz. Aşağıdaki alıntı bunun
örneklerinden birini sunar. Romanda ilerde müzeye gelecek müze ziyaretçilerine/müzeseverlere
hitaben yer alan bölümlerden birinde karakter şöyle der:
Bir sessizlik oldu. Başlarımız yastıktaydı ve gözlerimiz kalorifer borusu, soba borusu için açılmış delik
ve kapağı, perde kornişi, perde, duvarların ve tavanın köşe çizgisi, çatlak, boya döküntüsü ve tozdan
oluşan manzaraya takılmıştı. Yıllar sonra o sessizliği müzesever de hissetsin diye bu görüntüyü bütün
gerçek ayrıntılarıyla müzem için yeniden kurduk (Pamuk, 2015: 94).

Müze motifinin kullanıldığı kimi yerlerde müzecilik alanına dair bilgilerin aktarıldığını
ve bu alana dair uygulama ve yöntemlerine göndermelerin yapıldığını görmek mümkündür.
Roman boyunca bir kişisel koleksiyon oluşturmaya aşama aşama okuyarak tanık olunduğundan,
romanın müze medyası ile olan diyaloğunun ön planda olduğu söylenebilir. Tabi burada müze
medyası ile olan ilişkinin, romanın müzesinin olması nediyle ön planda olduğu da söylenebilir.
Bu noktada tezin birinci bölümünde Jensen’in medyalararasılık ile ilgili verdiği bilgilerde;
kurumların da bir medya gibi değerlendirilebilineceğine dair aktardığı düşünceleri
hatırlanmalıdır. Araştırmacıya göre müzeden bahsederken tek başına bir kültür kurumu olarak
bu medyanın aynı zamanda bünyesinde farklı medyaları birleştirmesinden dolayı (resim,
fotoğraf, heykel, performans sanatları vs) müzeyle birlikte diğer medyaların varlığı da doğal
olarak beraberinde bu medyaya eklemlenmektedir. Yani Orhan Pamuk’un müze motifi üzerine
kurduğu eserinin otomatik olarak diğer tüm medyaları bünyesinde bulundurduğu için bu
medyalarla ilişkiye girmesi de kaçınılmaz olacaktır. Zaten romanın içeriği, romanın müzesi,
romanın filmi ve filmin kitabı, müze koleksiyonun kataloğu, Nil Karaibrahimgil ve Nazan
Öncel’in eserle ilgili besteleri kendi bünyesinde pekçok medyayı barındırırak, kimisinde de yeni
medyaların da eklenerek oluşturulması (Nazan Öncelin “Merhamet Apartması” şarkısı gibi) ve
bütün bu ürünlerin birbirlerine sürekli göndermeler yapıp kendi aralarında sürekli bir diyalog
halinde olmaları da(çoklu ortamlarda üretilen eserlerin özelliğine benzer) medyalararasılık
ilişkilerinde medyaaşımcılık(transmediality), medya kombinasyonu(media combination),
yakınsama (convergence), iyileştirme (remediation) gibi güncel anlatı tekniklerini içermesi
açısından önemlidir. Bu noktayı açmak gerekirse; Masumiyet Müzesi romanının ilham
kaynaklarının müzeler olması durumu medyalararasılık ilişkilerine göre, müze medyasından
edebiyat medyasına konunun, araçların vs geçişi, medya değişimi şeklinde olmuştur. Bununla
birlikte ele alınan konu müze ve edebiyat medyası ile de sınırlı kalmayıp farklı medyalarda
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yeniden çeşitli şekillerde işlenmesi edebiyatta medyaaşımcılık(transmediality) örneğini
oluştururken; müze araçlarının edebiyat medyası içinde değişip dönüşmesi medya
dönüşümü(transformasyon) örneği olarak ele alınabilir. Tezin ilk bölümünde de detaylı bir
şekilde bilgisi verilen yeni anlatı yöntemlerinin bir çoğunu Masumiyet Müzesi romanında ve
romanın diğer ayaklarındaki ürünlerde görmek mümkündür. Dolaysıyla farklı medyaların iç içe
geçmeye başlaması; müze, sinema, müzik medyası ile edebiyat medyasının birbirlerini
besleyecek şekilde ürünler üzerinden iç içe geçmesi bugün dijital kaynaklarla yaratılan yeni
sanat

türlerinde,

yeni

anlatı

türlerinde

kullanılan

yöntemlerden

olan

medya

yakınsaması(convergence), medyaaşımı(transmediality) ve iyilleştirme (remediation) gibi
yöntemlerin edebiyat alanındaki uygulama örneğini Masumiyet Müzesi olarak sunmak
mümkündür. Petho’nun aktardığı bilgilere göre de Masumiyet Müzesi romanındaki ön planda
olmayan karakteri Ayla’nın gözünden Hatıraların Masumiyeti adlı eserde Masumiyet Müzesi
romanında

olmayan

şeyleri

farklı

bir

gözle

anlatması

iyileştirme

remediatio/iyileştirme) olarak değerlendirilebilir (Petho, 2011:

(mediation-

1). Medyalararasılık

ilişkilerinde bir alt yöntem olan “remediation” iyileştirme/yeniden düzenleme/(remediation)
farklı medyaların veya bu medyalardaki karakterlerin, konunun başka bir medyada gelişim
sürecinde kendi içine dahil ettiği/emdiği, dönüştürüp geliştirdiği süreçlerle ilgilenerek içine
aldığı medyanın daha yaratıcı, üst düzeye taşınmasına imkan sunar. Masumiyet Müzesi romanı
ile yine kitap medyasında “anlatı” türünde değerlendirilen Hatıraların Masumiyeti arasında bu
türden bir ilişki gerçekleşmiştir. Aynı şey yani iyileştirme/remediation) ve diğer
medyalararasılık ilişkilerinden olan medya değişimi, dönüşüm/trasnformasyon Masumiyet
Müzesi romanı ile film ayağında yer alan 2015 yapımlı Hatıraların Masumiyeti filmi için de
geçerlidir.
Romanın müze medyası ayağını oluşturan kısmı detaylandırılacak olursa daha önce de
belirtildiği gibi esasında romanın ilham kaynağı yazarının gezdiği müzelerdir. Semih Öztürk,
“Masumiyet Müzesi İçin Gezdiği Müzelerde Tuttuğu Notlardan 11 Alıntı” yazısında Orhan
Pamuk’un Museum der Dinge müzesinden etkilendiğini ve yazarın notlarında burasının
Masumiyet Müzesi’nin ruhuna, fikrine en yakın müze olduğunu yazar. Bu müzenin
hayranlarının bitpazarlarından nesneler toplayıp depo ve arşivlerinde sergilemeleri yazara ilham
kaynağı olur ve yazar da Masumiyet Müzesi koleksiyonunu Çukurcuma’dan, pitpazarından
toplar. Yine yazarın Duke Homestead Tütün Müzesi’nden etkilendiğini yazması bize müzedeki
sigara izmaritinden oluşturulmuş enstalasyon türündeki eseri işaret eder.
Çok eğleniyorum burada. Pek çok sigara aleti. İlk sigara makinelerinden biri! Bir televizyon Marlbora ya da benzeri
sigara reklamlarını gösteriyor. İlk sigara reklamları… Sigara doldurma makinesi icat eden adamların hayatları…
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Klasik Marlbora, Lark vs. paketleri. Bir Amerikan koltuk. Bir sehpa. Bir küllük ve içinde sigara
izmaritleri…(Öztürk, 2017: Web).

Roman boyunca, romanın müze ayağının oluşumu hakkında ipuçları verilirken müze
medyasına ait koleksiyon oluşturma süreci gibi bir iş aynı zamanda romanın inşasında
kullanıldığı için medyalararasılık ilişkilerinden olan dönüşüm/transformasyon, medya değişimi
ve medyaaşımı gibi ilişkileri örnekler. Koleksiyon oluşturma süreci müze medyasına ait bir araç
ve yöntemdir ve edebiyat medyasına aktarılarak romanın iskeletini kurmak için kullanılır. Bir
yandan medya değişimini gösteren bu durum bir yandan da farklı bir medyanın araç ve
yönteminin farklı bir amaç için dönüştürülmesini gösterir. Bu bağlamda değerlendirilebilecek
ve müze medyasını da ilgilendiren bir kullanımdan daha söz etmek gerekir. Ancak roman
medyası ve müze medyası birlikte okunursa fark edilecek şeylerden biri olan müzedeki
sergileme yönteminin bu defa romandan yararlanılarak yapılmasıdır. Yani roman medyasında
yer alan bölümleme şekli alınıp müze medyasına aktarılarak ve yaratıcılığı ortaya çıkaracak
cinsten(iyileştirme/remediation) dönüştürülerek(transformasyon) müzedeki sergileme düzenine
dönüştürülmüştür. Müze medyası açısından, müzeyi gezme imkanı bulan roman okurlarının ve
ziyaretçilerinin ilk dikkatini çeken şeylerden birinin objelerle dolu seksen üç vitrininin, romanın
seksen üç bölümüne denk geldiğini ve koleksiyonun/nesnelerin romandaki bölümlerin
hikayelerinde yer alan nesneler olduğunu göreceklerdir. Fakat aynı zamanda müzedeki
nesnelerin İstanbul'da yetmişli yıllarda yaşayan bir ailenin eşyalarının toplandığı müze gibi
görünmesi yani bir tür şehir müzesi niteliğini taşıması açısından İstanbul şehir müzesi havasında
gezildiğinden, müzenin romandan ayrı bir yerde de durabilir niteliği önemlidir. Çünkü müze,
aynı zamanda devam eden bağış koleksiyonlar, yapılan etkinlikler ile 2000’lere uzanan İstanbul
hayatına dair bu şehrin yakın dönem kültürünün bilgisini de ziyaretçiye sunuyor. Başka bir
deyişle edebiyat ve kültür kurumu olan iki farklı medya arasındaki ilişkide roman-müze
ilişkisinde bir yerde iki medya arasında devam eden, ele alınan hikaye açısından biribirini
tamamlayan bir yapı varken (Füsun- Kemal aşkı çerçevesinde anlatılan hikaye ve hikayenin
nesneleri bağlamında); bir yerde ise özellikle müzenin çevresiyle birlikte bir mimari yapı ve
nesnelerden oluşan koleksiyonuyla farklı hikayeleri de (İstanbul kent kültürünün hikayesini
anlatması vs) anlatmaya açık olması nedeniyle diyebiliriz ki edebiyat medyasına ait bir roman
müzecilik medyasına taşındığında bu anlamda bir kırılmaya uğrar. Bu noktada mimari
medyanın da devreye girdiği gözden kaçırılmamalıdır. Esasında romanda da bir dönemin kent
kültürü elbette okunmuş olunur ama müzede nesnelerle başbaşa kalınca, mekana gidince de
roman okunmamışsa asıl hikayeden tamamen kopup kentin kültür hikayesine veya başka başka
hikayelere romandan azade gitme olasılığı doğar. Bu durumu Pamuk’un müze üzerine yazdığı
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yazılarında da gelen ziyaretçilerle yapılan söyleşilerden okumak mümkündür. Tam da bu
noktada romanın medyalararası kurduğu ilişkide müze medyası içinde müzeciliğin araç, söylem
ve teknik çerçevesinde farklı bir şekilde de okunabileceğinin, değişime uğrayabileceğinin
örneğini sunar. Yine bu yapılanma ile yani çoklu okumalara açık olma ve bunu birden çok
medya ayağı üzerinden yapabilme doksan sonrası elektronik edebiyattaki hipermetinle yazılan
romanlara benzemektedir. Bu noktada Masumiyet Müzesi romanı ve diğer ayaklarındaki eserler
Hipermetin Kuramı çerçevesinde derinlikli incelenmelidir. Kurama göre sadece Masumiyet
Müzesi romanını tek başına okumak veya çözümlemek yetersiz-verimsiz olabilir. Edebiyat ve
diğer medyalarla birlikte bir bütün olarak ele alınmalı; aralarında tıpkı hipermetinlerdeki gibi
linklere benzer bağlantıların olduğu ve bu medyaların aralarındaki sınırlardaki geçişkenliğin
farkında olarak ele alınmalıdır. Tabi bu noktada her bir medyada oluşturulan eserin kendi
içindeki çoğul yapısı da hesaba katılmalıdır. Zira müze medyası başlı başına medyalar
kompleksinden

oluşur.

Romanın

müzedeki

sergileme

yönteminden,

nesnelerin

envanterlenmesine, kataloglanmasına dek müzecilik bağlamındaki her iş ise ayrı bir konu olarak
ele alınacak düzeyde ve esasında bu durum genel geçer müzecilik anlayışını da kırması
açısından müze medyasında da dönüştürcü, kırılmalara yol açıcı özellikler taşıdığını gösterir.
Örneğin romanda özellikle “28. Eşyaların Tesellisi”, “35. Koleksiyonumun İlk Çekirdeği”, “81.
Masumiyet Müzesi”, “82. Koleksiyoncular” bölümleri müze medyası bağlamında başlı başına
önemli bir noktada durmaktadır. Bu bölümlerde bir yandan müze medyasının araçlarından
yararlanılırken bir yandan da bu araçların roman içinde dönüşüme uğradığını, bilinen klasik
müzecilik medyasının araç, söylemlerinde kırılmalara, değişimlere yol açtığı gözlemlenebilir.
Kemal, Füsun’a olan aşkını canlı tutmak, onunla yaşadığı anıları tekrar tekrar hatırlamak ve bu
yolla teselli bulmak için girişir koleksiyon oluşturmaya ve müze kurmaya. Oysaki müzecilik
anlayışında bu kadar basit bir gerekçeyle ve nesnelerin esas kimlikleri (nereden geldikleri,
yaşları ve yapıldıkları maddeye dek envanterlenmesi)bilinmeden müzeler kurulamaz. Yine
genel geçer klasik müze anlayışı (ki Pamuk ve karakter Kemal, ulusların kahramanlık
hikayesini anlatan büyük müzelerin ön planda olması şeklinde dile getirir bunu) yerine sıradan
insanın gündelik hikayesini anlatmayı hedef edinen müzecilik anlayışı ile yapabileceğini ve
bununla da insanlara ders vermek istediğini belirtir. Temelde eserde de karakterin ilham aldığı
müzelerin kimisi kişisel ve gündelik yaşamdan izler taşıyan koleksiyonları olan müzeler olsa
da roman kurgusunun müzeye dönüşmesi başlı başına müzecilik medyası açısından sorgulayıcı,
kırılmaya yol açıcı bir yerde durur. Tam da bu durum medyalararasılık ilişkileri için yetkin bir
örnek sunar. Çünkü yaşanan değişimin dönüştürücülüğü ve yaratıcılığı, her iki medyada
karşılıklı gerçekleşir ve ortaya çıkan şey her iki medyanın özelliğini taşımakla birlikte
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bambaşka yeni bir şey olmasıdır. Örneğin “81. Bölüm Masumiyet Müzesi” nde ana karakter
Kemal, kurmak istediği müzeye dair fikirlerin nasıl oluştuğunu şöyle dile getirir:
Daha Uçak havadayken bile, Füsun’u ve hikayemi İstanbul’un dışında daha derin ve bir bütün olarak
düşünebildiğimi fark ettim. İstanbul’dayken onu takıntımın içinden görürdüm; uçakta ise takıntımı ve
Füsun’u dışarıdan görüyordum. Aynı derin anlayış ve teselliyi, müzelerde aylak aylak gezerken de
hissettim. Louvre, Beauborg gibi kalabalık, gösterişli yerlerden değil, Paris’te çok sık karşıma çıkan boş
müzelerden, kimseciklerin gidip bakmadığı koleksiyonlardan bahsediyorum. Bir hayranının kurduğu ve
randevuyla girebildiğim Edith Piaf Müzesi (saç fırçaları, taraklar, oyuncak ayıcıklar gördüm); Bütün bir
gün geçirdiğim Polis Müzesi ya da resimlerle eşyaların çok özel bir şekilde yan yana geldiği Jacquemart
Andre Müzesi(boş sandalyeler, avizeler, ürepertici bomboş mekanlar gördüm)gibi yerlere gidip odalarda
tek başıma gezinirken, kendimi çok iyi hissederdim. En arkadaki bir odada, beni ve ayak seslerimi izleyen
müze bekçilerinin bakışlarından kurtulur, dışarıdan büyük şehrin uğultusu, trafik ve inşaat gürültüleri
gelirken, şehrin ve kalabalıkların hemen yanıbaşında ama bambaşka bir alemde olduğumu hisseder; bu
yeni alemin tuhaflığı, zamandışı havasıyla acımın hafiflediğini anlar, teselli olurdum. Bazen bu teselli
duygusuyla kendi koleksiyonumu da bir hikaye çevresinde toplayıp anlatabileceğimi sezer, başta annem,
ağabeyim, herkesin boşa harcadığımı düşündüğü hayatımı, Füsun’dan kalanlarla ve hikayemle herkese
ders olacak bir müzede sergileyip anlatabileceğimi mutulukla hayal ederdim (Pamuk, 2015: 512).
İstanbul kökenli bir Levanten olduğunu bildiğim için gittiğim Nesim de Camondo Müzesi, benim de
Keskinler’in tabak takımlarını, çatal bıçaklarını ya da yedi yılda yaptığım tuzluk koleksiyonunu gururla
sergileyebileceğimi bana hatırlatarak beni özgürleştirdi.Posta Müzesi’ndeyken, Füsun’un bana, benim
ona yazdığım mektupları, Küçük Kayıp Eşyalar Müzesi’ndeyken de aslında biriktirdiğim ve bana Füsun’u
hatırlatan her şeyi, mesela Tarık Bey’in takma dişlerini, boş ilaç kutularını, faturalarını
sergileyebileceğimi hissettim. Taksiyle bir saatte gittiğim şehir dışındaki Maurice Ravel’in ev müzesinde
ise, ünlü bestecinin diş fırçasını, kahve fincanlarını, biblolarını, bebeklerini, oyuncaklarını ve bana bir
anda Limon’u hatırlatan demirden bir kafesi ve içinde şarkı söyleyen demirden bir bülbülü görmek
neredeyse gözlerimi nemlendiriyordu. Pariste’te bu müzelerde gezerken, Merhamet Apartma’nındaki
koleksiyonumdan utanmıyordum. Biriktirdiği eşyalardan utanan bir toplayıcıdan yavaş yavaş mağrur bir
koelsiyoncuya dönüşüyordum. Ruhumdaki bu değişimleri bu kavramlarla düşünemez, yalnızca müzelere
girince mutlu olduğumu hisseder ve hikayemi eşyalar aracılığıyla anlatabileceğimi hayal ederdim
(Pamuk: 2015, 512-513).

Masumiyet Müzesi roman ve kombinasyonu diğer eserleri medyalararasılık ilişkileri
açısından iyi bir örnek kılan şeylerden biri de gündelik yaşamda meslekler arası sınırların
geçişkenliğini de sorguya açan bir düzlemde sanatta üreticilerin sınırlarının da aşınmasını
sağlamasıdır. Örneğin romandaki anlatıcı karakter Kemal “83. Mutluluk” bölümü’nde de yazar
ve kürator arasındaki farkı ortadan kaldırarak her iki alanın uzmanlarını, “hikaye anlatma
özelliği” etrafında birleştirir. Yine bu bölümde kurmayı tasarladığı müzenin katoloğundan da
bahserder anlatıcı karakter Kemal. Alıntıda işaretleme yöntemi ile felsefe medyasının
Aristo’nun zaman algısı üzerinden edebiyat medyasıyla ilişki kurması da yine medyalararasılık
ilişkilerinden biri olarak görülebilir.
Mehtaplı bir gece yarısı Çukurcuma’daki evde, çatı arasındaki küçük perdesiz odamda hoç bir ışığın
içinde uyandım ve altımdaki büyük delikten müze boşluğuna, aşağıya baktım. Bazan hiç
tamamlanmayacakmış gibi gelen küçük müzemin pencerelerinden, gümüş bir ay ışığı vuruyor; boşluğu
ve yapıyı sanki sınırsız bir mekanmış gibi korkutucu gösteriyordu. Her biri birer balkon gibi boşluğa
uzanan alt katlarda, otuz yıldır biriktirdiğim bütün koleksiyonum gölgeler içinde duruyordu. Füsun’un ve
Keskin ailesinin bu evde kullandığı eşyaları, Chevrolet’nin paslı enkazını, sobadan buzdolabına, üzerinde

BOOK OF FULL TEXT

ISBN: 978-625-7341-52-3

www.karadenizkongresi.org

Page | 25

BLACK SEA SUMMIT 7th INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES CONGRESS
sekiz yıl akşam yemeği yediğimiz masadan seyrettiğimiz televizyon, her şeyi görebiliyor ve eşyaların
ruhlarını fark eden bir Şaman üstadı gibi onların hikayelerinin içimde kıpırdandıklarını hissediyordum.
Müzenin, içindeki bütün eşyaların hikayelerinin tek tek ayrıntılı bir şekilde anlatıldığı bir kataloğu olması
gerektiğini o gece anladım. Bu da, elbette benim Füsun’a olan aşkımın ve ona hayranlığımın hikayesi
olacaktı. Ay ışığında gölgeler içinde ve sanki boşluktaymış gibi gözüken eşyaların her biri, tıpkı
Aristo’nun bölünmez atomları gibi, bölünemez bir ana işaret ediyordu. Aristo’ya göre anları birleştiren
çizginin Zaman olması gibi, eşyaları birleştiren çizginin de bir hikaye olacağını anlıyordum. Demek ki
bir yazar, müzenin kataloğunu tıpkı bir roman yazar gibi kaleme alabilirdi. Böyle bir kitabı kendim
yazmayı denemek bile istemiyordum. Bunu benim için kim yapabilirdi? Bu kitabı, benim ağzımdan ve
benim onayımla anlatan Orhan Pamuk Beyefendi’yi böyle aradım. .. hikayemin arka planını iyi kavrar
diye düşünmüştüm. Hikaye anlatmayı ciddi bir şekilde seven, işine bağlı bir adammış diye duymuştum
(Pamuk, 2020: 477-478).

Pamuk’un Masumiyet Müzesi romanının kitap medyasındaki bir başka ayağı olan
Şeylerin Masumiyeti adlı kitabı aynı zamanda müze için yazılmış bir manifestoyu da içeren
müze kataloğu olarak anılır yazar tarafından. Klasik müzecilik anlayışında yer alan kataloglama
ve nesnenin kimliğini belirleyip envanter çıkarma işlemleri göz önüne alındığında Pamuk’un
zaten kendisinin de belirttiği gibi müzecilik alanına ait müze medyasının araç ve söylemlerini
de bu kitapla bir kez daha kırarak bu alanda çalışanların ve müzecilik alanında imzalanan
uluslararası antlaşmada belirlenin tanımların sorgulanmasına varan bir eser niteliğindedir.
Romanın müzesinin kataloğu niyetine yazılan bu eser farklı bir medya olan, müze medyası adı
altında dönüştürücü bir nitelikte yeni bir ürün olarak, yeni bir söylem yaratarak okur karşısına
çıkar. Bu çalışmada bir yandan müzedeki nesnelerin fotoğrafları yer alırken bir yandan da
müzenin oluşum aşaması, koleksiyonun nasıl edinildiği, yazarın kendi yaşamından anılar
eşliğinde ilerlemektedir. Bununla birlikte sadece müze değil sinema, fotoğraf, mimarlık gibi
diğer medyalara/medyaların araçlarına/söylemlerine/tarihlerine yer verilir katalogta. Örneğin
yazar “Kara Işık Makinesi” başlığı altında bu katalogta şöyle der: “Yalnızca eşyalar,
manzaralar, resimler, fotoğraflar değil; benzetmeler, istiareler de müzemizde ciddiyetle
işlenmiştir” (Pamuk, 2012: 144). Bu alıntı ile yazarın bilinçli bir şekilde, medyalararasılık
kavramına

uyacak

nitelikte,

özellikle

farklı

medyaları

ve

farklı

sanatsal

yöntemleri(medyalararasılık yönteminde farklı yöntemlerden yararlanılabilir) bir arada
kullandığını belirtir. Yine “Roman İle Müze Arasındaki Farkları Bulunuz” bölümünde yazar
doğrudan klasik müzecilikte titizlikle edinilen ve sergide de hikayesine sadık kalınarak teşhir
edilmesi gerektiği anlayışını alaya alan bir üslupla ironik bir şekilde gönderme yapar.
Romandaki uyumakta olan kederli bir köpeğin yerine, Rahmi Efendi’nin eline bakan bu iyimser (ve
romanda olmayan) köpeği kutuya koydum. Eşyaları müzede romandakinden başka anlamlara gelecek
şekilde kullanabileceğimi müzede çalışıp sezdikçe, daha özgür hissettim kendimi. Öte yandan müze ile
roman arasında birebir uyum olmasını da hep istedim. Aslında okurun altı yüz sayfalık bir romandan, bir
süre sonra altı sayfayı geçemeyecek kadar az ayrıntı hatırladığını, romanı okuyan ve müzeyi gezen tanıdık
ziyaretçilerin sözlerinden çıkartıyordum. Kutulara bakan okurlar eşyaları değil, romandaki duyguları,
daha doğrusu romanı okurken duydukları şeyleri hatırlıyorlardı daha çok”(Pamuk, 2012: 121).
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Yazar “Müzede Telaşla” adlı başlık altında da ciddi eğitimlerden geçen ve koleksiyonun
hikayesinden sergilenmesine dair teknik işlere dek ciddi ekiplerle çalışan müzedeki küratör’ün
konumunu da sorgulatır okura. Yazar hem küratör hem de serginin teknik ve diğer işlerine aynı
zamanda bakan uzmanların görevlerini üstüne alır. Ortaya yeni hibrit/melez bir meslek/sanat
üreticisi çıkar; yazar-küratör veya küratör-yazar. Yazar-küratör (veya tersi) anlatırken de
ciddiyetle yapılan böyle bir işi kendisinin nasıl el yordamıyla yaptığını dile getirir. Yazar
yalnızca filme dair işlerde işi uzmanlarına bıraktığını belirtir (Bu noktada da film medyasının
müze kataloğu içindeki yeri önemlidir). Aşağıdaki alıntıda yine işaretleme yöntemi ile farklı
medyaların ve üreticilerinin isimleri anılarak bu medyalarla kurulan medyalararası ilişkiler
gösterilmiş olur.
18 numaralı yuvarlak köşe kutusu için çalışırken çekilmiş bu fotoğraftaki telaşı müzede her zaman
hissettim. Yaptığı şeyin anlamını tam bilememek ile, bir yönde neden bilmeden ilerleme isteği arasındaki
gerilim… önce ben bir kutuyu, içindeki eşyaları yerleştirerek çizerdim, onlar da çizdiğim şeyi
uygulamaya girişir, sonra baka konuşa deneye yanıla ilerlerdik. …Meltem Gazozu’nun reklam filmi
müzede yapımına hiç karışmadığım birkaç eserden biri. Yönetmen Sinan Çetin ile reklamcı Serdar Erener
bir arkadaşlık ruhuyla güle eğlene yazıp çektiler. Nil Karaibrahimgil eğlenceli bir reklam şarkısı yaptı.
Serdar gazete ve duvar reklamlarını da hazırladı (Pamuk, 2012: 113).

Hem romanda hem de romandan yola çıkılıp kurulan müzenin kataloğunda bunlar
dışında Ara Güler ile birlikte fotoğraf medyası, Ahmet Işıkçı’nın resim anlayışının dile geldiği
resim medyası, Türkan Şoray ile film medyası gibi farklı medyaların iç içe geçtiğini, romanın
hikayesi, yazarın hikayesi, İstanbul’un hikayesi yani çoklu hikayelerin bulunduğu katalogta bu
medyaların hepsini bir arada görmek mümkündür. Resim medyası içerisinde yazarın yazarlık
serüvenin ressam olma hikayesiyle çakışmasını ve bu ikisinin romanını nasıl yazdığına olan
katkısını anlatır. Belirtilen bu özellik yeni medya araçları ile multimedya denilen çoklu araçlarla
çoklu

ortamlarda

(multimedia-

(heteromediality) ve

multimediality)

farklı

medyaların

karışımı

olan

girişik biçim (composite artwork) olarak tanımlanan eserleri

andırmaktadır. Okur sanki bu eserleri bir araya getirdiğinde ve her biri kendi içinde bir parçaya
denk gelecek şekilde ekrandan okuyormuş izlenimine kapılabilir veya bu türden bir etkiye
sahiptir. Elektronik edebiyatın ürünlerinde görülen bu özellikte eserler çoklu ekran üzerinden
okunabilmektedir. Esasında üçüncü bölümde etraflıca ele alınan sistem teorisine göre;
doksanlardan sonra üretilen bu eser elektronik edebiyatın da içinde yer aldığı bir sistemin ürünü
olduğu için farklı medya ayakları ile birden çok eserden(medyaaşım-transmediality) oluşan
Masumiyet Müzesi romanı da dijital çağ sisteminden çok da ayrı düşünülemez. Nitekim
elektronik edebiyat ürünlerini tüketen nitelikli okurun sahip olması gereken çoklu okuryazarlık
(multiple literacies) becerisini Orhan Pamuk’un Masumiyet Müzesi roman ve diğer eserleri için
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de edinmek gerekir. Özellikle görselliğin öne çıktığı müze, kataloğu ve filmi için görsel okuryazar(visual literacy) olunması şarttır. Eserdeki şu alıntılar kanıt niteliğinde veri sunar:
Bir ressam ya da yazar adayı ile bir boşlukta işe başlayan ilk koleksiyoncuların bakış açısı birbirine
yakındır diye düşünüyorum şimdi (Pamuk, 2012: 46).
Geçmişi hep bir manzarayla, bir resimle birlikte hatırlarız (Pamuk 2012: 89).
Yapmam gereken bu tuhaf fotoğrafları, kullanılmış eşyaları yazı masama koymak ve onları bu sokaklarda
yaşamış gerçek insanların hayatlarının bir parçası olarak yeniden düşünmekti. (Pamuk: 2012, 52).

Bu alıntılarda da görüldüğü üzere yazar hem eserini oluştururken farklı
medyalardan(resim,

nesne,

koleksiyon,

fotoğraf…)

nasıl

yararlandığını

hem

de

medyalararasındaki ilişkilerin akıcılığı, gecişkenliğini bir alandaki uzmanın işi yapanın diğer
alandakine nasıl bürünebileceğini de gösterir. Önündeki malzemeleri de aynı zamanda
bakarak/görerek okur ve yazar. Medyalararasılık ilişkilerinde ve edebiyatta doksanlar
sonrasında özellikle teknolojiyle birlikte ele alınan temel konulardan biri “gerçeklik ve
çeşitleri” konusudur. Yazarın “Katalog” başlığı altında Kemal Basmacı roman karakterinin ve
Orhan Pamuk’un yaptığı koleksiyon diye bahsetmesi müzecilikte düş-gerçek ilişkisini de
soruguya açar niteliktedir (Pamuk: 2015, 58). Yine müzeciliğe yönelik mütevazi diye
adlandırdığı manifestondan bahsederken kendisine cevaplamak istemediği “Bu müzeyi neden
yaptınız?” sorusu yerine “yeni müzeler nasıl yapılmalı?” sorusu sorulmasını istediğini belirterek
bir başka açıdan müze medyasının klasik bakış açısını sorgular(Pamuk, 2015: 53). Romanda,
Orhan Pamuk’un kendi özel yaşamından bilgiler ile yer alması; fiziki gerçeklikte/biricil
gerçeklikte romanın hikayesinin taşındığı, somut nesnelere dönüştüğü bir müzenin var olması
gibi durumlar farklı gerçekliklerin iç içe geçmesine veya aralarında paralel evrenlerde olduğu
gibi geçiş kanalların açılmasına da işaret eder. Bu konu Paralel Evrenler kuramından destek
alınarak etraflıca yapılacak bir çalışmayı gerektirmektedir. Fakat kurama göre ve
medyalararasılık ilişkileri bağlamında bu noktada çok temelde önemli olan şey Masumiyet
Müzesi’nin, romanındaki, sinemasındaki kurgulanmış, sanal ve simülasyon olan gerçeklik ile
fiziki gerçeklik arasındaki(iki pararlel evren arasında) geçiş kanalını oluşturmasıdır. Yani
romanın müze ayağı sanal gerçeklik ile fiziki gerçeklik arasında açılan bir yol, bir geçiş
kanalıdır. Müze medyası ile kurulan bu türden bir ilişki bu halde okurdaki gerçeklik algısını üst
düzey bir seviyede ve çağın sistemine uygun bir şekilde oluşturmaya hizmet etmiştir. Buna
paralel Masumiyet Müzesi’ni gezerken, romanı okumuşsa ziyaretçi sürekli eserle bir bağkurma
isteği duyabilir doğal olarak. Fakat zaten bunu sağlamaya yönelik müzede bir çok şey de
yapılmıştır. Örneğin girişte yanınızda kitabınız varsa ücretsiz müzeye girebilmek; kitabınıza
müzenin logosu olan kelebek şeklindeki damganın vurulması ki Füsun’u hatırlatan bir
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simgedir(Füsun'un kelebek şeklindeki tek küpesi vardır) ve müzenin giriş katında sağ
tarafınızdaki duvarda Füsun'un yarım bıraktığı 4 bin 213 adet sigara izmariti ve altındaki
Kemal'in el yazısıyla karşılaşma durumlarında nesneleri, bu çalışmaları, anlamlandırmak için
romanı ziyaretçiye en azından bakma hissi uyandırdığını düşünebiliriz.
Masumiyet Müzesi romanının sinema ayağı için oluşturulan göndergeleriyle,
Hatıraların Masumiyeti adlı filmi, Müze medyası ile birlikte ele alındığında yine birden fazla
medyanın film adına da kullanıldığını ve bununla birlikte film medyası çerçevesinde roman
adına değişimlerin, dönüşümlerin de yaşandığı söylenebilir. Tıpkı romanın müze medyasındaki
dönüşümündeki gibi izleyici, filmi İstanbul hakkında bir film gibi de izleyebilir. Fakat müzeye
aktarılırken romanda bazı bölümlerin olmaması, bazı öğelerin öne çıkarılması gibi filmde de
benzer bir durum(iyileştirme/remediation) söz konusu olur. Romanda film ile ilgili “12.
Dudaktan Öpüşmek”, “52. Hayat ve Acılar Hakkında Bir Film”, “56. Limon Filmcilik T.A.Ş”,
“59. Sansürden Senaryo Geçirmek”, “76. Beyoğlu Sinemaları” bölümleri sinema hakkında, film
hakkında ve Türk sineması hakkında bilgilerin, göndermelerin, söylemlerin (işaretleme,
dönüştürme ve medya değişimi yöntemleri ile) olduğu bölümlerdir. Kemal ile Füsun’un
hikayesinin kurulması ve sürürülmesinde film medyasının önemli işlevleri vardır. Onların
yakınlaşmalarında veya ilişkilerinin hüsranla bitmesinde film/sinema tıpkı müze gibi ama daha
örtük bir biçimde aslında merkezi bir konuma sahiptir romanda. Füsun sinema yıldızı olmak
isteyen bir karakterdir ve Kemal buna engel olan etmenlerden biridir. Ölmeden önce de bunu
Kemal’in yüzüne vurur. “52. Hayat ve Acılar Hakkında Bir Film” bölümünde örneğinde yazar
Füsunla birlikteliğinin toplumsal bağlamdaki yerini ve vicdani boyutunu birlikte gittikleri bir
filmde sorgular(Orhan Gencebay ve Müjde Ar’ın oynadığı film). Yine romanda bir yandan film
üzerinden bir dönemin sinema alanına dair bilgiler edinirken müzenin koleksiyonunda nelerin
de yer alacağını okursunuz bu hikayeyle birlikte.
1976 yılının Haziran ortasından Ekim başına kadar, giriş biletlerini ve bazılarını yıllar sonra İstanbul’un
koleksiyoncularından arayıp bulduğum lobi fotoğraflarını ve el ilanlarını sergilediğim yazlık sinemalarda elliden
fazla film gördük (Pamuk, 2015: 270-71).

Yukarıdaki alıntıda görüldüğü gibi sinema medyası ile kurulan ilişkinin hafıza/bellek
bağlamındaki işlevine benzer bir şekilde “Beyoğlu Sinemaları” adlı bölümünü de metne
yerleştirir yazar.
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Beyoğlu sinemalarının serinliğini, çocukluğumda çok severdim. Füsun ile önce Galatasaray’da buluşup
afişlere baka baka bir sinemayı seçer, bilet alıp karanlık, serin ve tenha sinemaya girer, perdeden yansıyan
ışıkta arkalarda gözlerden uzakta bir yere oturur, el ele tutuşur perdedeki filmi sonsuz zamanı olan
insanların rahatlığıyla seyrederdik. Beyoğlu yazları iki film(Emek, Fitaş, Atlas) hatta üç film(Rüya,
Alkazar,Lale) gösteren sinemalarında kışları olduğu gibi filmin ortasında ara verilmediğinden nasıl bir
kalabalıkla film seyrettiğimizi iki film arasında ışıklar yanınca görürdük (Pamuk, 2015: 476).

Yukarıda aktarılanlar eşliğinde romanda medyalararasılık ilişki türlerine örnek sunacak
çok fazla veri bulunmaktadır. Masumiyet Müzesi romanı en başta medyalararasılık ilişkilerinde
farklı ayaklarıyla ve her ayağı da kendi içinde nitelikli bir “medya kombinasyonu” örneği sunar.
Romanda, edebiyat ve müze medyasının birbirlerini dönüştürecek şekilde bir arada yer alması
medya kombinasyonu yöntemi ile gerçekleştirilir. Bu yüzden de iki medya arasında ve diğer
medyaların

birleşimi

ile

kombinasyonun

varlığından

söz

edilebilir.

Değişimi

ve

medyaaşımcılık/aşkın medyasallık/aşkın dolayımlılık (transmediality) romanda kullanılan
diğer medyalararasılık ilişki türlerindendir. Romanın filme-belgesele uyarlanıp dönüştürülmesi,
müzesinin kurulması, müze kataloğu formunda yeni bir hikaye ile oluşturulması medyaaşım
ilişki türünün örneğidir. Masumiyet Müzesi romanının filmi olan Hatıraların Masumiyeti adlı
filme geçildiğinde; romanda görünürde olmayan bir karakterin, Füsun’un arkadaşı Ayla’nın
ağzından olayların anlatılması iyileştirme(remediation) yöntemine örnek olarak sunulabilir. Bu
filmde romanda ön planda olmayan Ayla karakterinin yıllar sonra İstanbul’a dönmesi ve
Füsunla aynı apartmanda (Masumiyet Müzesi) yaşamalarından dolayı müze olan bina ve
sokağı, İstanbul yaşantısı içinde kendi anıları çerçevesinde aktarması, romanın film medyasına
taşındığı noktada değişime uğradığı ve okura romandan farklı bir deneyim, yaşantı imkanı
sağladığı için medyaaşım/medya aşkınlık(trasmamediality) için yine örnek niteliğindedir. Tüm
bu medyalararasılık yolları ile yazar hem ortaya koyduğu ürünün inandırıcılığını arttırma hem
de film, katalog, anlatı gibi diğer medyalardaki ürünlerle ana kaynak romana farklı bir boyut
daha kazandırma imkanı sağlamıştır. Dijital çağın elektronik edebiyatı ile ilgilenen, çoklu
okuma biçimleri becerileri olan; zamanının çoğunu simüle edilmiş gerçeklikte, sanal gerçeklik
ve artırılmış gerçeklikte geçiren yeni okur kitlesine başka türlü de hitap etmek zor olurdu.
Gabriele Rippl, Faulstich, Irina Rajevsky, Klaus Bruhn Jensen, Ersel Kayaoğlu gibi
araştırmacıların ortaya koydukları ilişki türlerinin tespitleri için sorulan tüm soruların
örneklerinin yer aldığı romanda, özellikle müzenin nesnelerinin karakterlerle olan ilişkileri
ekseninde betimlenmesinin öne çıktığı bölümlerde yoğun bir şekilde ekfrarsis yönteminden
yararlanıldığı görülür. Roman, medyaaşımı(transmediality) yöntemi ile film, reklam ve müze
medyasına ait unsurları da ana metnin uzantılarına dönüştürür. Bunu yaparken de eserdeki
karakterleri, konuları ve olayları ya dönüşüme uğratarak(transformasyona) yeni bir bağlamda
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kullanır ya da iyileştirme’yle(remediation) Hatıraların Masumiyeti film-belgeselindeki Ayla
karakteri gibi romanda çok görünürde olmayan bir karakteri geliştirip öne çıkarır. Masumiyet
Müzesi romanı ve diğer medyalarda üretilen ürünler son haliyle sürekli olarak birbirlerine
göndermeler yapan, sürekli olarak ilişki içinde olan ve okuru da bu bağlamda farklı
kanallara/medyalara yönlendiren bir hipermetin örneği gibidir.
W. Wolf’un medyalararasılık çalışması ve yöntemleri için oluşturduğu sınıflamaya
bakıldığında

“ekstra/ilave bileşimsel/ kompozisyonel medyalararasılık” kategorisinin yer

aldığı görülecektir. Bu kategoride yer alan medyaaşım/transmedia çerçevesinde Masumiyet
Müzesi romanı ve kombinasyonları olan diğer eserler konumlandırılabilir. Bu sınıflamaya göre
müze ve edebiyat, sinema ve edebiyat, reklam-marka ve edebiyat, fotoğraf ve edebiyat gibi her
biri ayrı bir medyalararası ilişki ağı kuran yapılanmaları çözmek, farklı medyalararası ilişlerle
mümkündür. Bu sınıflamaya göre Masumiyet Müzesi, roman ve uzantısı olan eserlerdeki tüm
medyaların bir araya gelerek oluşturduğu çoklu medya yöntemi ile “medyalararasılık
birleşmeleri/kaynaşmaları” çerçevesinde birden fazla göstergebilim sistemine ait gibi görünen
göstergelerin birlikte veya iç içe gösterilmesi şeklinde değerlendirilebilir. Roman ve diğer
uzantı eserlerde oluşturulan medyalararası kombinasyonlarda ağırlıklı olarak “açık
referansların” yani açık bir şekilde oluşturulmuş medyalararası ilişkilerin olduğu görülecektir.
Tüm medyalarda oluşturulan eserlerde yer alan medyaların bağ kurduğu her bir medya açıkça
belirtilmiştir. Bruhn’un sınıflamasında medyalararasılık ilişkilerinde “interreference(karışım,
girişim)” gibi bir alt yöntem daha bulunmaktadır. Bu yöntemde, kombinasyonları oluşturulan
medyalardaki(sanatlar ve alanlar) ele alınan konular/işler itibariyle sıra gözetmeksizin
karıştırılabileceği, bir araya gelebileceği/bir arada var olabileceği(co-existence) belirtilir. Yani
bu

türden

birlikteliklerde;

çizimler/resimler,

illüstrasyonlar(illustration),

reklamlar

(advertisement); amblemler/semboller(emblems), pullar (stamps), resimli kitaplar (picture
books), şarkılar (songs) video(video) bir arada, eşit düzlemde ilişki içinde yer alabilirler. Yine
sınıflamanın üçüncü grubunda “integration” denilen entegrasyon yöntemine göre; bastırılmış
fotoğraf(print picture); dördüncü gruptaki sınıflamada yer alan “trasnformasyon” denilen
dönüşüm yöntemine göre de ekphrasis/ekfrasisler yer alır. Sözel ekfrarsisler(verbal ekphrasis)
denilen yöntemde de romanın filme uyarlanması/aktarımı (novel into film) ve romandaki
sözlerin müziğe aktarımı(word into music-müzikteki sözler) şeklinde yapılan tüm yöntemsel
sınıflamanın Masumiyet Müzesi roman ve yan ürünleri için geçerli bir şekilde uygulanabilir
olduğu söylenebilir. Yani Masumiyet Müzesi,

Şeylerin Masumiyeti adlı müze kataloğu

formundaki eserle müze koleksiyonun bastırılmış fotoğraflarını içerdiği için fotoğraf(print
picture); Hatıraların Masumiyeti adlı kitapla birlikte fotoğraflardan oluştukları için fotoğrafla
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resimli kitaplar (picture books); Nil Karaibrahimgil ve Nazan Öncel’in şarkı sözlerine konu
olduğu için sözlerin müziğe aktarımı(word into music-müzikteki sözler) ve sinema ayağının yer
alması ile birlikte sinematik roman(cinematic novel) denilen tüm sınıflamalara uygun bir yapı
sergilediği görülmektedir. Werner Wolf’un. “Diagram I” sınıflaması içerisinde yer alan
intersemiyotik biçimler/formlar içinde metinlerarası (veya türler arası) ilişkiler; çaprazmedyalarla

intersemiyotik

ilişkiler

bağlamında

değerlendirilebilecek

nitelikler

barındırmaktadır. Burada medyalararasılık ilişkilerinde önemli bir noktada duran; Masumiyet
Müzesi romanında yazılı betimlemeler dışında Şeylerin Masumiyeti, Hatıraların Masumiyeti
filmi ve filmin kitabı anlatı formundaki Hatıraların Masumiyeti adlı eserlerin tamamında
özellikle sözel ekfrarsislerin yoğun bir şekilde kullanıldığı söylenebilir. Bu durumda
okuryazarlık mevzusu devreye girer. Doksan sonrası dijital kültür okurlarının yeteneklerinden
olan çoklu okuma biçilerinden olan görsel okumada; görüntü ihtiyacını tanımlama, görüntüleri
bulma, görüntüleri yorumlama ve analiz etme gibi bir arka plana sahip olmayan okur, bu
düzeyde girift bir şekilde üretilmiş eserler serisini okuyup anlamlandırması kolay olmayacaktır.
Yine medyalararasılık ilişkilerindeki sınıflamalarda yer alan ve dijital teknolojilerle üretilen
eserler için geçerli olan alt yöntemler; “plurimediality, multimediality, transmediality, media
convergence, remediation, crossmedia, media combination” şeklindeki İngilizce adlandırılan
yöntemlerin hepsinin Masumiyet Müzesi romanı ve diğer medyalardaki eserleri için
uygulanabilir araçlar sunabilmektedir. Bu da Masumiyet Müzesi’nin, Türk romanının dijital
çağa girdiğini, dijital teknolojiler de eserler üretebileceğini gösteren bir işaret gibi
okunabileceğini gösterir. Nitekim bu eser seksenlerden doksanlara geçiş ürünü gibi değil
doksanlardan ikibinlere geçildiğinin kanıtı niteliğinde bir yapıya sahiptir. Aşağıdaki şekillerde
romanda kullanılan medyaların birkaç bölüme göre dağılımını görmek mümkündür. Tablolar,
edebiyatın ilişki kurabileceği tüm medyalardan eserde yararlanıldığını da göstermektedir aynı
zamanda.
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Bölümler
1.

2.

3.

4.

5.

Bölüm:
Hayatımın
En Mutlu
Anı

Kullanılan Medyalar

Anlatıcı karakter Kemal,
Füsun

Müze medyası-inci küpe

İstanbul
Anlatıcı karakter Kemal,
Füsun, Sibel, İpek İsmet,
Şenay Hanım, Nesibe
Hala, Tarık Bey

Bölüm:
Şanzelize
Butik

Valikonağı Caddesi,
Nişantaşı, Fuaye, Dame de
Sion Lisesi, Paris,
Sorbonne, Şişli, Bebek,
Şenzalize Butik, Şemsi
Efendi Mektebi
Anlatıcı karakter Kemal,
Füsun, Sibel, Vecihe
Hanım, Şenay, Mihriver
Hala, Ethem Kemal,
Mümtaz

Bölüm:
Uzak
Akrabalar

Bölüm:
Yazıhanede
Sevişmek

Bölüm:
Fuaye
Lokantası

Karakterler, Mekanlar

Edirne, Teşvikiye, Nişan
Taşı Kız Lisesi, Suadiye’ki
yazlık
Anlatıcı karakter Kemal
Satsat yazıhane, Satsat
binası, Amerika,
Halaskargazi Caddesi
Anlatıcı karakter Kemal,
Sibel
Fuaye,Beyoğlu, Şişli,
Nişantaşı,İstanbul,
Hanedan, Sultan, Hünkar,
Paşa, Vezir, Fuaye,
Merhamet Apartmanı

Reklam-marka medyası(Jenny
Colon, Elle Vogue, Singer,
Meltem gazoz, Satsat şirket);
sanat medyası-sanat galerileri;
dergi medyası-Elle Vogue

İletişim medyası-televizyon
medyası-tv programlarıgüzellik yarışması; fotoğraf
medyası; tarih medyasıBalkan Harbi; gazete medyasıMilliyet

Reklam medyası-Satsat şirket

Gazete medyası; reklam
marka medyası-Ambassador,
Majestik, Royal, Kulis,
Merdiven, Fuaye, Jenny
Colon; müzik medyası- piyano

Şekil 1. Orhan Pamuk’un Masumiyet Müzesi romanında yer alan medyalar ve
bölümlere göre dağılımı.
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Simülasyon/Öyk
ünme Yöntemi
ve Romandaki
Etkileri

İşaretleme
Yöntemi ve
Romandaki
Etkileri

Montaj Yöntemi ve
Romandaki Etkileri

Romanda
simülasyon
yöntemine örnek
sunacak veriler
bulunmaktadır.
Sayfa 52-53’te
karşılıklı
konuşmaların
olduğu
bölümlerde
sinematografik
etkilerle
similasyon
yöntemine örnek
sunar.

Romanda
işaretleme
yöntemine örnek
sunacak veriler
bulunmaktadır.
Sayfa 41’de Hz.
İbrahim’in
hikayesini
işaretleme ve
sayfa 259’da
sinema
medyasından bir
filmin
işaretlenmesi
örnek olarak
sunulabilir.

Romanda montaj
yöntemine örnek
sunacak veriler
bulunmaktadır. Örnek
adına sayfa
220’de geçen mektup
örneğine bakılabilir.

BetimlemeEkphrasis/Ekfr
asis Yöntemi ve
Romandaki
Etkileri
Romanda yoğun
bir şekilde
betimlemeler
yapılmıştır;
birden fazla
duyuları
harekete geçiren
ve eylemlerin,
nesnelerin ve
müze gibi
mekanların
betimlemesi
yapılırken
ekfarsise varan
ifadeler
kullanılmıştır.
sayfa 372’de
Füsun
karakterinin
sigarayı içme
şekillerinin
betimlemesi ve
sayfa 70’teki
araba kazası
sahnesi örneğine
bakılabilir.

Şekil 2. Orhan Pamuk’un Masumiyet Müzesi adlı romanında yer alan
medyalararasılık ilişkileri ve bölümlere göre tespiti.

BOOK OF FULL TEXT

ISBN: 978-625-7341-52-3

www.karadenizkongresi.org

Page | 34

BLACK SEA SUMMIT 7th INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES CONGRESS

Medyaiçilik
(Intramediality)
Yöntemi ve
Romandaki
Etkileri
Romanda birçok
yerde
medyaiçi/intrame
dialitymetinlerarasılık
yöntemi
kullanılmıştır.
Sayfa 412’de
geçen “74. Tarık
Bey” bölümünde
Orhan Pamuk’ın
kendi
romanlarından
biri olan Cevdet
Bey ve Oğulları
romanına
gönderme
yapması örnek
olarak
gösterilebilir.

Medyaaşımcılık
(Transmediality)
Yöntemi ve Romandaki
Etkileri

Medya Değişimi

Masumiyet Müzesi
romanı başka
medyalarda yeniden ele
alınıp işlendiği için
özellikle romanın filmi
olan Hatıraların
Masumiyeti ve müze
kataloğu formundaki
Şeylerin Masumiyeti, adlı
eserler
medyaaşım/transmedya
örneği niteliğindedir.
Ayrıca müzik
medyasında şarkıya
dönüşmesi gibi ayakları
da
dönüşüm(transformasyon
)ile birlikte bu bağlamda
değerlendirilebilir.

Masumiyet Müzesi
romanının medya
değiştiren ayakları
bulunmaktadır. Filmbelgesel, müze, müze
kataloğu, müzik gibi
ayaklarının olması
medya değişimine
örnek verilebilir.
Romanın kendi için
farklı medyalardan
aldığı unsurlar örneğin
reklam medyasına, film
medyasına ait öğeler,
araçlar vs eserde
dönüştürülerek medya
değişmini sağlarken
benzer şekilde romanın
müze’ye, belgesel
filme çevrilmesi medya
değişmini örnekler.
Sayfa 48’deki “Zambo
ciklet” reklamı örnek
olarak incelenebilir.

Şekil 3. Orhan Pamuk’un Masumiyet Müzesi romanında yer alan medyalar

Medyalararasılık Kuramı çerçevesinde edebi eserlerdeki medyalararasılık ilişkilerinin
tespitleri adına, yukarıdaki tablo’da yer alan veriler de göz önünde bulundurularak, uzmanların
yöneltiği temel sorularla bu romandaki medyalararasılık ilişkilerine bakıldığında;
A. Romanda Medyalararası İlişkilerde Medyaların Baskınlık Durumu: Edebiyat medyasının
kendisiyle birlikte müze medyasının paralel şekilde baskın medyalar olduğu söylenebilir. Eser
içinde müze medyasının yanısıra yoğun bir şekilde sinema medyası ve

reklam-marka

medyasından yararlanıldığı görülmektedir (yukarıdaki tabloya bakılabilir). Bunlar dışında
televizyon, radyo, fotoğraf, gazete, felsefe gibi medyalardan yararlanılmıştır.
B. Romanda Medyalararası İlişkilerde Medyaların Niceliği Durumu:

Eserin tamamına

yakınında edebiyat-yazı medyası hakimdir. Bununla birlikte sözel dille aktarılan müze medyası
üzerinden(müzenin koleksiyon hikayesinin oluşturulması süreci)ilerlerken ağırlıklı olarak müze
medyasının diğer medyalara göre daha çok yer kapladığı da söylenebilir. Dış kapak dışında
metnin içeriğiyle uyumlu, koda dönüştürülmüş görsel medya adına tek görsel 485’teki müze
giriş biletidir. Yazı formu üzerinden müze, sinema, gazete, fotoğraf gibi medyaların konu ve
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araçlarından yararlanılarak, ekfrarsis yöntemiyle anlatılanların imajinasyonu sağlanmıştır.
Yani, yazı formu üzeinden çoklu medya yapılarından yararlanarak (birden fazla göstergebilim
sistemine ait göstergeler) görsel hafızaya hitap eden bir yapılanmayla sunulmuştur.
C. Romanda Medyalararası İlişkilerde Medyaların Gelişmişlik Düzey Durumu (Birincilİkincil-Üçüncül Medyalar): Eserde ikincil (yazı, baskı medyaları takvim, gazete, dergi, kitap,
reklam) ve üçüncül medyalar (müze, film, televizyon vs) ağırlıklı olarak kullanılan medya
türleridir.
D. Romanda Medyalararasılık İlişkilerinin Türü/Alt yöntemleri Durumu (Açık-Kapalı
Medyalararsılık vs): Bu eserde medyalararsılık ilişkileri müze, sinema, edebiyat, film gibi
medyalarla ağırlıklı olarak açık bir şekilde kurulmuştur. Edebiyatın müze medyası ile olan
ilişkisi roman boyunca açıkça kurulan medyalararasılık ilişkilerine örnek sunar.
Romanda yoğun bir şekilde müzede sergilenecek nesnelerin sözel-ekfrarsis yönteminden
yararlanılarak betimlemelerinin yapılması, karakterlerin davranışlarının ve mimiklerinin
tasvir edilmesi gibi durumlara bakıldığında; esere görsel dilin de hakim kılındığı söylenebilir.
Sözel dil ile yapılan betimlemeler ve birden fazla, farklı medyadan yararlanılarak eserin
oluşturulması bu romanı sadece melez-hibrit roman türüne değil, görsel dilin hakim olduğu
medya-roman türündeki romanlara da yakınlaştırmıştır.
SONUÇ

Şimdiye dek verilen bilgilere paralel ve örnek roman bağlamında Medyalararasılık
Kuramı, yöntemi, ilişkileri çerçevesinde Türk edebiyatında seksen sonrası romanlarında
“medya” ekseninde meydana gelen değişimlerin, diğer medya-sanatlarla kurulan ilişkilerin
sonuçları adına şu hususlar dile getirilebilir.
Türk edebiyatı, 1980 sonrasında, edebiyatın kendisini temel meseleye dönüştürdüğü
yeni bir döneme girer. 1990’lara dek de bu temel mesele ekseninde konular, teknikler, türler
çeşitlenerek Türk edebiyatının gelişimsel sürecinde, yetkinlik düzeyini yakalamada hız
kazanırken; bir kırılma dalgası ile çalışmalar yeni bir kanalda akmaya başlar. 1990’lı yıllardan
itibaren tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de teknolojik gelişmelerle dijitalleşme süreci
başlar. Bilgisayar sistemleri ile işleyen her türden iletişim aracı, ayrıca internetin kullanımı ile
kendini gösteren web 1.0 ile ortaya çıkan ve giderek gelişen web 2.0, web 3.0, web 4.0
formlarına evrilen web teknolojileri tüm yaşama hakim olur. Aynı şekilde edebiyat da nasibini
alarak kendi sistemi içinde üretim araçlarından tüketicilerinin niteliklerine dek pek çok şey
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değişir. İnternet ortamında web araçlarıyla ve bilgisayarlarda ekran zemini üzerinde üretilen
edebiyatın tüketicileri de Z ve Alfa kuşak denilen doksanlardan sonra teknolojinin içine doğan
bireylerdir. Bu jenerasyon, üst düzey teknoloji bilgileri ile donanımlı bireylerdir. Yeni dönem
yazar ve okurlarının özelliklerinden biri; medya okuryazarlık, görsel okuryazarlık, dijital
okuryazarlık, bilgi okuryazarlık, bilgisayar okuryazarlık, internet okuryazarlık, elektronik
okuryazarlıks/e-okuryazarlık diye adlandırılan yeni okuma-yazma donanımlarına sahip
olmalarıdır. Yani elektronik ortamda kodlarla üretilen edebi ürünler çoklu ortamlarda hazırlanıp
tüketicilerine yeni medya araçları ile iletildiklerinden bunları tüketen okurlar da farklı okuma
becerilerine sahip bir nesli oluşturmaktadır. Bu da şu anlama gelmektedir. Artık bilinegelen
anlamda izole bir yaşamda, basılı-matbaa işi olacak eser üreten ve tamamen eserde bilincini,
hünerini sergileyen bir yazar yerine etkileşime açık, okurları ile diyalog halinde yazan, sadece
basılı-matbaa işi eser üreten değil teknoloji kanalları üzerinden hiper-metin formatında
yazabilen/ bu donanımlara sahip bir yazar profili vardır. Aynı şekilde, bilinegelen anlamda
yazar tarafından oluşturulmuş bir eseri belli sınırlar içinde kalarak edinen, sınırlara riayet eden,
üretimde çok sınırlı bir pozisyonda yer alabilen ve sadece matbaa işi olanı okuyup metni olduğu
gibi kabul eden bir okur yerine: metnin üretiminde aktif olan hatta üretimin gerçekleştiği zaman
diliminde yazarla etkileşimli bir biçimde(yeni medya araçları ile/zoom gibi) üretime katılabilen;
hiper-metinleri okuyabilecek-üretebilecek düzeyde teknolojiye hakim bir okur kitlesi gelmiştir.
Hem yazar hem de okur artık sadece matbaa işi yazılı metinleri değil; dijital teknoloji ürünü
araçlarla ve kodlarla üretilen metin ve bu metne montajla veya linklerle gömülerek yerleştirilen
resim, fotoğraf, video, film gibi diğer sanat ürünlerinin tamamını bir arada okuyup
çözümleyebilen bilgi ve becerilere sahiptirler.
Dijital platformlarda linklerle bağlanılan diğer medyalardaki bilgiyi seçme, kullanmada
teknik bilgilere sahip üretici ve tüketiciler için edebiyatta yeni adlandırmalar yapılabilir. Yeni
yazar modeli; izleyen, dinleyen, yorumlayan, yazan modele evrilirken; yeni okur modeli de
izleyen, dinleyen, yorumlayan, yazan modele evrilir. Dolaysıyla yazar ve okur doksan sonrası
edebi üretim ve tüketimde her anlamda eşitlenen bir konuma gelmiş durumdadır.
Çok yönlü, farklı okuryazarlık becerilerine sahip ve eşit statüdeki yazar-okur ilişkisinde
üretilen eserler de bu minvalde başkalaşım geçirmektedir. Matbaanın bastığı yazılı formdaki
edebi eserler özelde romanlar da dijital formda üretilen eserlere çeşitli şekillerde benzemektedir.
Örneğin seksen ve özellikle doksan sonrası dijitalleşme süreciyle birlikte eserler baskı- matbaa
işi ve elektronik versiyonlarıyla lineer denilen doğrusal ilerleyen yapıdan çıkmış, çok parçalı,
farklı yönlerden girişler yapılarak okunabilen yapıya bürünmüşlerdir. Bu eserler aynı zamanda
görsel ve tekno- dilin hakim olmaya başladığı, birden çok medyayı, sanatsal araç ve
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yöntemlerini bünyesinde barındıran bir yapıya doğru da evrilmektedir. Yani yeni dönem
eserlerinde birden fazla dilsel yapılanma, alfabe ve ifade biçimleri aynı anda eserde yer
alabilmektedir. Bu nedenle de bu eserlerin üretim ve analizlerinde birden fazla medyanın araç
ve kuramlarından yararlanılmaktadır. Bu eserler, özelde romanlar tek bir türle anılmak yerine
birden fazla türün birleşimi olan hibrit/melez romanlar, medya romanlar, hiper-romanlar, anlatı
şeklindeki adlandırmalarla alandaki yerlerini almaktadırlar. Türk edebiyatında Hilmi Yavuz,
Orhan Pamuk, Mehmet Yaşın, Leyla Erbil, Lale Müldür, Hasan Ali Toptaş, Selim İleri, Enis
Batur, Levent Cantek, Nazlı Eray, Nedim Gürsel, İhsan Oktay Anar, Buket Uzuner, Arif Ergin,
Burak Turna, Emrah Serbes, Pınar Kür, Elif Şafak, Murathan Mungan, Faruk Ulay, Celil Oker
gibi yazarların ürettikleri eserlerle (dördüncü bölümde adı geçen romanlar) bu bağlamda ilk
örnekleri teşkil etmektedir. Bu romanların bir kısmı tamamen son dönem eserlerin modellerine
bire bir uymasa da bu modellere doğru değişim geçiren ibareleri, göstergeleri, yapıları,
teknikleri medyaları bünyesinde barındırmaktadır.
Yukarıdaki radikal değişimlere imkan sağlayan ve teze konu olan medya ve yeni medya
çalışmalarına edebiyat alanının ivedilikle eğilmesi gerekmektedir. Almanya gibi dünyanın
farklı ülkelerindeki edebiyat merkezlerinde medya ile işbirliği içeren edebi çalışmalara
yetmişlerde başlanmışken ve bugün Medyalararasılık Kuramı gibi bir aracı olgunlaştırarak
sahaya katkıda bulunmuşken; Türk edebiyatında Masumiyet Müzesi, Üç Anlatı, Sarı Kehribar
gibi eserlerle bu kurama iyi örnekler sunabilen bir edebiyat alanında medya çalışmalarının
olmaması büyük eksikliktir. Yapılacak çalışmalarda öncelikle “medya” kavramının, olgusunun
bizzat kendisine olan bakışın, anlamlandırmaların değiştirilmesi gerekir. Medya denildiğinde
iletişimi sağlayan teknik aracıların yanı sıra; vücudun kendisinin(örneğin dans, mimikler,
jestler), farklı sanat alanlarının (araçlarının, söylemlerinin), göstergelerin/göstergeler
kompleksiyle ilgili kanallarla aktarılan olguların tamamının(sözlü, yazılı, basılı, görsel metin,
imgeler/kitaplar, gazeteler, dergiler, broşürler, billboardlar, radyo, film, video, plak/kaset, cep
telefonu, fotoğraf, televizyon, internet, multimedya, chat, e-posta, www gibi) medya olarak
değerlendirmek gerekir. Bu yeni medya tanımı içinde elektronik ve dijital medyaların özellikle
doksan sonrası çalışmalarda merkezi konuma alınması gereken medya türlerinden olduğu
gözden kaçmamalıdır. Klaus Bruhn Jensen’in medyalararasılık çalışmalarında dikkat çektiği
gibi elektronik, dijital, yeni medyaların seksen sonrasında, romanlarda kullanılmasına istinaden
Türk roman analizlerinde de bu durum göz önünde bulundurulmalıdır. Yine Jensen’in dikkate
sunduğu gibi üçüncül medya türlerinden olan toplumsal kurumlar edebiyat-medyalararasılık
ilişkilerinde hesaba katılması gereken konulardan biridir. Bu bağlamda da müze kurumu
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açısından dünya edebiyatına Masumiyet Müzesi örneği gibi bir yapıyı kurumsal bağlamda veren
Türk edebiyatının, bu türden gelişmeleri de dikkate alınması gerekir.
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19. YÜZYIL TÜRK EDEBİYATINDA DUYGULARIN KALPTEN DİMAĞA
TAŞINMASI

Ahmet Ferhat ÖZKAN1

ÖZET
On dokuzuncu yüzyılda yaşanan bilimsel gelişmeler ve devrin bazı entelektüelleri tarafından
benimsenen yeni düşünceler, Osmanlı edebiyatında mazmun gücüne erişmiş edebî
kullanımların dahi sorgulanmasına yol açan tartışmalar doğurmuştur. Bu tartışmalardan biri de
Beşir Fuad’ın 1886 yılında Menemenlizade Tahir Efendi ile yaşadığı “kalp ve dimağ”
münakaşasıdır. Beşir Fuad, duyguları üreten organın kalp olmadığının bilimsel bir şekilde
ispatlandığını savunarak edebî eserlerde kalbin duygu ile ilişkilendirilmesini eleştirir.
Menemenlizade ise duyguyu üreten organın kalp olmadığını bildiğini söylerek Beşir Fuad’ın
edebiyattan mecaz ve kinayeyi kaldırmak istediğini iddia eder. Beşir Fuad, bu kullanımın halkı
yanlış yönlendirdiğini ifade ederek ve bir yıl sonra buna benzer bir tartışmayı Namık Kemal ile
yaşar. Beşir Fuad, bu tartışmada eski kullanımlara bağlı kalarak kalbi duyguyla
ilişkilendirenlerin “yüzde doksan dokuzu”nun kalbi duyguların merkezi zannettiklerini iddia
eder. Diğer yandan, dimağın işlevleri konusunda birçok yayının yapıldığı bu dönemin
romanlarında bu ikiliğin devam ettiği görülür. Ahmet Mithat duyguları kalple, Nabizade Nazım
ve Halit Ziya gibi yazarlarsa dimağ ile ilişkilendirir. Her ne kadar bu iki yazar da duyguyu
kalpten tam olarak yalıtmamışsa da bu konuda yeni bir dikkate sahiptir. Halit Ziya, dimağı
“mahfaza-yı mahsusat” olarak tanımlarken Ahmet Mithat, Çengi romanında Melek Hanım’ın
tüm hislerini “kalp kutusu”nda tutar. “Dimağ”ın Türk romanında yükselişi sadece kelime
tercihi ile değil özellikle aşk duygusunun “bilinç” ile ilişkilendirmesi ile izlenebilir. Bu çalışma,
söz konusu münakaşadan hareketle Osmanlı düşüncesinde ve edebiyatında duyguların kalpten
dimağa yükselişine dair bazı tespitlerde bulunarak bu ikiliği görünür kılmayı amaçlamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Duygu, Kalp, Dimağ, Beşir Fuad, Halit Ziya.

ABSTRACT
New ideas adopted by some Ottoman intellectuals of the Tanzimat period and the scientific
developments in the nineteenth century led to discussions of questioning even metaphors that
had reached the power of mazmun in Ottoman literature. One of these discussions is the "heart
[kalp] and mind [dimağ]" dispute between Beşir Fuad and Menemenlizade Tahir Efendi in
1886. Beşir Fuad criticizes the association of the heart with the emotion in literary works,
claiming that it has been scientifically proven that the organ that produces emotions is not the
heart but the mind. Although Menemenlizade states that he agrees that the organ that produces
Arş. Gör. Dr., Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Türk Dili ve
Edebiyatı Bölümü, KONYA; ORCID: 0000-0001-9836-0175
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emotion is not the heart, and he adds that Beşir Fuad wants to remove metaphor and allusion
from literature. Beşir Fuad, on the other hand, says that this usage misleads the public, and a
year later he holds the similar discussion with Namık Kemal. In this discussion, Beşir Fuad
claims that "ninety-nine percent" of those who associate the heart with emotion, adhering to old
usages, still think that the heart is the center of emotions. Besides, it is again seen that this
duality continues in the novels of this period, in which many publications were made on mind,
conscious, and the functions of the brain. Ahmet Mithat associates emotions with the heart,
writers such as Nabizade Nazım and Halit Ziya associate them with the mind. Although neither
of these two authors fully isolate emotions from the heart, they have a new take on this subject.
While Halit Ziya defines the mind as "box of emotions", Ahmet Mithat keeps all the feelings
of Melek Hanım in the "heart box" in his novel Çengi. The rise of "dimağ" in the Turkish novel
can be observed not only with the choice of words, but also with the association of the feeling
of love with “consciousness”. Based on the aforementioned debate, this study aims to make this
duality visible by making some observations about the rise of emotions from heart to mind in
Ottoman thought and literature.
Keywords: Emotion, Heart, Mind, Beşir Fuad, Halit Ziya.

Giriş: Kalp ve Dimağ Tartışması
Menemenlizade Tahir Efendi’nin yayımladığı Gayret mecmuasında “M.C.” müstear adıyla
yayımlanan “Bir Mütefeninnle Bir Şair” başlıklı bir şiir sonrasında Beşir Fuad ve
Menemenlizade Tahir Efendi arasında oldukça sert bir münakaşa yaşanır. Birkaç cepheye sahip
bu tartışmanın en önemli alt başlıklarından birini duyguların kaynağı bağlamında kalp ve dimağ
bahsi oluşturur. Beşir Fuad, kendisine yöneltilmiş bir hiciv olarak değerlendirdiği şiiri mısra
mısra eleştirerek Menemenlizade’nin daha önce Makber üzerine yazdığı bir övgü yazısında
“kalpten geliyordu” sözlerine atıfta bulunur ve “hangi yadigârın mahsûl-i kalbi (!) imiş?” (Fuad,
1999, s. 254) diye sorar. Menemenlizade, cevaben yazdığı yazıda “edîb-i dâhi Hâmid
Beyefendi'nin Makber’ine dair Gayret’te neşrettiğim bir makalede şiirin en güzel tarifi -kalpten
gelen sözlerdir- demiştim” (s. 257) diyerek bu atıfı doğrular fakat ardından kalbin vazifesinin
kendisinin de bildiğini ve aynı şekilde Shakespeare’in, Lamartine’nin ve Victor Hugo’nun da
“kalb” kelimesini kullandığını ifade edip kendi söylediklerini şu şekilde tashih eder: “Yine
sözüm yanlış anlaşılmasın. Victor Hugo kullanmakla hissiyatın merkezi kalptir diyorum
zannedilmesin. Elbette öyle söyleyişte bir sebep vardır, onu öğrensinler de beğenmezlerse o
sebebe ihraz etsinler demek istiyorum” (s. 263). Ne var ki Beşir Fuad, “Çevir Kazı Yanmasın”
başlıklı cevap yazısında Shakespeare’in 1616 yılında vefat ettiğini, fakat Harvey’in “cevelan-ı
dem”i 1619 yılında keşfettiğini söyler ve bu nedenle Shakespeare’in mazur görülebileceğini,
Victor Hugo’nun zamanında ise “dimağın ehemmiyeti[nin] henüz takdir olunam[adığını]” (s.
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278) belirterek M.C. müstear isminin ardındaki isim olduğunu iddia ettiği Menemenlizade’yi
cehaletle suçlar.
Bu hararetli ve sert tartışmada Menemenlizade Tahir Efendi bile duyguların kalpten doğduğuna
inanmadığını belirtmesine rağmen Beşir Fuad, duyguların kaynağının dimağ olduğunu
göstermeye çalışır ve duygunun edebî kullanımda bile kalple ilişkilendirilmesinden duyduğu
rahatsızlığı dile getirir.
Beşir Fuad, bu konuya dair başka bir münakaşayı bu kez Namık Kemal ile yaşar. Namık Kemal,
Ebuzziya’ya hitaben yazdığı bir yazıda “Avrupa fikrine yeltenmekle m e'lûf olanlardan biri
çıkıyor” sözleriyle Beşir Fuad’ı kastederek “Meselâ kalbe his isnâd etmek cehalet olduğundan
ve binâenaleyh öyle bir hatâyı hâvi olan eserlere şiir denilemeyeceğinden bahisler ederek, lisanı edebden mecazı, kinâyeyi bütün bütün kaldırmak istiyor” (s. 312) sözleriyle Beşir Fuad’ı
hedef alır. Beşir Fuad ise “Yine Şiir ve Hakikat Meselesi” başlıklı yazısında uzun bir açıklama
yapar. “Kalbe his isnat etmekten dolayı” şairleri küçük görenin Büchner olduğunu söyleyerek
edebiyattan mecaz ve kinayenin kaldırılmasına dair herhangi bir teklifinin olmadığını belirtir
ve uzun bir açıklamaya girişir.
“Bazı hislerin merkezi kalb olduğuna yakın zamanlara gelinceye kadar cidden i’tikad olunmakta idi.
Bilâhire aksi tebeyyün etti. Binlerce senelerden beri zihinlerde takarrür etmiş bir fikr-ı bâtıldan neş’et
eden bu tabir taammüm eylediği için yine sâbıkı vechle, hususiyle edebiyatta hakikat aranılamayacağına
istinâden isti’mâl olunagelmiştir, ancak lügat kitaplarında kalb tabiri bu makamda merhamet, şefkat,
muhabbet, cesâret, sahâvet vesâire gibi hissiyâtın mecmûuna delâlet eder bir ta’bir-i mecazî olduğu
tasrîh edildi. Ancak bu tabiri kullananların yüzde doksan dokuzu hakikaten kalbi merkez-i hiss
addedenlerdir” (s. 318).

Beşir Fuad, bu sözleriyle duyguların kalple ilişkilendiren ve buna rağmen duyguların
kaynağının kalp olmadığını bildiğini iddia eden isimleri cehaletle suçlar ve sonrasında bu
ilişkilendirmenin halkı yanlış yönlendirdiğini ifade eder.
Menemenlizade ile 1886’da ve Namık Kemal’le 1887’de yaşanan bu tartışmadan önce
Büchner’den “Kalp” (1883) adlı bir makaleyi de çeviren Beşir Fuad’ın bu iddiaları her ne kadar
materyalist dünya görüşünün bir yansıması olarak görülse de Orhan Okay, bu genellemeye dair
bir uyarıda bulunur. Okay, “Edebiyatta kalbe atfedilmek istenilen hislerin fizyoloji nokta-i
nazarından hatalı olduğunu söylemek mutlak olarak materyalistliği icap ettirmez” diyerek Beşir
Fuad’dan önce ve sonra bu tezi savunan bazı yazarların “dindar” olduğunu söyler ve şu
örnekleri sıralar: Ahmet Mithat’ın “Ahval-i İnsan - Kalb” yazısı, M. Fahri’nin “Beşer Makinesi
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yani Cism-i İnsani” yazısı, Şerefeddin Mağmumi’nin “Kalb ve Dimağ” yazısı (Okay, 1969, s.
111). Okay’ın bahsettiği bu yazıların haricinde de duyguların “dimağ” ile ilişkisinin dönemin
aydınlarının ilgisini çektiği görülür. Abdullah Cevdet’in Dimağ (1890) ve Sıhhat-i Dimâğ ve
Melekât-ı Akliyye (1894) adlı risalelerinin yanı sıra Baha Tevfik, Mazhar Osman, Ethem
Necdet, Kadri Raşit, Mustafa Satı Bey gibi isimlerin dimağ veya dimağın duygularla ilişkisi
üzerine yazıları bulunmaktadır.2 Bunların yanı sıra Servet-i Fünun mecmuasında Mahmut
Sadık’ın 1897-1898 yıllarında “Musahabe-i Fenniye” başlıklı uzun yazı dizisinde yine “dimağ”
konu edilmiştir (Sadık, 1898).
Türk Romanında Dimağın Yükselişi
Nabizade Nazım’ın Sevda adlı kısa romanında Fettah, Nazmiye’yi görünce “tuhaf bir his ile
müteessir” olduğunu fark ettiği sırada aşkın doğasına dair bir sorgulamaya girişir. Bu açıdan
Fettah, aşka dair geleneksel bilgi ile donanmışsa da Muhsin ve Besim başta olmak üzere
arkadaşlarının fikirlerinden etkilenip aşkın niteliğine dair cesaret gerektiren bir sorgulamaya
girişen yeni insanı temsil eder niteliktedir. Fettah gönlündeki hissi biraz sorgulayınca, başka bir
ifadeyle aşkına düşünceler de eşlik edince, müteessir olanın gönülden ibaret olduğundan hiç
şüphe duymaz. Fakat yeni bilimlerden yararlanmaktan da geri kalmaz. “Malumat fizyolojisine
müracaat edince bu uzvun merkez-i havas ve teessürat olan dimağdan başka bir şey olmadığını
kestireceği malumduysa da Fettah kendisini malumatına yabancı tutarak o uzv-i mütesssiri
tefhiş ve tefahhüs tarikiyle bulmaya çalışmaktaydı” (Nabizade Nazım, 2017, s. 143).
Aşkın kalpten dimağa taşınması, sadece bir yer değişikliği veya edebiyatta bilimin ağırlığını
göstermesi bakımından değil, ilk önce aşkın daha sonra ise insan varoluşunun yeniden
konumlandırılması açısından da büyük önem taşır. Bu durumu en iyi anlatan yine Fettah’tır.
Âşık olduğunu düşündüğü anda “Bu ana kadar okuduğu roman ve divanların tasvir ede ede,
öve göklere çıkardıkları veya göklerden yere indirdikleri aşk ve sevda-yı halisane ve safiyenin
kendi kalbinde tecelliye başladığına emniyet hasıl etmiş[tir]” (s. 138). Böylece “Don Kişot
değilse bile Hasan Mellah” olma hayalleri kurar ve Nabizade Nazım’ın sadece Divan
edebiyatındaki aşktan değil Ahmet Mithat’ın aşk anlayışından bile ne denli farklı bir aşk
anlayışına sahip olduğu kendisi tarafından, üstelik ince bir alayla birlikte, açık edilmiş olur. İç
sorgulamasının henüz başlangıcında Fettah’ın aşkın kalpte olduğundan emin olması aşkın
doğasından emin olması anlamına da gelir. “Mademki kalp, eşref-i aza olmak meziyet-i

Bu kaynaklar ve “ilm-i ahval-i ruh” adıyla oluşan Osmanlı psikoloji literatüründe yeni
Osmanlı bireyinin görünümü için bkz. Afacan, 2015.
2
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celilesini haizdir; onda tecelli-ferma olan aşk ve sevdanın eşref-i havas olması zaruriyattandır”
(143). Fettah’ın aşkın kalpte değil beyinde olduğunu itirafı ise büyük bir mücadele gerektirir.
Bu mücadele kök salmış fakat sarsılmaya başlayan edebi ve felsefi gelenek ile rasyonel düşünce
arasındadır. Fettah, yeni düşüncelere meyil gösterdiği anda şunları düşünür: “Geçmişlerden,
hâzırlardan bunca müellifler aşk ve sevdanın bu safvet halisetini çürütüp inkâr eylemekteydiler”
(s. 150). Eğer sevdanın “safvet ve haliseti”i tam aksi yönde düşecekse “bunca gelip geçmiş
şairler ve müellifler ve safvet ve ulviyet-i sevdaya kani olanlar beşeriyetin yüzüne ne yüzle
bakacaklar? Kendilerini yalancılıktan ve haydi daha ehven olmak üzere humk ve belahet
şaibesinden nasıl kurtaracaklar? Hayır hayır, bunca adam yalancı ve ahmak olmaz” (s. 151152). Fakat Fettah, bu cesareti göze almaya kararlıdır, kendi giriştiği zihinsel mücadelede
önemli adımlar atsa da ulaştığı yeni sonucu içselleştirmesinin büyük bir cesaret istediğinin
farkındadır. “Fettah bu nokta-i mukayese üzerinde sebatı gözüne aldıramıyordu, çünkü bina-yı
mesudiyetini temelinden sarsmış olur havfındaydı” (s. 153). Nabizade Nazım’ın bir kurgu
içinde gelişim/değişim safhalarıyla verdiği bu tezini, “Elektrikiyyetin Sevdaya Tatbiki”
yazısında teorik bir düzeyde açıklar. Aşkı, eski edebiyattaki ezoterik ve mistik görünümünden
soyutlayan yazar, aşkın iki insan arasındaki “elektrikiyet” sonucu oluştuğunu ve aşkın
gelişiminde “düşünce”nin, başka bir ifadeyle “bilinç”in etkisini şu şekilde özetler: “Fakat
insanlar beynindeki istidat-ı muhabbet kendi kendine fiile gelmeyip mutlaka bir tesir-i
hariciyeye muhtaç bulunuyor. Bu tesirlerden başlıcası tefekkür olup yani bir insan görerek değil
belki düşünerek âşık oluyor” (Nabizade Nazım, 1887, s. 9).
Duygu “Kutu”su: Kalp veya Dimağ.
Halit Ziya ise, özellikle Ferdi ve Şürekası’ndan sonra, duyguları kalpten dimağa taşımıştır.
“Dimağ! O zavallı mahfaza-yı mahsusat!” (Uşaklıgil, 2006, s. 26). Oysa Ahmet Mithat’ta bu
kutu, kalpten ibarettir. Çengi’de Melek Hanım, herkesten saklaması gereken duygularını bir
kutuda saklar ve kutu kalbin kendisidir. “ [k]affe-i hissiyatı yine kalp kutusunda mahfuz kalmak
kendisi için zaruri idi” (Mithat, 2000a, s. 69). Görüldüğü gibi, duyguyu içeren “kutu” Halit
Ziya’da “dimağ” iken Ahmet Mithat’ta hâlâ “kalp”tir.
Dimağ, Ahmet Mithat’ın materyalizmi tartışırken sıkça kullandığı, hatta açıkladığı bir
kelimedir. Hatta Ben Neyim’de “Dimağ nedir?” diye sorduktan sonra açıklamasını şu şekilde
yapar:
“Cümle asabiyenin merkez-i içtima-ı! Telgraf telleri gibi vücudumuzun her tarafına yayılmış ve bir
tarafımıza iğne batırılsa birkaç yerden zedelenecek derecelerde incelip, çoğalıp, her cephemizi istila
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etmiş olan elyaf-ı asabiyenin merci’i! Üşüsek, üşüdüğümüzü duyan cildimiz değildir. Cilde müntehi
olan elyaf-ı asabiyye bürudet denilen bu arızayı dimağa nakleylediklerinden, asıl üşümeyi hisseden
dimağdır.” (Midhat, 2012, s. 67)

Dimağın mahiyeti hakkındaki bu açıklamasına rağmen Ahmet Mithat, duyguları dimağla değil
hep kalple ilişkilendirmiştir. En azından romanlarında duyguları zihin katına çıkarmayı hiç
düşünmemiş, geleneksel duygu/organ kalıbına hep bağlı kalmıştır. Örneğin Dünyaya İkinci
Geliş’te harem ağası Veysel’in iğdiş edilmiş olmasına rağmen hâlâ âşık olması “kendisini
hadım ettikleri zaman göğsünün sol tarafını yarıp da yüreğini de çıkarma[mamaları]” (Mithat,
2000b, s. 12) ile açıklanır. Bu bakımdan, Halit Ziya’dan önceki yazarlarda aşkın kalple
ilişkilendirilmesi, Hüseyin Rahmi’nin Tesadüf romanında Saibe’nin kocasının kendisi
hakkında ne hissettiğini öğrenmek isteyen Saibe’nin kulağını kocasının kalbine dayamasını
andırır:
“Bir müddet derin bir sükûtla geçti. Bu sükût-i mehîb esnasında sanki ikisinin de lisan-ı teessürleri
cesaret-i beyandan kalmış da birbirine yalnız dareban-ı kalbleriyle ifade-i hissiyata uğraşıyorlarmış gibi
yekdiğerinin sadrından gelen gümbürtülere vakf-ı simah eylediler. Hatta bir aralık Saibe kulağını
zevcinin göğsüne dayayıp dareban-ı derununu dinleyerek dedi ki: “Bu ‘tıpırtı’ların fenn-i tıbca birer
mana-yı fasihi var değil mi? Muhabbet de bir emraz-ı dahiliye değil midir? Onu anlamak için lisan-ı
kalbi o noktadan tedkik etmemişler? Fen bu cihetten ilerlemiş olsaydı ben şimdi kulağımı şuraya
koyunca işiteceğim darebattan bütün yalanlarını birer birer anlar, hakikati öğrenirdim (Gürpınar, 2015,
s. 124).

Halit Ziya ise, örneğin, Ferdi ve Şürekası’nda İsmail Tayfur’un duygu karmaşası sırasında
kalbini değil dimağını dondurur: “İsmail Tayfur, bütün bu münazır karşısında gayr-ı mütehassis
kaldı, düşünmedi. Dimağı, başının içinde incimad etmiş gibiydi” (Uşaklıgil, 2006, s. 194).
Duyguları üreten organ dimağdır. “Bu oda, bu minimini me’va-yı hissiyat, bir cihan-ı efkârdır
ki her parçası dimağında bir silsile-i gayr-ı mütenahiye-i tahassüsat icat eder” (s. 77). Elbette
bu durum Halit Ziya’nın kalp ve duygu ilişki arasındaki ilişkiyi tümüyle iptal ettiği anlamına
gelmez. Bu son cümlenin devamında anlatıcı “Bunları seyrettikçe kalbinde bir hüzün, bir keder
hisseder” (s. 77) der. Fakat bu örnek bile, Halit Ziya’nın dimağ ve kalp arasındaki ilişkiye dair
yaptığı görev paylaşımını belirginleştirmek istediği fikrini uyandırır: Duyguyu dimağ icat eder
ve kalp hisseder. “Dimağ! O hazine-i garaib! Kendi kendisini aldatmak için bile neler icat eder,
tahassüsatını nasıl nikablar altında gizler, onlar nasıl garip vazifeler icra ettirir” (s. 166).
Nabizade Nazım da duygunun “dimağ”la ilişkisi benzer şekilde kurar: “Tefekkür darü’lharekat-ı ihtimalatın köşesini bucağını tecessüs ede ede gerisinden gelmekte olan sevdaya emin
bir yol açar” (Nabizade Nazım, 2010, s. 33).
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Halit Ziya’nın ilk romanının ilk kelimeleri şu şekildedir: “Düşündü, tereddüt etti…” Duygunun
ara tonlarını, hastalıklı ve yasak şekillerini de göstermeye başlayan Halit Ziya’nın bu ilk iki
kelimesini şu cümle izler: “Mahzunane gözlerini indirerek zayıf vücudunu nim setreden
paçavraları, çamurlar içinde mülevves olan ayaklarını süzdü” (Uşaklıgil, 2015a, s. 15). Halit
Ziya’nın duygu karşısındaki tavrı, dimağ veya kalp kavramlarını kullanmasa bile, bu giriş
cümlelerinde somutlaşır. Tüm duygu yoğunluğuna rağmen Halit Ziya’da baskın olan,
düşüncedir ve duygu, ne denli yoğun olursa olsun; düşünmek, tereddüt etmek, bir muhakeme
yolunu seçmek yoluyla ilerler. Aşkta da durum böyledir: Bihter’in aşkı, natüralist soyaçekimin
olduğu kadar kendi düşüncesinin eseridir. Bihter, Göksu’ya yaptıkları bir gezintinin akşamında
kocası Adnan Bey’den uzak kalmayı tercih eder. Kendi başına kaldığı odada “bu mezardan
çıkmak, yaşamak sevmek” (Uşaklıgil, 2015b, s. 212) isteğiyle bir buhran ânı yaşarken aynanın
karşısına geçerek kendisini izlemeye başlar. Elbisesini çıkarıp ayna karşısında kendisini “başka
bir vücut hükmüyle” seyrederek kendisini ötekileştirir. Dostoyevski’nin Öteki romanını andıran
bir ikizlik anında sadece kendi bedenini değil zihninin çıkmazlarını da izler ve henüz Behlül’le
birlikte olma “günah”ından önce zaten kendi bakışlarından ve düşüncelerinden dolayı “büyük
bir ayıp yapmış, ismetine karşı düşünmeksizin bir günah işlememiş olmaktan dolayı utanı[r]”
(s. 217). Bu uzun ve buhranlı meditation esnasında “kalbinde bu vücut için bir muhabbet”
hissetse bile, kalp ve duygu arasındaki bu ilişkiden daha önemli olan, Bihter’in yaşadığı
duygusal travmayı kendisini ötekileştirerek bilinç düzeyine çıkarmış olmasıdır.
Halit Ziya’nın romanlarının sonları yine karakterlerin kendi duyguları üzerinde bir mesuliyet
sahibi olamayıp onların esiri oldukları durumlara dair bir ibret vesikası olarak okunabilir.
Sefile’de Mazlume, bilincini kaybeder ve İhsan’ı âdeta yamyamlaşarak öldürür. Ferdi ve
Şürekası’nda İsmail Tayfur yangın sonrasında bilincini ve dilini kaybeder. Aşk-ı Memnu’da
Bihter hiddetinden intihar eder. Bir Ölünün Defteri’nde Vecdi’nin hayatı “intihara benzeyen bir
ölüm”le (Huyugüzel, 1996, s. 159) son bulur. Halit Ziya’nın romanları arasında bilincin en az
yok olduğu finale sahipmiş gibi görünen Mai ve Siyah’ta bile Ahmet Cemil, kendisini yakmasa
bile yaşamının en büyük umut nesnesi olan şiir defterini yakar ve İstanbul’dan –hep istediği
şekilde batıya değil- doğuya gitmek üzere ayrılır. Görüldüğü gibi, bilincin yok oluşu ile trajik
finaller arasında doğrudan bir ilişki vardır. Bilincin kayboluşu, duyguların üzerindeki kontrolün
de yitirilişi anlamına gelir.
Sonuç
On dokuzuncu asırda Osmanlı düşünce ikliminde temel değerlerin sorgulandığı bir dönemdir.
Beşir Fuad, Baha Tevfik gibi isimlerin materyalist natüralist görüşü benimseyenlerin yanı sıra,
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Ahmet Mithat’ın bile “menfa” öncesinde yayımlanan Dağarcık mecmuasında bu görüşleri
tanıttığı bilinen bir gerçektir. Bu tür yenilikler etkisini edebi anlamda da göstermiştir ve
asırlardır kalple ilişkilendirilen duygular, dimağ ile ilişkilendirilmeye başlanmıştır. Bu değişim,
bir anlamda Sadullah Paşa’nın “On Dokuzuncu Asır” şiirinde “Mecaz oldu hakikat, hakikat
oldu mecaz / Yıkıldı belki esâsından eski mâlûmât” diyerek anlattığı duruma verilebilecek
örneklerden birisi olarak gösterilebilir. Beşir Fuad, yaşadığı iki tartışmada duyguları kalple
ilişkilendirilenleri sert bir şekilde cehaletle suçlamış ve “kalp”in söz sanatları dâhilinde
duyguyla ilişkilendirilmesinin halkı yanlış yönlendirileceğini söyleyerek bu tür kullanımlardan
bile kaçınılması gerektiğini savunur. Nabizade Nazım ve Halit Ziya gibi yazarların ise “kalp”
ile “duygu” arasındaki bağı tam olarak koparmasalar da “dimağ”a (bilinç) özel bir önem
atfettikleri görülür. Ahmet Mithat, duyguları “kalp kutusu”nda saklarken, Halit Ziya bu
tanımlamaya cevap verir şekilde dimağı “duyguların tutulduğu mahfaza” olarak tanımlar.
Ahmet Mithat’tan sonra gelen bu iki yazar, duyguları dimağa taşımak için her zaman “dimağ”
sözcüğünü kullanmasalar da duyguları düşünceler tabanında geliştirmiş ve karakterlerin
duygularının bilinçleriyle doğrudan bir ilişki halinde tutmuştur. Bu bakımdan, on dokuzuncu
yüzyıl Türk edebiyatında “eski malumatın esasından yıkıldığı” ve duyguların kalpten dimağa
taşınmaya başlandığı görülür.
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FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN MUHASEBE DERSLERİNDE
UZAKTAN EĞİTİME BAKIŞ AÇILARININ BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR
ARAŞTIRMA
Gamze Ayça KAYA1
ÖZET
Covid – 19 nedeniyle uzaktan eğitim gündeme gelmiş ve uzaktan eğitim sistemi daha önemli
bir duruma gelmiştir. Bu çalışma, Fırat Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü’nde lisans ve
lisansüstü öğrencilerinin muhasebe derslerinde uzaktan eğitime bakış açılarının tespit edilmesi
ve demografik özellikler açısından anlamlı farklılıkların belirlenmesi amacıyla yapılmıştır.
Araştırmanın sonucunda, öğrencilerin Covid – 19 bittiğinde derslerin tamamen uzaktan
eğitimle değil, derslerin bir kısmının uzaktan eğitimle bir kısmının da yüz yüze eğitimle
işlenmesini istediği belirlenmiştir. Öğrenciler, muhasebe derslerinde uzaktan eğitim sisteminin
olumlu yönleri olarak muhasebe derslerine istedikleri zaman ve istedikleri kadar
çalışabildiklerini, muhasebe ders videolarını zaman ve mekândan bağımsız olarak tekrar
dinleyebildiklerini ve uzaktan eğitimin maliyetleri azalttığını, olumsuz yönler olarak da canlı
derslere katılımın az olduğunu ve bazı teknik aksaklıkların olabildiğini belirtmişlerdir. Ayrıca
araştırmada, bağımsız örneklem t testi uygulanmış ve yapılan bu analizin sonucuna göre;
cinsiyet açısından uzaktan eğitim, muhasebe derslerinde uzaktan eğitimin olumlu yönleri ve
olumsuz yönleri hakkındaki bazı ifadelerde anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Covid – 19, Uzaktan Eğitim, Muhasebe Derslerinde Uzaktan Eğitim,
Üniversite Öğrencileri, Araştırma.
A STUDY AIMED AT DETERMINING THE PERSPECTIVES OF FIRAT
UNIVERSITY STUDENTS ON DISTANCE EDUCATION IN ACCOUNTING
COURSES
ABSTRACT
Because of Covid – 19, distance education has come to the agenda and the distance education
system has become more important. This study, has been made with purpose to determine the
perspectives to distance education in accounting courses of undergraduate and graduate
students at Fırat University IIBF Department of Business Administration and to determine
significant differences in terms of demographic characteristics. As a result of the research, it
has been determined that students wanted the courses to be handled not entirely by distance
education but some of the courses by distance education and a portion of them by face-to-face
education when Covid – 19 has finished. Students have stated that as the positive aspects of the
distance education system in accounting courses, they can work in accounting courses at any
time and as much as they want, they can listen to accounting course videos again regardless of
time and space and distance education reduces costs, as negative aspects, participation in live
courses is low and there may be some technical failures. Also in research, an independent
1
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sample t test has applied and according to the results of this analysis it has determined that there
have a significant relationship in some statements about the positive aspects and negative
aspects of distance education in accounting courses, distance education in terms of gender.
Keywords: Covid – 19, Distance Education, Distance Education In Accounting Courses,
University Students, Study.
1. GİRİŞ
Covid-19 salgını, ilk olarak 31 Aralık 2019’da Çin’in Vuhan şehrinde ortaya çıkmış, tüm
dünyayı etkilemiş ve sonrasında bu virüs, diğer ülkelere yayılmıştır. Türkiye’de ise ilk vaka, 11
Mart 2020 tarihinde tespit edilmiştir. Covid-19’un hızla yayılması, eğitim kurumlarının geçici
süre için kapatılmasına neden olmuştur. Kısa bir süre sonra ilköğretim ve yükseköğretimde
uzaktan eğitim sistemiyle eğitim-öğretim devam etmiştir. Ülkemizde, ilköğretimde 23 Mart
2020’den itibaren uzaktan eğitime geçilmiştir.
Yükseköğretimde, 189 üniversiteden 121 adedi oransal olarak % 64’ü 23 Mart 2020 tarihinde
yani YÖK’ün eğitime ara vermesinden bir hafta sonra, 41 adedi oransal olarak % 21,6’sı 30
Mart 2020 tarihinde ve 25 adedi ise oransal olarak % 13,2’si 6 Nisan 2020 tarihinde uzaktan
öğretime geçmiştir (https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Haberler/2020/uzaktan-egitime-yonelikdegerlendirme, Erişim Tarihi: 18.01.2021).
Çalışmanın amacı, Fırat Üniversitesi İşletme Bölümü’nde eğitim gören lisans ve lisanüstü
öğrencilerin muhasebe derslerinde uzaktan eğitime bakış açılarını tespit etmektir. Ayrıca,
muhasebe derslerinde uzaktan eğitimin olumlu ve olumsuz yönleri de belirlenmektedir.
Çalışmada, Fırat Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) İşletme Bölümü lisans
ve Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bölümü yüksek lisans programına
kayıtlı lisansüstü öğrencilerinin muhasebe derslerinde uzaktan eğitim hakkındaki bakış açıları
tespit edilmiştir. Ayrıca, muhasebe derslerinde uzaktan eğitimin olumlu ve olumsuz yönleri
belirlenerek değerlendirmeler yapılmıştır.
2. UZAKTAN MUHASEBE EĞİTİMİ
Muhasebe eğitimi, işletmeyle ilgili bilgilerin belirlenmesi, toplanması, ölçülmesi, işlenmesi,
kaydedilmesi, doğruluğunun denetlenmesi, raporlarla özetlenmesi ve sonuçların karar almada
kullanılmasında öğrencilerin bilgilendirilmesi ve bu bilgilerin kullanılması için becerilerinin
geliştirilmesi olarak tanımlanmaktadır. Muhasebe eğitiminin amacı; yüksek kaliteli öğrenme
çıktısını elde etmek ve muhasebe bilgilerini kullanan, yorumlayan ve bu bilgilerle ulusal ve
uluslararası seviyedeki düzenlemelerle ilişkisini kuran meslek mensuplarını yetiştirmektir.
Muhasebe eğitimi; öğrencilere teorik, teknik muhasebe bilgileri, becerileri, etik ve diğer temel
muhasebe bilgilerini sağlamaktadır (Öztürk, 2019: 6-7; Temelli, 2018: 704; Cengiz ve Tekin,
2019: 184). 2019’da Covid-19 salgınına karşı mücadelede, ülkelerde geleneksel eğitim yerine
uzaktan eğitim bir savunma aracı olarak geçmiştir (Al Lily vd., 2020: 1).
Uzaktan eğitim, birbirlerinden uzakta ve farklı ortamlarda bulunan öğretmenlerin ve
öğrencilerin birbirleriyle görüntülü ve sesli olarak iletişim kurmalarıdır (Kırık, 2014: 75).
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Uzaktan eğitim, bireylerin kendi kendilerine öğrenmelerini sağlayan ve eğitimle ilgili
içeriklerin çeşitli araçlarla öğrencilere sunulmasını amaçlayan öğretim türü olarak da
tanımlanmaktadır (Özyürek vd., 2016: 593).
Uzaktan eğitim, resmi ve gayri resmi öğretim, eğitim ve öğrenmenin en hızlı büyüyen bir
şeklidir. E-öğrenme, mobil öğrenme ve sürekli öğrenme gibi birçok çeşidini içermektedir
(Veletsianos, 2010: ii). Uzaktan eğitimin bilgisayar tabanlı, online ve elektronik eğitim gibi
türlerinden olan elektronik eğitim, bunların en kapsamlısıdır ve her türlü elektronik iletişim
teknolojisini kullanarak yapılan bu eğitim, günümüzde oldukça tercih edilmektedir (Kırık,
2014: 77-78). Bilim ve teknolojideki son gelişmeler, bilgi ve iletişim teknolojisi ve internet gibi
yüksek teknoloji ile hızlandırılmıştır. Teknolojideki hızlı ilerleme, eğitim sistemlerinin yeniden
inşasını etkilemektedir böylece üniversitelerde öğrenilen bilgiler daha kısa sürede eskimiş hale
gelir ve bilim adamları ve mühendisler sürekli yeni bilgiler edinirler (Ueno vd., 2010: 34).
Uzaktan eğitimde dersler, senkron (eşzamanlı) ve asenkron (eşzamansız) biçimde
yapılabilmektedir. Senkron derslerde, öğretmen ve öğrenciler birbirleriyle canlı olarak iletişim
kurmaktadır. Asenkron derslerde ise, öğrenciler istediği zaman ve istediği yerden daha önce
sisteme yüklenen videoları dinleyip dersle ilgili belgeleri bilgisayarına indirebilmektedir.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) istatistiklerine göre, öğrenim düzeyine göre öğrenci sayıları,
2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonucu elektronik kayıt yaptıran
öğrencilerin, 2020 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) elektronik kayıt yaptıran öğrencilerin, 2020 lisans
tamamlama elektronik kayıt yaptıran öğrencilerin, 2020 YKS ek yerleştirme sonucu elektronik
kayıt yaptıran öğrencilerin sayıları ve türlerine göre mevcut üniversite sayıları aşağıdaki Tablo
1’de açıklanmaktadır.
Tablo 1: YÖK Verilerine Göre Öğrenci ve Üniversite Sayıları
YÖK Verilerine Göre Öğrenci ve Üniversite Sayıları
Önlisans
Lisans
Yüksek
Doktora
Öğrenim düzeyine göre
Lisans
öğrenci sayıları
3.002.964
4.538.926
297.001
101.242
2020 YKS yerleştirme
Kaydolan
Kaydolmayan
sonucu elektronik kayıt
yaptıran öğrenci sayıları
627.532
101.525
2020 DGS elektronik
Kaydolan
Kaydolmayan
kayıt yaptıran öğrenci
sayıları
24.058
6.718
2020 lisans tamamlama
Kaydolan
Kaydolmayan
elektronik kayıt yaptıran
öğrenci sayıları
8.237
3.247
2020 YKS ek yerleştirme
Kaydolan
Kaydolmayan
sonucu elektronik kayıt
yaptıran öğrenci sayıları
35.400
10.681
Türlerine göre mevcut
Vakıf
Vakıf MYO
Devlet
üniversite sayıları
74
4
129
Kaynak: https://istatistik.yok.gov.tr/, Erişim Tarihi: 18.01.2021.

Tablo 1 incelendiğinde elektronik olarak kayıt yaptıran öğrenci sayılarının yüksek olduğu ve
toplam üniversite sayısının 207 olduğu görülmektedir.
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3. LİTERATÜR ARAŞTIRMASI
Uzaktan muhasebe eğitimi ile ilgili yapılan literatür araştırmasında bazı çalışmaların yapıldığı
görülmektedir. Yapılan bu çalışmalar, yıllara göre sıralanarak aşağıda açıklanmaktadır.
Ayyıldız vd. (2006), muhasebe öğretim üyelerinin uzaktan muhasebe eğitimi hakkındaki
düşüncelerini tespit etmek amacıyla bir çalışma yapmışlardır. Çalışmalarının sonucunda,
uzaktan eğitimle ilgili çalışmaların diğer ülkelere göre Türkiye’de daha az olduğunu ve uzaktan
eğitim sistemiyle ilgili bilgi eksikliğinin giderilmesi gerektiğini belirtmişlerdir.
Çiçekdağı vd. (2013), Selçuk Üniversitesi Muhasebe ve Pazarlama önlisans öğrencileri
üzerinde uzaktan eğitim algı ve imajını araştırmak amacıyla bir çalışma yapmışlardır.
Çalışmalarının sonucunda, gruplara göre anlamlı farklılıklar olduğunu, kadın ve erkek
açısından istatistiksel olarak anlamlı olmadığını ve uzaktan eğitim ve yüz yüze eğitim arasında
kapsam ve kalite açısından farklılık olmadığını tespit etmişlerdir.
Uyar vd. (2014), uzaktan muhasebe eğitimi ile yüz yüze muhasebe eğitimini karşılaştırmak ve
yöntemlerden hangisinin öğrenci başarıları üzerinde daha fazla olumlu etki yaptığını belirlemek
amacıyla Akdeniz Üniversitesi Alanya İşletme Fakültesi öğrencileri üzerinde bir çalışma
yapmışlardır. Bir maliyet muhasebesi konusu öğrencilere yüz yüze anlatılmış ve sınav yapılarak
öğrenci performansları tespit edilmiştir. Daha sonra, aynı öğretim üyesi tarafından önceki
konuyla benzer başka bir maliyet muhasebesi konusu anlatılmış, videoya çekilmiş ve video
sisteme yüklenmiştir. Çalışmalarının sonucunda, yüz yüze muhasebe eğitiminin uzaktan
muhasebe eğitimine göre öğrencilerin sınav performansını olumlu olarak etkilediğini tespit
etmişlerdir.
Apostolou vd. (2017), muhasebe eğitimi konusunda literatür araştırması yapmışlardır.
Çalışmalarında 2016 yılında 6 dergideki 108 makaleyi incelemişlerdir. Makaleleri, müfredat ve
öğretim, içeriklerine göre öğretim, eğitim teknolojisi, öğrenciler ve fakülte olmak üzere 5
bölüme ayırmışlardır.
Tuncer ve Bahadır (2017), uzaktan eğitim programlarında öğrenim gören öğrenciler üzerinde
bir çalışma yapmışlardır. Çalışmalarında sonuç olarak, uzaktan eğitimle öğrenebilme
konusunda öğrencilerin yarısının uzaktan eğitimle öğrenemediklerini ve öğrencilerin yüz yüze
eğitimle uzaktan eğitimi karşılaştırdıklarında uzaktan eğitimin kendilerini tembelliğe sevk
ettiğini, görev ve sorumluluklarının azalması nedeniyle başarısız olduklarını ve öğretmenlerin
kontrolünde olmadıklarından daha rahat davrandıklarını tespit etmişlerdir.
Özer vd. (2019), muhasebe akademisyenlerinin uzaktan muhasebe eğitimlerini etkileyen
faktörleri Teknoloji Kabul Modeli ile tespit etmişlerdir. Çalışmanın sonucunda, bazı
değişkenlerin muhasebe akademisyenlerinin uzaktan eğitim sistemlerinin kullanımına yönelik
tutum ve davranışsal niyetleri üzerinde anlamlı ve pozitif etkisinin olduğunu belirlemişlerdir.
Kurnaz ve Serçemeli (2020) çalışmalarında, Covid-19 pandemi döneminde muhasebe alanında
çalışan akademisyenlerin uzaktan eğitim sistemine bakış açılarını, uzaktan eğitim sistemiyle
ilgili öz yeterliliklerini ve uzaktan eğitimde verilen muhasebe derslerine ilişkin düşüncelerini
tespit etmişlerdir. Çalışmalarının sonucunda, öğretim üyelerinin uzaktan eğitim sistemini çok
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fazla benimsediklerini ve uzaktan eğitim sistemiyle ilgili herhangi bir sorun yaşamadıklarını
belirlemişlerdir.
Akgün (2020) çalışmasında, uzaktan muhasebe eğitimi konusunda öğrenci düşüncelerini tespit
etmek amacıyla bir çalışma yapmıştır. Akgün çalışmasında elde ettiği verileri Excel
programıyla analiz etmiş ve çalışmasının sonucunda, kız öğrencilerin çoğunluğunun uzaktan
muhasebe eğitiminin kendilerine maliyet avantajı sağladığını ve erkek öğrencilerin de
kendilerine standart bir eğitim programı sağladığını belirlemiştir.
Can (2020) çalışmasında, Covid - 19’un Türkiye’deki açık ve uzaktan eğitim uygulamalarına
olan etkilerini değerlendirmiş ve gelecekteki uygulamalar için önerilerde bulunmuştur.
Çalışmasında, açık ve uzaktan eğitime talep artışı olduğunu ve açık ve uzaktan eğitim
hizmetlerinin öneminin arttığını belirtmiştir.
Serçemeli ve Kurnaz (2020), Covid -19 döneminde öğrencilerin uzaktan muhasebe eğitimine
yönelik düşüncelerini tespit etmek amacıyla bir çalışma yapmışlardır. Çalışmalarının
sonucunda, öğrencilerin uzaktan eğitim sistemini benimsemediklerini ve sistemin kullanımıyla
ilgili bir sorun yaşamadıklarını belirlemişlerdir.
4. FIRAT ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ (İİBF)
İŞLETME BÖLÜMÜ LİSANS ve LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİNİN MUHASEBE
DERSLERİNDE UZAKTAN EĞİTİME BAKIŞ AÇILARININ BELİRLENMESİNE
YÖNELİK ARAŞTIRMA
Fırat Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü öğrencilerinin muhasebe derslerinde uzaktan eğitime
bakış açılarının belirlenmesine yönelik yapılan araştırmanın veri toplama yöntemi ve
istatistiksel analizin bulguları aşağıda açıklanmaktadır.
4.1. Araştırmanın Amacı, Önemi ve Örneklemi
Araştırmanın amacı, Fırat Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü’nde lisans ve lisansüstü
öğrencilerin muhasebe derslerinde uzaktan eğitime bakış açılarını tespit etmektir. Ayrıca,
muhasebe derslerinde uzaktan eğitimin olumlu ve olumsuz yönleri de belirlenmektedir.
Covid-19 salgını, ilk olarak Çin’in Vuhan şehrinde ortaya çıkmış ve tüm dünya ülkelerine
yayılmıştır. Bu süreçte, tüm ülkeler çeşitli önlemler alarak salgını önlemeye çalışmıştır. Tüm
ülkeler gibi Türkiye’de de eğitim-öğretim faaliyetleri, uzaktan eğitim ile yapılmaya
başlanmıştır. Covid-19 salgını nedeniyle uzaktan eğitim, günümüzde oldukça önem
kazanmıştır. Bu sebeplerle, öğrencilerin uzaktan eğitime bakış açıları, uzaktan eğitimin olumlu
ve olumsuz yönleri hakkındaki düşünceleri tespit edilerek literatüre katkıda bulunulacaktır.
Araştırmanın evreni, Fırat Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü’nde eğitim gören lisans ve
lisansüstü öğrencilerdir. 2020-2021 Bahar Dönemi’nde lisans dersi olan Genel Muhasebe II
dersine kayıtlı 65 öğrenci ve lisansüstü dersi olan Muhasebe Denetimi dersine kayıtlı 7 öğrenci
bulunmaktadır.
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4.2. Veri Toplama ve Analiz Yöntemi
Araştırmanın verileri, anket çalışması yapılarak elde edilmiştir. Anket, Fırat Üniversitesi İİBF
İşletme Bölümü’nde muhasebe derslerini alan lisans ve lisansüstü öğrenciler üzerinde pandemi
şartları nedeniyle Blackboard Uzaktan Eğitim sisteminde uygulanmıştır.
Araştırmanın amacı ve hipotezleri belirlenerek literatür araştırması yapılmış ve anket
hazırlanmıştır. Anket soruları; Ayyıldız vd. (2006), Kırık (2014), Akgün (2020) ve Kurnaz ve
Serçemeli (2020)’nin yapmış olduğu çalışmalardan yararlanılarak hazırlanmıştır. Anketin
maddeleri ilk önce taslak haline getirilmiş sonrasında incelemeler yapılarak ankete son şekli
verilmiştir. Anket, iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde; ilgili katılımcıların demografik
özelliklerini belirleyen sorular yer almaktadır. İkinci bölümde; katılımcıların muhasebe
derslerinde uzaktan eğitimle ilgili bakış açıları ve muhasebe derslerinde uzaktan eğitimin
olumlu ve olumsuz yönlerine ilişkin düşüncelerini ölçecek sorular bulunmaktadır. Ankette; açık
uçlu, yarı kapalı uçlu, kapalı uçlu, iki seçenekli, çok seçenekli ve ölçekli yanıt içeren sorular
bulunmaktadır. Ankette 5’li Likert ölçeği kullanılmış ve “kesinlikle katılmıyorum”,
“katılmıyorum”, “kararsızım”, “katılıyorum”, “kesinlikle katılıyorum” şeklinde
derecelendirilmiştir.
Araştırmada veriler, SPSS 22 (Statistical Package for the Social Sciences) programı
kullanılarak, analiz edilmiştir. Frekans, yüzde, ortalama, standart sapma ve Bağımsız Örneklem
T Testi uygulanmıştır.
4.3. Araştırmanın Hipotezleri
Araştırmanın hipotezleri aşağıdaki gibidir:
H1: Uzaktan eğitim hakkındaki ifadeler ile öğrencilerin demografik özellikleri (yaş, cinsiyet,
alınan muhasebe dersi, öğrenim türü ve program türü) arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir
ilişki vardır.
H2: Muhasebe derslerinde uzaktan eğitimin olumlu yönleri hakkındaki ifadelerle öğrencilerin
demografik özellikleri (yaş, cinsiyet, alınan muhasebe dersi, öğrenim türü ve program türü)
arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki vardır.
H3: Muhasebe derslerinde uzaktan eğitimin olumsuz yönleri hakkındaki ifadelerle öğrencilerin
demografik özellikleri (yaş, cinsiyet, alınan muhasebe dersi, öğrenim türü ve program türü)
arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki vardır.
4.4. Araştırmanın Bulguları
Fırat Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü öğrencilerinin muhasebe derslerinde uzaktan eğitime
bakış açılarının belirlenmesi için yapılan araştırmanın analiz bulguları aşağıda açıklanmaktadır.
4.4.1. Frekans, Yüzde, Ortalama ve Standart Sapma İle İlgili Bulgular
Öğrencilerin yaş, cinsiyet, aldıkları muhasebe dersi, öğrenim ve program türlerine ilişkin
frekans, yüzde, ortalama ve standart sapma bilgileri aşağıda Tablo 2’de gösterilmiştir.
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Tablo 2: Öğrencilerin Demografik Bilgilerine İlişkin Sonuçlar
Dereceler
Frekans
Yüzde
Ortalama
(n)
(%)
Yaş
22,25
Erkek
24
50
Cinsiyet
1,50
Kadın
24
50
Toplam
48
100
Genel
Muhasebe II
44
91,7
Alınan Muhasebe
1,08
Muhasebe
Dersi
Denetimi
4
8,3
Toplam
48
100
Birinci Öğretim
42
87,5
Öğrenim Türü
1,13
İkinci Öğretim
6
12,5
Toplam
48
100
Lisans
44
91,7
Program Türü
1,08
Lisansüstü
4
8,3
Toplam
48
100
Değişkenler

Standart Sapma
2,292
0,505

0,279

0,334

0,279

Araştırmaya katılan öğrencilerin yaş ortalaması 22,25’dir. Öğrencilerin %50’si erkek ve %
50’si de kadındır. Öğrencilerin % 91,7’si Genel Muhasebe II dersini ve % 8,3’ü de Muhasebe
Denetimi dersini almaktadır. Öğrencilerin % 87,5’i birinci öğretimde ve % 12,5’i de ikinci
öğretimdedir. Öğrencilerden % 91,7’si lisans programında ve % 8,3’ü de lisansüstü programda
eğitim görmektedir.

Değişkenler

Dereceler

1. Covid-19 bittiğinde, derslerin uzaktan
eğitimle devam etmesini isterim.

2. Covid-19 bittiğinde, derslerin bir
kısmının uzaktan eğitimle bir kısmının da
yüz yüze eğitimle işlenmesini isterim.

3. Uzaktan eğitim sisteminin kullanımı
kolaydır.

Kesinlikle
Katılmıyorum
Katılmıyorum
Fikrim Yok
Katılıyorum
Kesinlikle
Katılıyorum
Kesinlikle
Katılmıyorum
Katılmıyorum
Fikrim Yok
Katılıyorum
Kesinlikle
Katılıyorum
Kesinlikle
Katılmıyorum
Katılmıyorum
Fikrim Yok
Katılıyorum
Kesinlikle
Katılıyorum
Kesinlikle
Katılmıyorum
Katılmıyorum

BOOK OF FULL TEXT

ISBN: 978-625-7341-52-3

Frekans
(n)
9

Yüzde
(%)
18,8

19
4
4
12

39,6
8,3
8,3
25

8

16,7

12
3
21

25
6,3
43,8

4

8,3

3

6,3

8
3
22

16,7
6,3
45,8

12

25

3

6,3

9

18,8

Ortalama

Standart
Sapma

2,81

1,497

3,02

1,313

3,67

1,209
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4. Uzaktan eğitim sistemi için gerekli teknik
destek sağlanmakta ve yeterli eğitim
verilmektedir.

5. Uzaktan eğitim sistemini kullanırken
teknik sorunlarla karşılaştım.

6. Uzaktan eğitim sistemini kullanmakta
zorlandım.

7. Uzaktan eğitim, özellikle lisansüstü
öğrenciler için maliyetleri azaltması
nedeniyle çok olumlu karşılanmıştır.

Fikrim Yok
Katılıyorum

8
22

16,7
45,8

Kesinlikle
Katılıyorum
Kesinlikle
Katılmıyorum
Katılmıyorum
Fikrim Yok
Katılıyorum
Kesinlikle
Katılıyorum

6

12,5

7

14,6

16
2
16
7

33,3
4,2
33,3
14,6

Kesinlikle
Katılmıyorum
Katılmıyorum
Fikrim Yok
Katılıyorum

11

22,9

26
2
8

54,2
4,2
16,7

Kesinlikle
Katılıyorum

1

2,1

Kesinlikle
Katılmıyorum
Katılmıyorum
Fikrim Yok

2

4,2

2
23

4,2
47,9

Katılıyorum

10

20,8

3,40

1,125

3,00

1,368

2,21

1,051

3,54

1,031

Kesinlikle
11
22,9
Katılıyorum
Tablo 3: Öğrencilerin Uzaktan Eğitim Hakkındaki Düşüncelerine İlişkin Sonuçlar

Öğrenciler, “6. Uzaktan eğitim sistemini kullanmakta zorlandım” ve “1. Covid-19 bittiğinde,
derslerin uzaktan eğitimle devam etmesini isterim” ifadelerine % 54,2 ve % 39,6 ile
katılmamaktadır. “2. Covid-19 bittiğinde, derslerin bir kısmının uzaktan eğitimle bir kısmının
da yüz yüze eğitimle işlenmesini isterim”, “3. Uzaktan eğitim sisteminin kullanımı kolaydır”
ve “4. Uzaktan eğitim sistemi için gerekli teknik destek sağlanmakta ve yeterli eğitim
verilmektedir” ifadelerine % 45,8, % 45,8 ve % 43,8 ile katılmaktadır. “5. Uzaktan eğitim
sistemini kullanırken teknik sorunlarla karşılaştım” ifadesine % 33,3 ile katılmamakta ve %
33,3 ile de katılmaktadırlar. “7. Uzaktan eğitim, özellikle lisansüstü öğrenciler için maliyetleri
azaltması nedeniyle çok olumlu karşılanmıştır” ifadesi için % 47,9 ile fikirleri
bulunmamaktadır.
Tablo 4: Öğrencilerin Muhasebe Derslerinde Uzaktan Eğitim Sisteminin Olumlu Yönleri Hakkındaki
Düşüncelerine İlişkin Sonuçlar
Değişkenler

Dereceler

1. Uzaktan eğitim sayesinde muhasebe ders
videolarını, zaman ve mekândan bağımsız
olarak tekrar dinleyebilirim.

Kesinlikle
Katılmıyorum
Katılmıyorum
Fikrim Yok
Katılıyorum
Kesinlikle
Katılıyorum
Kesinlikle
Katılmıyorum
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Frekans
(n)
4

Yüzde
(%)
8,3

1
27
16

2,1
56,3
33,3

1

2,1

Ortalama

Standart
Sapma

4,06

1,060
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2. Uzaktan eğitimde muhasebe derslerine,
istediğim zaman ve istediğim kadar
çalışabilirim.

3. Uzaktan eğitim sisteminde, yüz yüze
eğitime göre muhasebe dersleriyle daha çok
ilgilenirim.

4. Uzaktan eğitimde, muhasebe derslerinin
ilk beş haftasının senkron (eş zamanlı),
diğer haftalarının asenkron (eş zamansız)
yani karma (senkron + asenkron) sistemle
işlenmesini olumlu olarak karşıladım.

5. Uzaktan eğitim, okula devam etme
zorunluluğumu ortadan kaldırmıştır.

Katılmıyorum
Fikrim Yok
Katılıyorum

5
1
28

10,4
2,1
58,3

Kesinlikle
Katılıyorum
Kesinlikle
Katılmıyorum
Katılmıyorum
Fikrim Yok
Katılıyorum

13

27,1

4

8,3

14
12
10

29,2
25,0
20,8

Kesinlikle
Katılıyorum
Kesinlikle
Katılmıyorum
Katılmıyorum
Fikrim Yok
Katılıyorum

8

16,7

3

6,3

6
10
24

12,5
20,8
50,0

5

10,4

4

8,3

14
8
17
5

29,2
16,7
35,4
10,4

Kesinlikle
Katılıyorum
Kesinlikle
Katılmıyorum
Katılmıyorum
Fikrim Yok
Katılıyorum
Kesinlikle
Katılıyorum

3,98

0,956

3,08

1,235

3,46

1,051

3,10

1,189

“1. Uzaktan eğitim sayesinde muhasebe ders videolarını, zaman ve mekândan bağımsız olarak
tekrar dinleyebilirim”, “2. Uzaktan eğitimde muhasebe derslerine, istediğim zaman ve istediğim
kadar çalışabilirim”, “4. Uzaktan eğitimde, muhasebe derslerinin ilk beş haftasının senkron (eş
zamanlı), diğer haftalarının asenkron (eş zamansız) yani karma (senkron + asenkron) sistemle
işlenmesini olumlu olarak karşıladım”, “5. Uzaktan eğitim, okula devam etme zorunluluğumu
ortadan kaldırmıştır” ifadelerine % 56,3, % 58,3, % 50 ve % 35,4 ile katılmaktadır. “3. Uzaktan
eğitim sisteminde, yüz yüze eğitime göre muhasebe dersleriyle daha çok ilgilenirim” ifadesine
% 29,2 ile katılmamaktadırlar.
Tablo 4’ün Devamı
Değişkenler

Dereceler

6. Uzaktan eğitim, çalışan öğrenciler için
avantaj sağlamıştır.

Kesinlikle
Katılmıyorum
Katılmıyorum
Fikrim Yok
Katılıyorum
Kesinlikle
Katılıyorum
Kesinlikle
Katılmıyorum
Katılmıyorum
Fikrim Yok
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ISBN: 978-625-7341-52-3

Frekans
(n)
2

Yüzde
(%)
4,2

4
1
24
17

8,3
2,1
50,0
35,4

-

-

2
3

4,2
6,3

Ortalama

Standart
Sapma

4,04

1,051

4,42

0,794
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7. Uzaktan eğitim; öğrencilerin ev tutma,
yemek, fotokopi, ulaşım vs. gibi
maliyetlerini azaltmıştır.

8. Uzaktan eğitim; gürültü, arkadaşlarla
konuşma vs. gibi nedenlerle ders
dinleyemeyen öğrenciler için imkân
sağlamıştır.

9. Uzaktan eğitim, öğrencilerin daha çok
araştırma yapmalarını sağlamıştır.

10. Uzaktan eğitim, bireysel farklılıkları ve
fırsat eşitsizliklerini ortadan kaldırmıştır.

Katılıyorum

16

33,3

Kesinlikle
Katılıyorum
Kesinlikle
Katılmıyorum
Katılmıyorum
Fikrim Yok
Katılıyorum

27

56,3

1

2,1

8
5
16

16,7
10,4
33,3

Kesinlikle
Katılıyorum
Kesinlikle
Katılmıyorum
Katılmıyorum
Fikrim Yok
Katılıyorum

18

37,5

2

4,2

10
6
17

20,8
12,5
35,4

Kesinlikle
Katılıyorum
Kesinlikle
Katılmıyorum
Katılmıyorum
Fikrim Yok
Katılıyorum
Kesinlikle
Katılıyorum

13

27,1

6

12,5

5
12
16
9

10,4
25,0
33,3
18,8

3,88

1,160

3,60

1,216

3,35

1,263

“6. Uzaktan eğitim, çalışan öğrenciler için avantaj sağlamıştır”, “9. Uzaktan eğitim,
öğrencilerin daha çok araştırma yapmalarını sağlamıştır” ve “10. Uzaktan eğitim, bireysel
farklılıkları ve fırsat eşitsizliklerini ortadan kaldırmıştır” ifadelerine % 50, % 35,4 ve % 33,3
ile katılmaktadırlar. “7. Uzaktan eğitim; öğrencilerin ev tutma, yemek, fotokopi, ulaşım vs. gibi
maliyetlerini azaltmıştır” ve “8. Uzaktan eğitim; gürültü, arkadaşlarla konuşma vs. gibi
nedenlerle ders dinleyemeyen öğrenciler için imkân sağlamıştır” ifadelerine % 56,3 ve % 37,5
ile kesinlikle katılmaktadırlar.
Tablo 4’ün Devamı
Değişkenler

Dereceler

11. Uzaktan eğitim, yeni iletişim
teknolojileri aracılığıyla etkileşim
sağlayabilmektedir.

12. Uzaktan eğitim, sürekli ve kesintisiz
olarak yapılmaktadır.

Kesinlikle
Katılmıyorum
Katılmıyorum
Fikrim Yok
Katılıyorum
Kesinlikle
Katılıyorum
Kesinlikle
Katılmıyorum
Katılmıyorum
Fikrim Yok
Katılıyorum
Kesinlikle
Katılıyorum
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Frekans
(n)
2

Yüzde
(%)
4,2

5
12
16
9

10,4
25,0
33,3
18,8

2

4,2

7
5
24

14,6
10,4
50,0

10

20,8

Ortalama

Standart
Sapma

3,81

0,915

3,69

1,095
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“11. Uzaktan eğitim, yeni iletişim teknolojileri aracılığıyla etkileşim sağlayabilmektedir” ve
“12. Uzaktan eğitim, sürekli ve kesintisiz olarak yapılmaktadır” ifadelerine % 33,3 ve % 50 ile
katılmaktadırlar.

Tablo 5: Öğrencilerin Muhasebe Derslerinde Uzaktan Eğitim Sisteminin Olumsuz Yönleri Hakkındaki
Düşüncelerine İlişkin Sonuçlar
Değişkenler

Frekans
(n)
1

Yüzde
(%)
2,1

10
12
23
2

20,8
25,0
47,9
4,2

4

8,3

4
12
12

8,3
25,0
25,0

Kesinlikle
Katılıyorum
Kesinlikle
Katılmıyorum
Katılmıyorum
Fikrim Yok
Katılıyorum

16

33,3

3

6,3

6
14
10

12,5
29,2
20,8

Kesinlikle
Katılıyorum
Kesinlikle
Katılmıyorum
Katılmıyorum
Fikrim Yok
Katılıyorum

15

31,3

5

10,4

14
13
15

29,2
27,1
31,3

Kesinlikle
Katılıyorum
Kesinlikle
Katılmıyorum
Katılmıyorum
Fikrim Yok
Katılıyorum
Kesinlikle
Katılıyorum

1

2,1

4

8,3

7
10
17
10

14,6
20,8
35,4
20,8

Dereceler

1. Canlı derslere katılım azdır.

2. Her öğrencinin interneti yoktur.

3. Her öğrencinin bilgisayarı, akıllı telefonu
vs. yoktur.

4. Öğretilecek konular, sınırlıdır.

5. Muhasebe derslerinde sadece uzaktan
eğitim yeterli değildir. Yüz yüze eğitim ile
desteklenmelidir.

Kesinlikle
Katılmıyorum
Katılmıyorum
Fikrim Yok
Katılıyorum
Kesinlikle
Katılıyorum
Kesinlikle
Katılmıyorum
Katılmıyorum
Fikrim Yok
Katılıyorum

Ortalama

Standart
Sapma

3,31

0,926

3,67

1,260

3,58

1,235

2,85

1,052

3,46

1,220

“1. Canlı derslere katılım azdır”, “4. Öğretilecek konular, sınırlıdır” ve “5. Muhasebe
derslerinde sadece uzaktan eğitim yeterli değildir. Yüz yüze eğitim ile desteklenmelidir”
ifadelerine % 47,9, % 31,3 ve % 35,4 ile katılmaktadırlar. “2. Her öğrencinin interneti yoktur”
ve “3. Her öğrencinin bilgisayarı, akıllı telefonu vs. yoktur” ifadelerine % 33,3 ve % 31,3 ile
kesinlikle katılmaktadırlar.
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Tablo 5’in Devamı
Değişkenler

Frekans
(n)
4

Yüzde
(%)
8,3

16
16
7
5

33,3
33,3
14,6
10,4

1

2,1

2
2
23

4,2
4,2
47,9

Kesinlikle
Katılıyorum
Kesinlikle
Katılmıyorum
Katılmıyorum
Fikrim Yok
Katılıyorum

20

41,7

4

8,3

8
16
17

16,7
33,3
35,4

Kesinlikle
Katılıyorum
Kesinlikle
Katılmıyorum
Katılmıyorum
Fikrim Yok
Katılıyorum

3

6,3

4

8,3

11
4
20

22,9
8,3
41,7

9

18,8

Dereceler

6. Sınavların kontrol edilmesi zordur.

7. İnternetin kesilmesi, yavaşlaması vs. gibi
teknik aksaklıklar, söz konusu
olabilmektedir.

8. Öğrenciler arasında ortak çalışma
yapılamamaktadır.

9. Öğrencilerin sosyalleşmeleri mümkün
değildir.

Kesinlikle
Katılmıyorum
Katılmıyorum
Fikrim Yok
Katılıyorum
Kesinlikle
Katılıyorum
Kesinlikle
Katılmıyorum
Katılmıyorum
Fikrim Yok
Katılıyorum

Kesinlikle
Katılıyorum

Ortalama

Standart
Sapma

2,85

1,111

4,23

0,881

3,15

1,052

3,40

1,267

“6. Sınavların kontrol edilmesi zordur” ifadesine % 33,3 ile katılmamakta ve % 33,3 ile fikirleri
bulunmamaktadır. “7. İnternetin kesilmesi, yavaşlaması vs. gibi teknik aksaklıklar, söz konusu
olabilmektedir”, “8. Öğrenciler arasında ortak çalışma yapılamamaktadır” ve “9. Öğrencilerin
sosyalleşmeleri mümkün değildir” ifadelerine % 47,9, % 35,4 ve % 41,7 ile katılmaktadırlar.
4.4.2. Bağımsız Örneklem T Testi (Independent Samples T-Test) İle İlgili Bulgular
Uzaktan eğitim, muhasebe derslerinde uzaktan eğitimin olumlu yönleri ve olumsuz yönleri
hakkındaki ifadelerle; yaş, cinsiyet, alınan muhasebe dersi, öğrenim türü ve program türü gibi
demografik değişkenler arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığı incelenmiştir. Bağımsız
örneklem t testi uygulanmış ve sadece cinsiyet açısından uzaktan eğitim, muhasebe derslerinde
uzaktan eğitimin olumlu yönleri ve olumsuz yönleri hakkındaki bazı ifadeler arasında anlamlı
bir ilişki bulunmuştur. Bu nedenle, H1, H2 ve H3 hipotezleri kısmen gerçekleşmiştir.
Öğrencilerin cinsiyet ile uzaktan eğitim hakkındaki düşünceler arasındaki ilişkiye ilişkin T testi
sonuçları aşağıda gösterilmektedir.
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Tablo 6: Öğrencilerin Cinsiyet ile Uzaktan Eğitim Hakkındaki Düşünceler Arasındaki İlişkiye İlişkin T Testi
Sonuçları*
İfade
1. Covid-19 bittiğinde,
derslerin uzaktan
eğitimle devam
etmesini isterim.

Cinsiyet
Erkek
Kadın

N
24
24

Ortalama
3,67
1,96

Standart Sapma
1,465
0,955

df

T

P

39,554

4,787

,000**

* Varyanslar, homojen değildir.
**p<0,05

“1. Covid-19 bittiğinde, derslerin uzaktan eğitimle devam etmesini isterim” ifadesine erkekler
(X̄ = 3,67), kadınlara göre (X̄ = 1,96) daha olumlu yaklaşmaktadır.
Tablo 7: Öğrencilerin Cinsiyet ile Uzaktan Eğitim Hakkındaki Düşünceler Arasındaki İlişkiye İlişkin T Testi
Sonuçları
İfade
3. Uzaktan eğitim
sisteminin kullanımı
kolaydır.

Cinsiyet
Erkek
Kadın

N
24
24

Ortalama
4,08
3,25

Standart Sapma
1,176
1,113

df

T

p

46

2,521

,015*

* p<0,05

“3. Uzaktan eğitim sisteminin kullanımı kolaydır” ifadesine erkekler (X̄ = 4,08), kadınlara göre
(X̄ = 3,25) daha olumlu yaklaşmaktadır.
Öğrencilerin cinsiyet ile uzaktan eğitim sisteminin olumlu yönleri hakkındaki düşünceler
arasındaki ilişkiye ilişkin T testi sonuçları aşağıda gösterilmektedir.
Tablo 8: Öğrencilerin Cinsiyet ile Uzaktan Eğitim Sisteminin Olumlu Yönleri Hakkındaki Düşünceler
Arasındaki İlişkiye İlişkin T Testi Sonuçları
İfade
8. Uzaktan eğitim;
gürültü, arkadaşlarla
konuşma vs. gibi
nedenlerle ders
dinleyemeyen
öğrenciler için imkân
sağlamıştır.

Cinsiyet
Erkek
Kadın

N
24
24

Ortalama
4,38
3,38

Standart Sapma
,970
1,135

df

T

p

46

3,282

,002*

* p<0,05

“8. Uzaktan eğitim; gürültü, arkadaşlarla konuşma vs. gibi nedenlerle ders dinleyemeyen
öğrenciler için imkân sağlamıştır” ifadesine erkekler (X̄ = 4,38), kadınlara göre (X̄ = 3,38) daha
olumlu yaklaşmaktadır.
Öğrencilerin cinsiyet ile uzaktan eğitim sisteminin olumsuz yönleri hakkındaki düşünceler
arasındaki ilişkiye ilişkin T testi sonuçları aşağıda gösterilmektedir.
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Tablo 9: Öğrencilerin Cinsiyet ile Uzaktan Eğitim Sisteminin Olumsuz Yönleri Hakkındaki Düşünceler
Arasındaki İlişkiye İlişkin T Testi Sonuçları
İfade
1. Canlı derslere
katılım azdır.
* p<0,05

Cinsiyet
Erkek
Kadın

N
24
24

Ortalama
2,92
3,71

Standart Sapma
,929
,751

df

T

p

46

-3,248

,002*

“1. Canlı derslere katılım azdır” ifadesine kadınlar (X̄ = 3,71), erkeklere göre (X̄ = 2,92) daha
fazla katılmaktadır.
Tablo 10: Öğrencilerin Cinsiyet ile Uzaktan Eğitim Sisteminin Olumsuz Yönleri Hakkındaki Düşünceler
Arasındaki İlişkiye İlişkin T Testi Sonuçları*
İfade
Cinsiyet
4. Öğretilecek konular,
Erkek
sınırlıdır.
Kadın
* Varyanslar, homojen değildir.

N
24
24

Ortalama
2,50
3,21

Standart Sapma
1,180
,779

df

T

p

39,858

-2,455

,019**

**p<0,05

“4. Öğretilecek konular, sınırlıdır” ifadesine kadınlar (X̄ = 3,21), erkeklere göre (X̄ = 2,50) daha
fazla katılmaktadır.
Tablo 11: Öğrencilerin Cinsiyet ile Uzaktan Eğitim Sisteminin Olumsuz Yönleri Hakkındaki Düşünceler
Arasındaki İlişkiye İlişkin T Testi Sonuçları*
İfade
5. Muhasebe
derslerinde sadece
uzaktan eğitim yeterli
değildir. Yüz yüze
eğitim ile
desteklenmelidir.

Cinsiyet
Erkek
Kadın

N
24
24

Ortalama
2,88
4,04

Standart Sapma
1,296
,806

df

T

p

38,491

-3,745

,001**

* Varyanslar, homojen değildir.
**p<0,05

“5. Muhasebe derslerinde sadece uzaktan eğitim yeterli değildir. Yüz yüze eğitim ile
desteklenmelidir” ifadesine kadınlar (X̄ = 4,04), erkeklere göre (X̄ = 2,88) daha fazla
katılmaktadır.
5. SONUÇ
Covid-19 salgınının 31 Aralık 2019’da Çin’in Vuhan şehrinde ortaya çıkmasıyla birlikte Covid19 virüsü, tüm dünyaya yayılmış ve ülkeler çeşitli önlemler almak zorunda kalmışlardır.
Eğitim-öğretim alanında da önlemler alınmış ve eğitim-öğretimde uzaktan eğitim sistemine
geçilmiştir. Bu nedenle, uzaktan eğitim konusu daha fazla gündeme gelmiş ve önem
kazanmıştır.
Fırat Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü’ndeki lisans ve lisansüstü öğrencilerin muhasebe
derslerinde uzaktan eğitime bakış açılarını belirlemek amacıyla öğrenciler üzerinde bir
araştırma yapılmıştır. Öğrencilerin genellikle uzaktan eğitim, muhasebe derslerinde uzaktan
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eğitimin olumlu ve olumsuz yönleri hakkındaki ifadelere genellikle katıldıkları görülmektedir.
Öğrenciler, “1. Covid-19 bittiğinde, derslerin uzaktan eğitimle devam etmesini isterim”
ifadesine % 39,6 ile katılmamaktadır. “2. Covid-19 bittiğinde, derslerin bir kısmının uzaktan
eğitimle bir kısmının da yüz yüze eğitimle işlenmesini isterim” ifadesine ise % 43,8 ile
katılmaktadır. Yani öğrenciler, Covid-19 bittiğinde derslerin tamamen uzaktan eğitimle değil,
derslerin bir kısmının uzaktan eğitimle bir kısmının da yüz yüze eğitimle işlenmesini
istemektedir.
Muhasebe derslerinde uzaktan eğitim sisteminin olumlu yönleri hakkındaki ifadelerden en fazla
“2. Uzaktan eğitimde muhasebe derslerine, istediğim zaman ve istediğim kadar çalışabilirim”
ifadesine % 58,3 ile katılmaktadırlar. 2. Sırada ise “1. Uzaktan eğitim sayesinde muhasebe ders
videolarını, zaman ve mekândan bağımsız olarak tekrar dinleyebilirim” ve “7. Uzaktan eğitim;
öğrencilerin ev tutma, yemek, fotokopi, ulaşım vs. gibi maliyetlerini azaltmıştır” ifadelerine %
56,3 ile katılmaktadırlar.
Muhasebe derslerinde uzaktan eğitim sisteminin olumsuz yönleri hakkındaki ifadelerden en
fazla “1. Canlı derslere katılım azdır” ve “7. İnternetin kesilmesi, yavaşlaması vs. gibi teknik
aksaklıklar, söz konusu olabilmektedir” ifadelerine % 47,9 ile katılmaktadırlar.
Uzaktan eğitim, muhasebe derslerinde uzaktan eğitimin olumlu yönleri ve olumsuz yönleri
hakkındaki ifadelerle; yaş, cinsiyet, alınan muhasebe dersi, öğrenim türü ve program türü gibi
demografik değişkenler arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığı incelenmiş ve bağımsız
örneklem t testi uygulanmıştır. Sadece cinsiyet açısından uzaktan eğitim, muhasebe derslerinde
uzaktan eğitimin olumlu yönleri ve olumsuz yönleri hakkındaki bazı ifadeler arasında anlamlı
bir ilişki bulunmuştur. Bu nedenle, H1, H2 ve H3 hipotezleri kısmen gerçekleşmiştir. Bağımsız
örneklem t testinin sonucuna göre; kadın ve erkek öğrenciler arasında uzaktan eğitim, muhasebe
derslerinde uzaktan eğitimin olumlu yönleri ve olumsuz yönleri hakkındaki bazı ifadelerde
anlamlı farklılıklar olduğu tespit edilmiştir.
Bu çalışmada, öğrencilerin uzaktan eğitim, muhasebe derslerinde uzaktan eğitimin olumlu ve
olumsuz yönleri tespit edilmiştir. Kurnaz ve Serçemeli (2020)’nin çalışmasında ise
akademisyenlerin uzaktan eğitim ve uzaktan muhasebe eğitimine yönelik bakış açıları tespit
edilmiştir. Çalışmalarının sonucunda; akademisyenlerin uzaktan eğitim sistemini
benimsediklerini, sistemin kullanımıyla ilgili herhangi bir sorun yaşamadıklarını, öğrenci ve
eğitmen arasında etkileşim eksikliği olduğunu ve teori ve pratiği bir arada sunamama gibi
olumsuz faktörler olduğunu belirlemişlerdir.
Akgün (2020) çalışmasında, uzaktan muhasebe eğitimine yönelik öğrenci görüşlerini
incelemiştir. Öğrenci görüşlerine ilişkin elde ettiği verileri Excel programıyla analiz etmiştir.
Çalışmasının sonucunda; sınava katılan kız öğrencilerinin çoğunluğunun uzaktan muhasebe
eğitiminin kendilerine maliyet avantajını sağladığını, erkek öğrencilerin ise standart bir eğitim
programı sağladığını ve kız ve erkek öğrencilerin uzaktan muhasebe eğitiminin örgün eğitime
göre gelecekte katkısının olmayacağını düşündüklerini belirlemiştir. Bu çalışmada ise
öğrencilerin “7. Uzaktan eğitim; öğrencilerin ev tutma, yemek, fotokopi, ulaşım vs. gibi
maliyetlerini azaltmıştır” ifadesine % 56,3 ile katıldıkları belirlenmiştir.
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ÖZET
İnternet teknolojisinde yaşanan gelişmeler bireysel, toplumsal ve küresel anlamda
oldukça geniş çaplı değişim ve dönüşümlere yol açmış, özellikle Web 2.0 teknolojileriyle
yaşamlarımıza dahil olan sosyal medya platformları bilginin üretim, dağıtım ve paylaşım
süreçlerinde köklü değişikliklere sebep olmuştur. Paylaşım esasına dayalı bu platformlar
sayesinde bilgiye ulaşmak hiç olmadığı kadar kolaylaşırken, doğru ve faydalı bilgiye nasıl
ulaşılacağı ise büyük problem teşkil etmeye başlamıştır. Zira bilimden, sanata, sağlıktan,
ekonomiye dek akla gelebilecek her türlü bilginin yer alabildiği sosyal medya platformları bilgi
edinmenin yeni bir alternatifi haline gelse de söz konusu bilgilerin güvenilirliği ve varolan bilgi
kirliliğinden nasıl korunulacağı oldukça tartışmalıdır.
Sosyal medya kullanıcıları tarafından etkili bir şekilde kullanıldığı takdirde oldukça
işlevsel hale gelebilen bu platformlar yetişkinler tarafından da sıklıkla kullanılmaya
başlanmıştır. Farklı zevk ve beğenilere hitap ederek oldukça bilgilendirici ve faydalı olan pek
çok hesabın yer aldığı sosyal medya platformları günümüz toplumlarında önemi giderek artan
yaşam boyu öğrenme süreç ve uygulamaları için de yeni bir alan haline gelebilme potansiyeli
taşımaktadır. Bu noktadan hareketle tasarlanan bu çalışmada günümüzün en popüler sosyal
medya platformlarından olan Facebook ve Instagram’da yetişkin eğitimi ve yaşam boyu
öğrenme etiketiyle paylaşılan gönderiler mercek altına alınacak ve bu gönderilerin içerikleri
irdelenerek platformlar arasında karşılaştırmalı bir analiz yapılacaktır. Böylelikle sosyal medya
platformlarının yetişkinlerin yaşam boyu öğrenme hedeflerine uygun olabilecek bilgilerin yer
aldığı yeni bir alan olarak işlevsel bir pozisyonda olup olamayacağı sorgulanacak, yanı sıra
paylaşılan gönderilerin yetişkin eğitimi ve yaşam boyu öğrenme kavramlarıyla ne derece
uyuştuğu açığa çıkarılmaya çalışılacaktır.
Anahtar kelimeler:Yetişkin eğitimi, yaşam boyu öğrenme, sosyal medya, bilgi edinme
NEW ALTERNATIVES IN ADULT EDUCATION:
PLATFORMS IN LINE WITH LIFELONG LEARNING GOALS

SOCIAL

MEDIA

Developments in internet technology have led to large-scale changes and
transformations in individual, social and global terms, and social media platforms, which have
been included in our lives with Web 2.0 technologies, have caused radical changes in the
production, distribution and sharing processes of information. While accessing information has
become easier than ever thanks to these platforms based on sharing, how to access correct and
useful information has started to pose a big problem. Because, although social media platforms,
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where all kinds of information imaginable from science to art, health and economy, have
become a new alternative to obtaining information, the reliability of the information in question
and how to protect it from existing information pollution is highly controversial.
These platforms, which can become quite functional if used effectively by social media
users, have also started to be used frequently by adults. These platforms, which contain many
informative and useful accounts by appealing to different tastes and tastes, have the potential
to become a new area for lifelong learning processes and applications, which are becoming
increasingly important in today's societies. In this study, designed from this point of view, the
posts shared with adult education and lifelong learning tags on Facebook and Instagram, which
are today's most popular social media platforms, will be examined and a comparative analysis
will be made between the platforms by examining the contents of these posts.Thus, it will be
questioned whether social media platforms can be in a functional position as a new area with
information that may be suitable for adults' lifelong learning goals, and it will be tried to reveal
how the shared posts are compatible with the concepts of adult education and lifelong learning.
Keywords: Adult education, lifelong learning, social media, knowledge acquisition
1. Yetişkin eğitimi ve yaşam boyu öğrenme
Genel itibariyle yetişkin olarak tanımlanan kesime yönelik öğretim ve öğrenim sürecini
ifade etmek için kullanılan yetişkin eğitimi kavramı, çoğunlukla yaygın eğitim, halk eğitimi ve
yaşam boyu eğitim kavramları ile birlikte kullanılmakta, ancak ülkemizde “yaygın, halk ya da
yetişkin eğitimi kavramlarının kullanımının daha yaygın olduğu görülmektedir (Geray, 1970:1,
Okçabol, 1994:7). Uluslararası alan yazına bakıldığında ise yetişkin eğitimi kavramının tercih
edildiği gözlenmekte hatta kavramın halk eğitimi, kitle eğitimi, yaygın eğitim, toplum eğitimi,
sosyal eğitim, sürekli eğitim, popüler eğitim gibi farklı kavramlar üzerinden tanımlanmaya
çalışıldığı dikkat çekmektedir. Söz konusu kavramlar her ne kadar birbirlerine yakın anlamlı
olsalar da adlandırmadaki farklılaşmalar, içerikte de bir farklılaşmanın olduğuna işaret
etmektedir (Kaya, 2015:270).
Halk eğitimi kavramının Türkiye ve Fransa gibi birkaç ülke dışında pek
kullanılmadığını ifade eden Okçabol, yetişkin eğitimi kavramının yetişkinlere yönelik eğitsel
etkinlikleri, bu etkinlikleri düzenleyen kişi ve kuruluşları ve akademik çalışma alanını içerecek
şekilde kullanıldığını belirtmektedir. Tarihsel süreç içerisinde oldukça farklı anlamlarda
kullanılarak bugünkü anlamına ulaşan yetişkin eğitimi kavramı, bir zamanlar Amerika’da
“Amerikalılaştırma” eğitimi ya da “işe yerleşmek için eğitim” anlamında kullanılırken, başka
ülkelerde liberal eğitim veya okuma yazma eğitimi olarak algılanmıştır (Okçabol, 1994:7).
Paul Bergevin’e göre ise yetişkin eğitimi olgunlaşan bireyler olarak yetişkinlerin ilerleme
fırsatlarını keşfetmelerine yardımcı olma gibi bir genel amaca sahiptir ve bu çerçevede
bireylerin olgunlaşma süreçlerini ilerleterek özgür, yaratıcı ve sorumlu kişiler haline gelmeleri
noktasında son derece önemlidir (Bergevin,1967:3).
Kılıç, yetişkin eğitimini örgün eğitim süreçlerinden faydalanamamış ya da bu süreçlerin
belli bir kademesinden çeşitli sebeplerle ayrılmış bireylere çağın gerektirdiği bilgi, beceri ve
alışkanlıkları kazandırma hedefiyle belli amaçlar çerçevesinde organize edilmiş sistemli, planlı
ve yaşam boyu süren bir eğitim etkinliği olarak tanımlamaktadır (Kılıç, 1981:1-2). “Yetişkin
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Eğitiminin Geliştirilmesiyle İlgili Unesco Tavsiyesi"adlı eserde, düzeyi ve yöntemi ne olursa
olsun yetişkin olarak düşünülen kişilerin yeteneklerini geliştirmelerine, bilgilerini
arttırmalarına, teknik veya mesleki yeterliklerini iyileştirmelerine veya bunlara yeni bir yön
vermelerine, tutum ve davranışlarını hem kişisel gelişme bakımından hem de dengeli ve
bağımsız bir toplumsal ekonomik ve kültürel gelişmeye katılma bakımından değiştirmelerine
imkan sağlayan düzenli eğitim süreçlerinin tümü yetişkin eğitimi kapsamında
değerlendirilmiştir (Titmus vd., 1985:68). Önde gelen uluslararası kuruluşlardan biri olan
OECD’ye göre ise yetişkin eğitimi; zorunlu öğrenim çağının dışına çıkmış ve asıl uğraşısı okula
gitmek olmayanların yaşamlarının herhangi bir aşamasında ihtiyaç duyacakları öğrenme
gereksinimlerini ve ilgilerini tatmin etmek üzere düzenlenen programları kapsamaktadır
(Okçabol, 1994:8). Yetişkin bireylerin örgün eğitim süreçlerinden sonra ihtiyaç duyacakları
bilgi ve becerileri edinebilmeleri noktasında son derece değerli görülen yetişkin eğitimi,
dezavantajların ortadan kaldırılmasına olanak sağlayan bir etkinlik olarak da
değerlendirilmektedir (Celep, 2003:16).
Tanımlardan da anlaşılacağı üzere yetişkin eğitiminin yetişkinlere yönelik tüm eğitsel
etkinlik ve süreçleri kapsadığı konusunda uzlaşılmakta bu çerçevede özellikle yaşam boyu
öğrenme kavramına vurgu yapılmaktadır. Yetişkin eğitimi ve yaşam boyu öğrenme kavramları
kimi durumlarda birbirinin yerine geçecek şekilde kullanılsa da kavramlar arasında temel bir
ayrım bulunmaktadır. Söz konusu ayrımı net bir şekilde ortaya koyan Yazar, yaşam boyu
öğrenme kavramının yetişkin eğitimi alanının genişlemeye başlaması ile bağlantılı olduğunu
ifade etmekte ve yetişkin eğitiminin yaşam boyu öğrenme temeline dayandığını belirtmektedir
(Yazar, 2012:24). Bu çerçevede öğrenmenin yaşam boyu devam eden bir süreç olduğu ve
yaşamın belirli bir dönemiyle sınırlandırılamayacağı noktasındaki görüşler önem
kazanmaktadır. Eğitim ve öğrenim süreçlerinin yalnızca gençlik dönemiyle
sınırlandırılamayacağına, yeni yöntem, motivasyon ve kavramlara ihtiyaç duyulduğuna dikkat
çeken Lindeman, eğitimi sonu gelmeyen bir süreç olarak değerlendirmekte ve yaşamın
tamamını öğrenmekten ibaret görmektedir. Yetişkin eğitiminin amacı ise yaşamın bütününe bir
anlam katmaktır (Lindeman, 1970:5-7).
Günümüzde bilim, teknik ve teknolojide yaşanan hızlı gelişmeler yaşam boyu
öğrenmeyi zorunlu kılmaktadır. Zira söz konusu gelişmeler toplumların siyasal, kültürel ve
ekonomik yapılarında köklü değişim ve dönüşümlere sebep olmakta dolayısıyla bireyin
yaşamının yalnızca belirli bir dönemini kapsayan eğitim-öğretim süreçleri son derece yetersiz
kalmaktadır. Üstelik ortalama ömrün uzaması münasebetiyle kişinin örgün eğitim boyunca
edindiği bilgiler bilimsel, toplumsal ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak kimi zaman anlamını
yitirmekte, bu çerçevede bireylerin çağın gerektirdiği yeni bilgi ve becerileri edinmeleri hayati
öneme sahip bir mesele haline gelmektedir (Celep, 2003:15-16, Okçabol, 1994:21-22). Yaşam
boyu öğrenme kavramı bu çerçevede değerli görülmekte hem bireysel hem toplumsal hem de
küresel kalkınmanın önemli bileşenlerinden biri olarak değerlendirilmektedir. Rekabet
yarışının giderek kızıştığı günümüz toplumlarında nitelikli insan gücünün en büyük sermaye
olduğunu fark eden tüm devletler bu gücü artırma noktasında hareket etmekte ve buna bağlı
olarak vatandaşlarını yaşam boyu öğrenme süreç ve uygulamalarına dahil edilmesine özen
göstermektedir.
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Toplumsal ilişkilerde artan hız ve rekabet karşısında çalışanların sürece uyumunu
sağlayacak, değişimlere karşı kendini sürekli yenileyecek öğrenme bağlamı ilk olarak “yaşam
boyu eğitim anlayışı” olarak ortaya çıksa da kavramın içerdiği anlamlar sürekli olarak
değişikliğe uğramıştır (Kaya, 2018: 12).1980’li yıllara kadar alan yazında yaşam boyu öğrenme
yerine daha çok yaşam boyu eğitim kavramı kullanılmış öğrenmenin tüm yaşam boyunca
devam eden bireysel bir süreç olarak anlaşılması ve eğitim ile öğrenme arasındaki farklılıkların
kabul edilmesiyle birlikte yaşam boyu öğrenme kavramına doğru bir yönelme yaşanmıştır. Zira
öğrenme, doğrudan bireyi işaret etmesi ve her an her yerde gerçekleşebilmesi nedeniyle
eğitimden daha kapsayıcı bir kavram olarak kabul edilmeye başlanmıştır. (Deveci ve Tezcan,
2018:125).
Genel olarak kavrama olan esas ilgi ilk olarak 1960 ve 1970’li yıllarda başlamış, bu
dönemde ulusal ve uluslararası arenanın önemli konu başlıklarından biri haline gelen yaşam
boyu öğrenme meselesi özellikle OECD, UNESCO ve Avrupa Konseyi gibi uluslararası
kuruluşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılanmıştır. İlk etapta hümanist idealler çerçevesinde ele
alınan kavram, sosyal ve kültürel hedeflere ulaşmanın bir aracı olarak görülürken 1970’lerin
ortalarından itibaren hükümetlerin gündemini meşgul etmeye başlayan ekonomik sıkıntılar ve
kriz dönemleri sebebiyle ekonomik söylem ön plana çıkmaya başlamıştır. 1990’lı yıllarda
tekrardan popüler hale gelen yaşam boyu öğrenme kavramı bu dönemden itibaren iyice
elastikleşmeye başlamış, hümanist idealler yerini ekonomik hedeflere ve faydacılığa
bırakmıştır (Dehmel, 2006: 50-52). Çeşitli kuruluşlar, oluşumlar, uzmanlar ve disiplinler
tarafından farklı şekillerde tanımlanan yetişkin eğitimi ve yaşam boyu öğrenme kavramları
öncelikle hedef kitlede bulunan yetişkinlerle ilgilidir. Dolayısıyla yetişkin eğitimi ve yaşam
boyu öğrenme süreç ile uygulamaları çerçevesinde düzenlenen eğitimlerde amaca ulaşılması
için hedef kitlenin iyi tanınması gerekmektedir. Başarılı bir öğrenme süreci ancak hedef kitlede
bulunan yetişkinlerin ilgile, istek ve ihtiyaçlarının dikkate alınması ile mümkündür.
2. Yetişkin eğitiminde hedef kitle
Yetişkinin kişiliği ve toplumsal özellikleri yetişkin eğitimi ve yaşam boyu öğrenme
süreç ile uygulamalarını etkilemekte, bir başka deyişle yetişkinin özellikleri yetişkinlere
yönelen eğitimlerin farklı bir şekilde ele alınmasını gerektirmektedir (Geray, 1970:21). Bu
çerçevede ilk etapta yetişkin eğitiminin hedef kitlesi içerisinde yer alan yetişkinin kim
olduğunun açıklığa kavuşturulması gerekmektedir. Yetişkin (adult) sözcüğü Latince büyümek
anlamına gelen “adolescere” fiilinden türemiştir ve bu bağlamda yetişkin bir kişi “büyümüş “
bir kişi anlamına gelmektedir (Onur, 2017:75). Büyümek sözcüğü ilk etapta yaş değişkenini
akla getirse de yetişkinlik tanımlarında bu kriter tek başına bir anlam ifade etmemekte,
yetişkinlik daha çok bireyin içerisinde bulunduğu ruhsal durumu ve toplumsal rolleri ile birlikte
değerlendirilmektedir (Okçabol, 1994:8).
Kurt, yetişkini fiziksel ve zihinsel olgunluğa ulaşmış kişi olarak tanımlamaktadır (Kurt,
2000:4). Celep ise zihinsel ve bedensel gelişimin tamamlanması, ekonomik anlamda
bağımsızlığın sağlanması, toplumsal rol ve sorumlulukların yerine getirilmesi ile psikolojik
olgunluğun sağlanması gibi kriterlere vurgu yapmaktadır (Celep, 2003:40). Bu çerçevede
yetişkinlik döneminin özelliği sayılan bedensel, ruhsal ve toplumsal olgunluk durumunu
tamamlayan kişiler yetişkin birer birey olarak kabul edilmektedir (Titmus vd., 1985:22).
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Yetişkinin kim olduğuna dair en kapsamlı tanımda yetişkinlik biyolojik, yasal,
toplumsal ve psikolojik olmak üzere 4 ayrı boyutta tanımlanmaktadır. Biyolojik tanım ile
kişinin biyolojik olarak üreyebilen bir yaşa geldiği ilk ergenlik dönemi kastedilmektedir. Yasal
tanımda, bireyin oy kullanmak, ehliyet almak ve rıza almaksızın evlenmek gibi yasal hakları
elde etmesi ifade edilirken toplumsal tanımda, bireyin tam zamanlı çalışan, eş, ebeveyn veya
oy kullanan yurttaş gibi yetişkin rol ve sorumluluklarını yerine getirmeye başlamasına vurgu
yapılmaktadır. Son olarak psikolojik tanımda ise bireyin kendi yaşamından sorumlu olmasına
ve öz yönetimli olmaya ilişkin bir benlik kavramına eriştiği zamana gönderme yapılmaktadır.
Yani kişi çocukluk ve ergenlik dönemlerinden geçtikçe derece derece yetişkin olmaya
başlamakta ve sorumlulukları arttıkça benlik ve öz yönetim sahibi olmaktadır (Knowles vd.,
2005:64).
Yapılan tanımlardan da anlaşılacağı üzere yetişkinlik farklı boyutları çerçevesinde ele
alınmaktadır. Bu bağlamda üzerinde fikir birliğine varılan temel nokta ise yetişkinliğin
gerektirdiği bireysel ve toplumsal rol ile sorumlulukların üstlenilerek yerine getirilmesidir.
Benlik ve öz yönetim sahibi olduğu düşünülen yetişkinlerin öğrenme süreçleri de bu çerçevede
farklı bir bakış açısı gerektirmektedir. Yetişkin eğitimi ve yaşam boyu öğrenmede istenilen
hedeflere ulaşılması ise yetişkinlerde etkili öğrenmenin sağlanması ile mümkündür.
3. Yetişkinlerde yaşam boyu öğrenmede temel hedefler
Yetişkin eğitimi ve yaşam boyu öğrenme süreç ile uygulamalarında dikkate alınması
gereken en önemli hususlardan biri yetişkinlerin farklı ilgi, istek ve ihtiyaç ve motivasyonlara
sahip oldukları dolayısıyla da çocuk ve gençlerden ayrı bir şekilde ele alınmaları gerektiğidir.
Çocuk, genç ya da yetişkin farketmeksizin tüm bireyler yaşamları boyunca öğrenmeye devam
etse de öğrenme süreçleri hedef kitleye göre organize edilmeli, bu bağlamda yetişkinlerin
öğrenmelerinde etkili olan değişkenler de göz önünde bulundurulmalıdır (Okçabol, 1994:32).
Bu noktada karşımıza “andragoji” kavramı çıkmaktadır. Yetişkinlerin öğrenmesine yardım
etme sanatı ve bilimi anlamına gelen andragoji kavramı yetişkin eğitimi kuram ve süreçleri ile
teknolojisinin incelenmesini içermektedir (Titmus vd., 1985:24).
Andragojiye göre, bir birey temel özyönetime ilişkin bir benlik kavramına ulaştığı
noktada psikolojik olarak yetişkin bir birey haline gelmektedir. Temel varsayım, öğrenenlerin
ihtiyaç duydukları şeyleri, uygun oldukları gelişim evrelerinde sahip oldukları eş, ebeveyn, işçi
gibi rollere bağlı olarak öğrenmeye hazır olduklarıdır. Buna göre yetişkin bir birey genellikle
mevcut yaşam problemleriyle baş etmede bazı yetersizlikler yaşadığı için eğitim faaliyetlerine
dahil olmaktadır. Bu noktada problem merkezli bir bakış açısı öne çıkmaktadır (Knowles,
1973:45-48). Etkili öğrenmede ise yetişkinin öğrenme etkinliğine olan yaklaşımı önem
kazanmaktadır. Okçabol yetişkinlerde başarılı öğrenmeyi bireyin doğal yeteneği ile yaşam
birikiminin birlikte kullanımına bağlı görmektedir (Okçabol, 1994:40-41).Andragojik
varsayımları ile yetişkin öğrenmesine farklı ve sistemli bir bakış açısı kazandıran Knowles,
pedagojik bakış açısı ile kıyaslamalarda bulunarak yetişkinler için birtakım andragojik ilkeler
belirlemiştir;
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•

Bilme gereksinimi: Yetişkinler, bir şeyi öğrenmeye başlamadan önce neden
öğrenmeleri gerektiğini bilmek istemektedir. Yetişkin öğreticilerin ilk görevi
öğrenenlerin bilme gereksinimlerinin farkına varmalarına yardımcı olmaktır.
• Yetişkinlerin benlik kavramı: Yetişkinler, kendi yaşam deneyimleri bağlamında
aldıkları kararların ve yaşamlarının sorumluluğunu üstlenen benlik algısına sahip
bireylerdir. Dayatmalar karşısında içerleyip direnebilen yetişkinlerin benlik algısına
sahip bireyler oldukları unutulmamalı ve eğitimler bu bağlamda düzenlenmelidir.
• Yetişkin öğrenenlerin yaşantılarının rolü: Yetişkin öğrenenler kendi yaşam
deneyimlerine bağlı olarak eğitsel bir etkinliğe çocuklar veya gençlerden daha çok ve
daha zengin bir yaşantı birikimiyle dahil olmaktadır. Kendilerini sahip oldukları
deneyimler bağlamında tanımlayan yetişkinler için bu deneyimlerin değersizleştirilmesi
kendilerinin de değersizleştirilmesi anlamına gelmektedir. Bu nedenle yetişkin
eğitiminde deneyimsel tekniklere önem verilmelidir.
• Öğrenmeye hazır olma: Yetişkin öğrenenler karşılaştıkları yaşam problemleri ile başa
çıkabilmek için gereksinimi duydukları şeyi öğrenmeye hazır olmaktadır. Öğrenme
deneyimleri yetişkinlerin gelişim dönemleriyle uyumlu hale getirildiğinde daha başarılı
bir öğrenme süreci yaşanmaktadır.
• Öğrenmeye yönelim: Yetişkinler yaşam merkezli bir öğrenme yönelimine sahiptir ve
öğrenme özellikle yetişkinlerin yaşam problemleri ile baş etmesine yardımcı oluyorsa
verimli bir şekilde gerçekleşmektedir. Dolayısıyla, eğitim sürecindeki bilgi, beceri ve
alışkanlıkların yetişkinlerin yaşam durumları bağlamında sunulması gerekmektedir.
• Güdülenme: Yetişkinler terfi, daha iyi iş ve dolgun ücret gibi dış güdüleyicilere karşı
duyarlı olsalar da iş doyumu, yaşam kalitesi ve özgüven iç güdüleyiciler onlar için daha
önemlidir (Knowles vd., 2005:64-68).
Yetişkin eğitiminde öğrenme dinamikleri ile katılma nedenlerini açığa çıkarmaya
çalışan Morstain ve Smart’a (1974) göre ise yetişkinler; yeni sosyal ilişkiler kurarak bu ilişkileri
geliştirmek, işle ilgili becerilerini geliştirmek, toplumsal refaha ve gelişime katkıda bulunmak,
ilgi veya ihtiyaç duydukları alanlara dair bilgilerini artırarak kişisel gelişimlerini sağlamak gibi
nedenlerle öğrenme süreçlerine dahil olmaktadır. Yetişkinler için önemli katılma ve öğrenme
dinamiklerinden biri de eğitimlerin yaşamın sıkıcılığından ve olumsuzluklarından bir kaçış
sunmasıdır.
Geray, yetişkinleri öğrenmeye yönelten güdülerin öğreticiler tarafından anlaşılmasının
son derece önemli olduğuna vurgu yapmakta, bunun öğrenmeyi kolaylaştırıcı ve verimi artırıcı
bir yönü olduğunu belirtmektedir. Buna göre yetişkinin topluma ve ailesine karşı
sorumlulukları, toplumsal ilişkileri ve eğlence ile dinlenme eğilimi eğitsel çabalara olan ilgisini
artırabilmekte veya azaltabilmektedir. İlgi alanları ise öğrenim düzeylerine, alışkanlıklarına,
mesleklerine, çevrelerine, yaşlarına veya cinsiyetlerine bağlı olarak değişiklik
gösterebilmektedir (Geray, 1970:23-24). Yetişkinlerde etkili bir öğrenme ancak eğitim süreci
içerisindeki tüm katılımcıların bilinçli ve istekli tutumuyla mümkün olmakta bu noktada
andragojinin önemi daha da anlaşılmaktadır. Bu nedenle süreç içerisinde yalnızca öğrenenlerin
değil, öğretici ve planlayıcıların da andragojik bakış açısını benimsemesi son derece önemlidir.
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Yetişkinlerde öğrenmenin teşvik edilmesi ve etkin katılımla başarılı öğrenmenin
sağlanması neticesinde yaşam boyu öğrenmede istenen hedeflere ulaşılabileceği
düşünülmektedir. Bireysel ve toplumsal kalkınmayı sağlayacak bileşenleri tesis edeceği
varsayılan yetişkin eğitimi ve yaşam boyu öğrenme kavramlarına bu çerçevede çeşitli misyon
ve ilkeler yüklenmektedir.
Okçabol, yaşam boyu öğrenme temelinde ele alınan yetişkin eğitiminin bireylerin
olgunlaşmasına, yaşamın içinde geliştikçe yerine getirmesi gereken gelişimsel ödevleri (eş
seçme, iş sahibi olma, çocukları eğitme vb.) gerçekleştirmesine ve bilme gereksinimlerini
karşılayarak bilgilerini yenilemelerine yardımcı olduğuna dikkat çekmektedir. Yaşam boyu
öğrenme ile bireylerin daha bilgili, esnek, hoşgörülü ve demokratik olması, çevre ve insan
sağlığı bilincine varması amaçlanırken, ekonomik, siyasal, teknolojik, sosyal ve kültürel
değişimler sonucunda hızla değişen toplumlarda ortaya çıkan problemlerin de en alt düzeyde
tutulması hedeflenmektedir (Okçabol, 1994:20-22).
2000 yılında "Yaşam Boyu Öğrenme Memorandumu" nu ilan eden Avrupa
Komisyonu, yaşam boyu öğrenmeyi, her türden eğitim ve öğretimin bir araya toplanması
gereken bir şemsiye olarak tanımlamıştır (Samancı ve Ocakcı, 2017:714). Bu çerçevede ele
alınan yaşam boyu öğrenme, öğrenme bağlamlarının sürekliliğindeki tüm öngörülerde ve
katılımda kılavuzluk eden bir ilke olarak değerlendirilmiştir. Yaşam boyu öğrenme ile bilgi
toplumunda ihtiyaç duyulan bilgi ve becerilerin bireylere kazandırılması, işgücünün istihdam
ve adapte edilebilirliklerinin iyileştirilmesi, toplumsal bütünleşmenin sağlanması, aktif
yurttaşlığın yüceltilmesi ve refahın iyileştirilmesi gibi amaçlara ulaşılacağı öngörülmektedir
(Kıvrak, 2007:72-74).
Yaşam boyu öğrenme bireylere bilgi ve becerilerini yenileme fırsatı sunarken,
entelektüel, mesleki ve kişisel ufuklarını da genişletme imkanı tanımaktadır. Yaşam boyu
öğrenme ile çağın gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip olan kalifiye işgücünün oluşturulması,
toplumun tamamını kapsayan demokrasi ikliminin sağlanması ve bireylerin yaşamının değerli
bir hale getirilmesi hedeflenmektedir (Chapman vd., 2005:100). UNESCO’ya göre yetişkin
eğitiminin ana misyonu uluslar, sosyal gruplar ve bireyler arasında açılan mesafenin
kapatılmasına katkı koymak ve eğitimde yaşanan fırsat eşitsizliklerini ortadan kaldırmaktır.
Eğitime en fazla ihtiyacı olanların oldukça ihmal edildiği ve bilginin dağılımının daha çok bu
haklara erişenler lehine işlediği günümüz toplumlarında yetişkin eğitimi dezavantajlı kesimlere
ulaşmanın ve onlara hizmet etmenin en önemli yoludur (Okçabol, 1994:24).
Genellikle işlevsel bir şekilde ele alınan ve pragmatist yönüne vurgu yapılan yetişkin
eğitimi ve yaşam boyu öğrenme, bireysel ve toplumsal kalkınmayı sağlayan önemli bir anahtar
olarak görülmektedir. Ancak yetişkin eğitiminden istenen verimin sağlanması öncelikle
katılımın sağlanması ve bu konuda bir farkındalık oluşturulmasıyla mümkündür. Farkındalığın
oluşturulması eğitim süreçlerine katılacak bireylerde ilgi ve motivasyonun artmasına
dolayısıyla da katılımın sağlanmasına hizmet edecektir. Bu çerçevede eğitim fırsatlarının
ihtiyacı olanlar için her daim erişilebilir kılınması da son derece önemlidir ancak öncelikle
hedef kitlenin söz konusu eğitimlerden haberdar olması gerekmektedir. 21. yüzyılda iletişim
teknolojilerinin artan gücü ve etkisi düşünüldüğünde popülaritesi her geçen gün daha da artan
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sosyal medya platformlarının farkındalık noktasında işlevsel bir görev üstlenip üslenemeyeceği
ise araştırılmaya değer görülmektedir.
4. Araştırmanın amacı ve önemi
Teknik ve teknolojideki gelişmelere paralel olarak yaşamlarımıza dahil olan sosyal
medya ile sanal bir iletişim alemi oluşmuş, bu alem bilgi ve enformasyonun üretildiği
kişilerarası iletişim boyutunda, toplumsal ilişkilerin, evlilik, arkadaşlık, çeşitli toplumsal
gruplara üyelik, kimlik, aidiyet gibi ilişkilerin şekillendiği bir ortama dönüşmüştür (Güçdemir,
2012: 51). İkinci nesil internet tabanlı web servislerinden toplumsal ağ sitelerini, forumları,
podcastleri ve diğer çevrimiçi birliktelik ve paylaşıma olanak sağlayan ortamları ifade eden
Web 2.0 teknolojileri ile yaşamlarımıza giren sosyal medya platformları ise kullanıcılara
enformasyon, düşünce, ilgi ve paylaşım imkânı tanıyarak karşılıklı etkileşime izin vermektedir.
Katılımı ve ilgili olmayı teşvik ederek topluluk ve ağ oluşturmaya aracılık eden sosyal medya,
bloglar, podcastler, sosyal ağ siteleri ve içerik paylaşım sitelerini içine alan geniş bir kapsama
alanına sahiptir (Kuşay, 2010:68,Güçdemir, 2012: 29-30).
Son yıllarda etkinliği ve gücü giderek artan sosyal medya platformlarının en büyük
getirilerinden biri her türlü haber veya bilgiye anında erişim olanağını kolaylaştırmasıdır.
Neredeyse tüm dünyayı saran internet ağları fiziksel dolaşım zorunluluğu ile kısıtlı zaman
meselesini ortadan kaldırırken kullanıcıların habere veya bilgiye ulaşmak için büyük çaba veya
kaynak sarfetmelerine de gerek kalmamaktadır. Günümüz toplumlarında bireylerin büyük bir
kısmı bilgisini artırmak, dünyada neler olup bittiğini diğerlerinden daha önce öğrenmek ve
arkadaşlarıyla sosyalleşebilmek gibi amaçlar çerçevesinde haber ve bilgi takibini sosyal medya
üzerinden yapmaktadır (Becan, 2018:241). Dünya çapında dijital veriler sunan We Are Social
ve Hootsuite’nin ortaklaşa hazırladığı “Digital 2021” raporuna göre dünyada 4.20 milyar aktif
sosyal medya kullanıcısı bulunmaktadır ve bu kişiler günlerinin ortalama 2 saat 25 dakikalık
kısmını sosyal medya platformlarında geçirmektedir ki Türkiye’de bu süre neredeyse 3 saattir.
Kullanıcılar sosyal medyayı en çok güncel haber ve bilgileri takip etmek (%36,5), eğlenceli
içeriklere ulaşmak (%35) ve boş vakitlerini değerlendirmek (%34,4) için kullanmaktadır.1
Son yıllarda popülaritesi ve etkinliği giderek artan ve artmaya da devam eden sosyal
medya platformlarının gücü düşünüldüğünde bu platformların yetişkin eğitimi ve yaşam boyu
öğrenme süreç ile uygulamaları için yeni bir alternatif alan sunup sunamayacağı araştırılmaya
değer bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Yalnızca gençlerin değil yetişkinlerin de ilgisini
çekmeye başlayan ve sıklıkla kullanılan bu platformlar2 yetişkin eğitimi ve yaşam boyu
öğrenme konusundaki farkındalığın artması noktasında işlevsel bir rol üstlenebilme potansiyeli
taşımaktadır. Zira söz konusu platformlarda sanattan spora, eğitimden, kültüre, sağlıktan
ekonomiye dek her konu ile ilgili bilgi veya içeriğe ulaşmak mümkündür. Bireylerin beğeni,
zevk ve ilgilerine hitap eden binlerce hesabın yer aldığı sosyal medya platformları sahip olduğu

Daha detaylı bilgi için bkz: https://wearesocial.com/digital-2021, Erişim Tarihi:11.08.2021
Digital 2021 verilerine göre dünya genelindeki sosyal medya kullanıcılarının büyük kısmını 25-34 yaş
aralığındaki bireyler (%32,2) oluşturmakta, onları ise 18-24 yaş aralığındaki genç nüfus (%25,2) takip
etmektedir. 35 yaş ve üzeri kullanıcıların oranı ise %36’dır. Bu durum yetişkin bireylerin büyük
kısmının sosyal medyayı aktif bir şekilde kullandığını kanıtlar niteliktedir. , Erişim Tarihi:12.08.2021
1
2
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bireysel, toplumsal ve kültürel etkileri sebebiyle günümüzün en etkili oluşumları arasında yer
almaktadır.
Bu noktadan hareketle tasarlanan bu çalışma kapsamında sosyal medya platformlarının
yetişkin eğitimi ve yaşam boyu öğrenme konusunda ne derece bilgilendirici ve işlevsel
olabileceği açığa çıkarılmaya çalışılacaktır. Bireylerin günün hatırı sayılır bir kısmını bu
platformlarda geçirmesi sosyal medyanın ne derece önemli bir mecra haline geldiğini gözler
önüne sermekte, yetişkin bireyler tarafından da sıklıkla kullanılmaya başlanan bu platformlar
bilgi ve haber erişimi sunmasının yanında önemli bir boş zaman değerlendirme alanı olarak da
görülmektedir. Dolayısıyla söz konusu platformlarda yetişkin eğitimi ve yaşam boyu
öğrenmeye dair içeriklerin yer alması ve bu içeriklerin ilgi ve dikkat çekici hale getirilmesi
gerekmektedir. Zira bu platformlar yetişkin eğitimi ve yaşam boyu öğrenme konusundaki
farkındalığın artması noktasında önemli bir alternatif haline gelme potansiyeli taşımaktadır.
Covid-19 salgınının Türkiye'de de etkisini gösterdiği ve yüzyüze eğitim-öğretim süreçlerinin
askıya alındığı bu süreçte sosyal medya platformlarının, yetişkin eğitimi ve yaşam boyu
öğrenme süreç ile uygulamalarının duyurulmasına ve kamunun bilgilendirilmesine katkı
sağlayabileceği düşünülmektedir. Bu sebeple sosyal medya platformlarında yer alan yetişkin
eğitimi ve yaşam boyu öğrenme ile ilgili içeriklerin analiz edilmesi bu bağlamda önem arz
etmektedir.
5. Yöntem
Sosyal medya platformlarının yetişkin eğitimi ve yaşam boyu öğrenme süreç ile
uygulamaları konusunda işlevsel ve bilgilendirici bir alternatif alan sunup sunamayacağının
açığa çıkarılmaya çalışıldığı bu çalışma için nitel araştırma yöntem ve teknikleri uygun
görülmüştür. Varsayımlarla ve bireysel ya da sosyal sorunlara atfedilen anlamlara değinen ve
araştırma problemlerinin incelenmesini içeren nitel araştırmalar, yorumlayıcı/kuramsal
çerçevelerin kullanımı ile başlamaktadır (Creswell, 2013:44). Nitel araştırmacılar insanların
kendilerini ve çevrelerini semboller, ritüeller, sosyal yapılar, sosyal roller vb. ile nasıl
anlamlandırdıklarına oldukça ilgi göstermektedirler (Berg ve Lune, 2019:20).
Bu çalışma kapsamında günümüzün en popüler sosyal medya platformlarından olan
Facebook ve Instagram’da yetişkin eğitimi ve yaşam boyu öğrenme konu etiketleriyle (hashtag)
yapılan paylaşımlar mercek altına alınacak ve gönderilerin içerikleri irdelenerek platformlar
arasında karşılaştırmalı bir analiz yapılacaktır. Araştırma alanı olarak Facebook ve Instagram
platformlarının seçilmesinin temel sebebi platformların her ikisinin de yetişkinler tarafından
sıklıkla tercih edilmesidir.3 Dolayısıyla bu platformlar yetişkin eğitimi ve yaşam boyu öğrenme
konusunda önemli alanlar haline gelme potansiyeli barındırmaktadır. Varolan potansiyelin nasıl
ve ne şekilde kullanıldığı veya kullanılmadığının anlaşılması içinse bu platformlarda yer alan
içeriklerin incelenmesi gerekmektedir. Bu noktadan hareketle her iki platformda yer alan ve
yetişkin eğitimi ve yaşam boyu öğrenme konu etiketleriyle paylaşılan ellişer adet gönderi
seçilmiş ve gönderiler seçilirken amaçlı örnekleme tekniğinden faydalanılmıştır. Açıklayıcı
araştırmalarda ve saha araştırmalarında sıklıkla kullanılan amaçlı örnekleme özellikle
Digital 2021 raporuna göre Facebook kullanıcılarının %70,3’ünü, Instagram kullanıcılarının ise
%63’ünü 25 yaş ve üzeri bireyler oluşturmaktadır. Detaylı bilgi için bkz: https://wearesocial.com/digital2021, , Erişim Tarihi:14.08.2021
3
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bilgilendirici örnek olaylar için son derece uygundur (Neuman, 2014:323). Bu teknik
araştırmada belirli niteliklere sahip kişi, olay ya da durumlara göre bir seçim yapılacaksa
kullanılmaktadır (Büyüköztürk vd., 2009: 91). Gönderiler seçilirken hem görsel hem de
metinsel içeriğe aynı anda sahip olmaları bir kriter olarak bellirlenmiş, her platform için seçilen
50 gönderinin 25 adedi yetişkin eğitimi, 25 adedi de yaşam boyu öğrenme konu etiketi olacak
şekilde bir organizasyon yapılmıştır. Çalışma kapsamına alınan gönderiler 1 Mayıs 2021 ile 31
Temmuz 2021 tarihleri arasında paylaşılanlar arasından seçilmiştir.
Hem görsel hem de metinsel içeriğe sahip olan gönderilerin analiz birimi olarak
belirlendiği bu çalışmada betimsel analiz yönteminden yararlanılmıştır. Genel olarak veri
analizi için bir çerçeve oluşturma, oluşturulan çerçeveye göre verilerin işlenmesi, bulguların
tanımlanması ve tanımlanan bulguların yorumlanması olmak üzere dört aşamadan oluşan
betimsel analiz, derinlemesine analiz gerektirmeyen verilerin işlenmesinde kullanılmaktadır
(Altunışık vd., 2010: 322, Yıldırım ve Şimşek, 2008:89) Yapılan ön inceleme sonucunda
gönderilerde yer alan metinsel içeriklerin kısıtlı ve yetersiz oluşuna bağlı olarak içerik analizi
yerine betimsel analizin daha uygun olduğuna karar verilmiştir.
6. Bulgular ve değerlendirme
Facebook ve Instagram platformlarında yer alan yetişkin eğitimi ve yaşam boyu
öğrenme konu etiketleriyle paylaşılan gönderilerin incelendiği, böylelikle de sosyal medya
platformlarının yetişkin eğitimi ve yaşam boyu öğrenme konusunda işlevsel ya da bilgilendirici
bir alternatif alan haline gelip gelemeyeceğinin açığa çıkarılmaya çalışıldığı bu çalışmada
toplamda 100 adet sosyal medya gönderisi analize tabi tutulmuştur. Çalışma kapsamında
verileri çözümlemede kullanılan betimsel analiz çerçevesinde 3 ayrı kategori belirlenmiş ve
kategoriler kuramsal çerçeve ve gönderilerden elde edilen veriler temel alınarak
oluşturulmuştur. Bu bağlamda ilk kategori; “Gönderiler: Paylaşım amaçları ve paylaşım yapan
hesaplar”, ikinci kategori “İçerikler: Görsel ve metinsel analiz”, üçüncü kategori ise “Etkileşim
ve dikkat çekicilik” başlığını taşımaktadır. Belirlenen kategoriler gönderilerde yer alan
içeriklerle desteklenmiştir. Bu çerçevede her gönderiye bir kod verilmiş; yetişkin eğitimi için
“YE”, yaşam boyu öğrenme için “YÖ”, Facebook için “F”, Instagram içinse “I” kodu
kullanılmış, gönderiler ait oldukları kategoriler bağlamında 1’den 25’ e kadar
numaralandırılmıştır. Örnek vermek gerekirse Facebook’ta yaşam boyu öğrenme etiketiyle
paylaşılan 7 numaralı gönderi “YÖF7” koduyla belirtilmiştir.
Analiz kısmına geçmeden önce Facebook ve Instagram platformları ile ilgili bazı
noktaların belirtilmesi yerinde olacaktır. 2004 yılında üniversite öğrencisi olan Mark
Zuckerberg ve arkadaşları tarafından kurulan Facebook, 2006 yılında ise giderek küreselleşen
bir ağ haline gelmeye başlamıştır (Güçdemir, 2012:33). "Hayatınızı arkadaş listenizde bulunan
kişiler ve sosyal ağ dünyasıyla fotoğraf aracılığıyla eğlenceli ve hızlı bir şekilde
paylaşabileceğiniz bir ortam" felsefesiyle yola çıkan Instagram ise Kevin Systrom ile Mike
Krieger tarafından 2010 yılında hayata geçirilmiştir. (Türkmenoğlu, 2014:95-96). 2021 yılı
itibariyle 2.18 milyar kullanıcı ile en büyük sosyal medya platformu olan Facebook’ta 18-24
yaş aralığındaki gençlerin oranı % 23,8, 25-34 yaş aralığındaki genç yetişkinlerin oranı % 31,6,
35-65 yaş ve üzeri orta ve ileri yetişkinlerin oranı %38,7 dir. 2021 yılı itibariyle 1.22 milyar
kullanıcıya ulaşan Instagram’da 18-24 yaş aralığındaki gençlerin oranı %29,8 iken 25-34 yaş
aralığındaki genç yetişkinlerin oranı % 33, 35-65 yaş ve üzeri orta ve ileri yetişkinlerin oranı
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ise %30’dur.4 Bu durum Facebook’ta orta ve ileri yetişkinlerin, Instagram’da ise genç
yetişkinlerin ve gençlerin daha yoğunlukta olduğunu göstermektedir.
6.1.
Gönderiler: Paylaşım amaçları ve paylaşım yapan hesaplar
Bu kategori kapsamında her iki platformda yer alan gönderiler paylaşılma amaçları
bağlamında ele alınmış, ayrıca paylaşım sahibi olan hesapların türü de belirlenmiştir. Bu
çerçevede ilk olarak paylaşımları yapan hesapların türüne dair bilgilere yer verilmiş, daha sonra
ise gönderilerin paylaşılma amaçlarına değinilmiştir. Çizelge 1’de gönderileri paylaşan
hesapların türüne dair bilgiler yer almaktadır.
Çizelge 1:Paylaşım yapan hesapların türü
Facebook

Instagram

Kamu kurum ve kuruluşları ile dernekler

18

8

Özel kurum ve kuruluşlar

17

15

Diğer (Bireysel paylaşımlar veya eğitim,
hobi, eğlence vb. temalı hesaplar)

15

27

Facebook ve Instagram’daki paylaşımlar incelendiğinde yetişkin eğitimi ve yaşam boyu
öğrenme konu etiketli gönderilerin genellikle belirli hesaplar tarafından gerçekleştirildiği
gözlenmiştir. Bilhassa Facebook için daha belirgin olan bu durum söz konusu paylaşımların
son derece kısıtlı olmasına neden olmuş dolayısıyla son 3 ay içerisinde yetişkin eğitimi ve
yaşam boyu öğrenme konu etiketiyle paylaşılan tüm gönderiler çalışma kapsamına dahil
edilmiştir. Bu bağlamda Facebook’ta yetişkin eğitimi ve yaşam boyu öğrenme konu
etiketleriyle paylaşılan 50 gönderinin toplamda 24 ayrı hesap tarafından gerçekleştirildiği
gözlenirken söz konusu gönderilerin 28 adedinin 5 hesap tarafından paylaşıldığı tespit
edilmiştir. Bu durum Facebook’taki konu etiketlerinin belirli sayfalar tarafından domine
edildiğini gözler önüne serdiği gibi söz konusu konu etiketlerinin oldukça kısıtlayıcı
olabileceğini de gözler önüne sermiştir. Dolayısıyla Facebook’ta yetişkin eğitimi ve yaşam
boyu öğrenme konu etiketlerini kullanarak bilgiye erişmek isteyen bir yetişkin için yeterli
bilgiye ulaşmak oldukça zor görünmektedir.
Facebook’un aksine Instagram’da çok daha fazla gönderinin yer alması beraberinde bir
seçim şansını getirmiş, gönderiler seçilirken paylaşımların farklı hesaplar tarafınca
gerçekleştirilmesi bir kriter olarak belirlenmiştir. Ancak konu etiketlerinin belirli hesaplar
tarafından domine edilmesi durumu Instagram için de söz konusu olmuş, hatta Facebook’ta yer
alan hesapların büyük kısmının Instagram’da da varlık gösterdiği tespit edilmiştir. Bu
çerçevede Facebook’ta yer alan ve araştırma kapsamına dahil edilen gönderiler Instagram’da
direkt olarak kapsam dışı bırakılmıştır.
Yapılan inceleme sonucunda Facebook’taki paylaşımlarda kamu, özel ve diğer hesaplar
arasında dengeli bir dağılım gözlenirken Instagram’da daha çok diğer kategorisinde bir
yoğunlaşma yaşandığı dikkat çekmiştir. Facebook’taki paylaşımların büyük kısmı kamu ile özel
kurum ve kuruluşlar tarafından gerçekleştirilmiş, İnstagram’da ise diğer kategorisi içerisinde
4Ayrıntılı

bilgi için bkz: https://wearesocial.com/digital-2021, , Erişim Tarihi:14.08.2021

BOOK OF FULL TEXT

ISBN: 978-625-7341-52-3

www.karadenizkongresi.org

Page | 77

BLACK SEA SUMMIT 7th INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES CONGRESS
değerlendirilen bireysel paylaşımlar ile eğitim, hobi, eğlence vb. temalı hesapların daha aktif
olduğu tespit edilmiştir. Bu durum platformlar arasında paylaşım yapan hesaplar noktasında
bir farklılaşmanın yaşandığını gözler önüne sermektedir. Facebook’ta oldukça aktif olan kamu
kurum ve kuruluşlarının Instagram’da aynı etkinlikte olmaması da bu durumu kanıtlar
niteliktedir.
Çalışma kapsamında mercek altına alınan gönderiler paylaşım amaçlarına göre de
sınıflandırılmış, bu çerçevede reklam ve duyuru, bilgilendirme ve diğer olmak üzere 3 ayrı
kategori belirlenmiştir. Reklam ve duyuru kategorisine tanıtım amacı taşıyan veya çeşitli
eğitim, süreç ve projeler hakkında kamuyu haberdar eden gönderiler, bilgilendirme kategorisine
herhangi bir kavram ya da konu hakkında bilgi verme amacı taşıyan gönderiler, diğer
kategorisine ise olumlama, motivasyon ya da tavsiye içeren gönderiler dahil edilmiştir.
Paylaşım amaçlarına göre kategorize edilen gönderilere dair bilgiler Çizelge 2’de gösterilmiştir.
Çizelge 2:Paylaşım amaçlarına göre gönderiler
Facebook

Instagram

Reklam ve duyuru

34

28

Bilgilendirme

16

12

Diğer (motivasyon, olumlama, tavsiye vb.)

-

10

Bu kapsamda her iki platformdaki gönderilerin %60’ından fazlasının reklam ve duyuru
amaçlı paylaşıldığı tespit edilmiştir. Daha çok özel kurum ve kuruluşlar tarafından
gerçekleştirilen reklam ve duyuru paylaşımları, çeşitli atölyeler, seminerler, eğitimler vb.
hakkındaki tanıtımları ve kamuyu haberdar etme girişimlerini içermektedir. Bilgilendirme
kategorisi altında yer alan paylaşımların ise daha çok bilgi, eğlence, hobi vb. temalı hesaplar
tarafından yapıldığı saptanmıştır. Diğer kategorisi içerisinde değerlendirilen motivasyon,
olumlama, tavsiye vb. içeren gönderilerin azlığı ise dikkat çeken bir diğer önemli detay olarak
öne çıkmıştır. Genellikle bireysel hesaplar tarafından paylaşılan bu tarz gönderiler yalnızca
Instagram’da yer alırken Facebook’ta bu kategori içerisinde değerlendirilebilecek herhangi bir
gönderiye rastlanmamıştır.
Bu durum platformların farklı yaş gruplarınca tercih edilmesinden kaynaklanıyor
olabilir. Zira Instagram, gençler ve genç yetişkinler, Facebook ise orta ve ileri yetişkinler
tarafından daha çok kullanılan bir platform olarak karşımıza çıkmaktadır. Farklı yaş
gruplarındaki yetişkinlerin farklı ruhsal durum ve beklentilerinin olduğu gerçeği göz önüne
alınacak olursa (Levinson, 1986:5-6) platformlar arasında gözlenen gönderi farklılaşması da
daha iyi anlaşılacaktır. Ancak daha somut ve aydınlatıcı verilere ulaşılması için alanda yeni ve
daha kapsamlı çalışmaların yapılması gerekmektedir.
Çalışma kapsamında ortaya çıkarılan önemli bulgulardan biri de kamu kurum ve
kuruluşları tarafından gerçekleştirilen paylaşımların yetersizliğidir. Yetişkin eğitimi ve yaşam
boyu öğrenme noktasında hayati öneme sahip olan kamu kurum ve kuruluşlarının Facebook ve
Instagram gibi oldukça önemli platformlarda aktif olarak yer almaması günlerinin önemli bir
kısmını bu platformlarda geçiren yetişkinlere sosyal medya kanallarıyla ulaşılamaması
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anlamına gelmektedir. Bu durum özellikle Instagram’da daha belirgin bir şekilde gözlenmiştir.
Dolayısıyla halk eğitimi merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, bakanlıklar, üniversiteler vb. gibi
kurumların yetişkin eğitimi ve yaşam boyu öğrenme süreç ile uygulamaları noktasındaki
faaliyetlerini duyurma ve kamuyu bilgilendirme noktasında sosyal medya platformlarını daha
aktif bir şekilde kullanmaları önem arz etmektedir. Yapılan paylaşımlarda konu etiketlerinin
kullanılması ise hedef kitleye daha rahat ve kolay bir şekilde ulaşılmasına katkı sağlayacaktır.
6.2.
İçerikler: Görsel ve metinsel analiz
“İçerikler: Görsel ve metinsel analiz” kategorisi aracılığıyla çalışma kapsamına alınan
gönderilerin ne derece bilgilendirici ve öğretici oldukları açığa çıkarılmaya çalışılmıştır.
Gönderilerde yer alan görsel ve metinsel içeriklerin, yetişkin öğrenenlerin ilgi, ihtiyaç ve
beğenilerine cevap verecek nitelikte olup olmadıkları analiz edilirken, yetişkin eğitimi ve
yaşam boyu öğrenme süreç ve uygulamalarıyla ilgili bilgilere bu platformlar aracılığıyla erişip
erişemeyecekleri de saptanmaya çalışılmıştır.
6.2.1. Facebook
Bu çerçevede öncelikle Facebook’da yer alan gönderiler incelenmiştir. Genellikle belirli
hesaplar tarafından domine edilen bu platformda yer alan gönderilerin büyük kısmı yetişkin
eğitimi ve yaşam boyu öğrenme süreç ile uygulamaları ile ilgili reklam ve duyurulardan (%68)
oluşmaktadır. Kamu-özel kurum ve kuruluşları ile çeşitli derneklerin atölyeler, seminerler,
yüzyüze-çevrimiçi eğitimler ve toplantılar gibi organizasyonların reklam ve duyurularını
yaptıkları gönderilerde dikkat çeken ilk detay sunulan metinsel içeriklerdeki yetersizliktir.
Reklam ve duyurusu yapılan organizasyonların içeriklerinin ne olduğu, ne gibi aktivititelerin
yapılacağı veya bunların yetişkinlere ne gibi faydalar sağlayacağı gibi bilgiler gönderilerin
büyük kısmında yer almamakta bunun yerine yalnızca organizasyonların yeri ve zamanı
belirtilmekte, kayıt ve bilgi için irtibat adresleri bırakılmaktadır. Gönderilerde yer alan metinsel
içeriklerdeki ifadelerden bazıları şu şekildedir:
YEF24: “Yelken yapmanın yaşı yoktur. Siz de çocuğunuzun hobisine sahip
olabilirsiniz”
YEF20: “Yaratıcı drama liderliği eğitimi başlıyor. Kayıt ve bilgi için DM.5”
YEF18: “Akıl ve zeka oyunları eğitiminden faydalanmak için bizi arayın.”
YÖF7: “Düş bahçesinde düşünce ile yaşam becerileri eğitimleri devam ediyor. İkinci
seviye “Kendine iyi bak” 22 Mayıs’ta başlıyor. Bilgi ve kayıt için mesajlaşalım.”
YÖF16: “ Bugün konumuz mucizevi bitki Akdut.”
YÖF25: “Yaratıcı Drama ile Sınıf Yönetimi Atölyemiz …değerli öğretmen
arkadaşlarımız ile devam ediyor”
Yetişkin eğitimi ve yaşam boyu öğrenme konu etiketleriyle paylaşılan gönderilerdeki
içeriklerin yetersiz oluşu yetişkin öğrenmesindeki andragojik ilkelerle de bağdaşmamaktadır.
Zira yetişkinler bir şeyi öğrenmeye başlamadan önce neden öğrenmeleri gerektiğini,
öğrenecekleri şeylerin kendilerine ne gibi faydalar sağlayacaklarını ve öğrenme sonucunda elde

5

Direkt mesaj anlamına gelmekte ve hesapla mesaj yoluyla iletişime geçilebileceği belirtilmektedir.
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edecekleri kazanımları bilmek istemektedir. Bu sebeple kamu ya da özel farketmeksizin yapılan
paylaşımlarda bu tarz bilgilere yer verilmesi önem arz etmektedir.
Gönderilerde kullanılan görsel içeriklere bakıldığında yetişkin eğitimi ve yaşam boyu
öğrenme konu etiketleriyle paylaşılan 50 gönderide toplamda 112 adet görsel ve 5 adet video
kullanıldığı saptanmış, ayrıca görsel içeriklerin genellikle kullanılan metinsel içeriklerle
uyumlu olduğu gözlenmiştir. Sözgelimi reklam veya duyurusu yapılan bir etkinliğin olduğu
gönderiler etkinliğin afişi ya da etkinlikten görüntülerle desteklenirken, bilgilendirme amacıyla
paylaşılan gönderiler sözü edilen konu ve kavramlarla uyumlu görsellerle desteklenmiştir.
Gönderilerde yer alan görsel içeriklerden bazıları şu şekildedir:6

Görsel 1

Görsel 2

Görsel 3
Dikkat çeken önemli noktalardan bir diğeri ise gönderilerin bazılarında yetişkinlerin
özellikle anne ve baba rolleri bağlamında ele alınmasıdır. Tek başlarına birer özne olarak
yetişkinlere hitap eden gönderiler yerine anne ve baba sorumluluklarına vurgu yapan,
çocukların yetiştirilmesi ve bakımına dair bilgiler içeren ya da çocuklara/gençlere yönelik kurs
ve eğitimlerle ilgili duyuru ve bilgilerin yapıldığı gönderilerin sayısı (%16) azımsanamayacak
kadar fazladır. Bu gönderilerde yer alan görsellerden bazıları şu şekildedir.

Görsel 4

Görsel 5

Görsel 6
Hem bireysel hem de toplumsal olarak pek çok rol ve sorumluluğu yerine getiren
yetişkinlerin büyük kısmı ebeveyn rol ve sorumluluklarına da sahiptir ancak yetişkinlerin
yalnızca ebeveyn rolleri bağlamında ele alınması indirgemeci bir bakış açısına sebep
olmaktadır. Çocukların yer aldığı reklamları inceleyen Ezmeci ve arkadaşları (2017)
reklamlarda yer alan yetişkin temsillerinin genellikle ebeveynlik rolleri ve duyguları ile alakalı
olduğunu ortaya koymuş, çocuk aracılığı ile yetişkinlere; çocuğunu koruma, mutlu etme,
Görsel 1 duyurusu yapılan bir etkinliğe, Görsel 2 bilgilendirmesi yapılan bir kavrama, Görsel 3 ise
tanıtımı yapılan kursun olduğu bir gönderiye aittir.
6
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sağlıklı ve doğru beslenmesini sağlama ve hayal gücünü destekleme gibi mesajların verildiği
belirtilmiştir. Benzer bir durum bu çalışma kapsamında da gözlenmiş, yetişkinlerin genellikle
çocuk bakımı ve eğitimini içeren gönderilerle ilişkilendirildiği tespit edilmiştir. Dolayısıyla
yetişkinlere yönelik eğitim ve süreçler organize edilirken bu yanlışa düşülmemeli ve
yetişkinlerin çok yönlü ve bağımsız birer özne oldukları gerçeği göz önünde bulundurulmalıdır.
Çalışma kapsamında öğreticiliği görece daha yüksek olan gönderilere de rastlanmıştır.
Genellikle bilgilendirme amacıyla paylaşılan bu gönderilerde yeni nesil öğrenme teknikleri,
tarih, arkeoloji, düşünme teknikleri, hukuk, feminizm, yetişkin eğitimi ve yaşam boyu
öğrenmenin ne olduğuyla ilgili birtakım bilgilere yer verildiği gözlenmiştir. Hem görsel hem
de metinsel içeriklerle desteklenen bu gönderilerde çeşitli kavramlar açıklanmış, konuya dair
genel bir çerçeve oluşturularak bazı bilgilendirmelerde bulunulmuştur. Bu tarz gönderiler
yetişkinlerin ilgi, istek ve ihtiyaçlarına cevap verebilecek ya da en azından belirli konulara olan
ilgilerini uyandırabilecek içeriklere sahip oldukları için işlevsel ve faydalı olabilme potansiyeli
taşımaktadır. Bu sebeple yetişkin eğitimi ve yaşam boyu öğrenme konu etiketleriyle paylaşılan
gönderilerde bu hususa dikkat edilmesi gerekmektedir.
6.2.2. Instagram
Instagram, Facebook’un aksine yetişkin eğitimi ve yaşam boyu öğrenme konu
etiketleriyle yapılan paylaşımlar bakımından çok daha zengin bir platform olarak karşımıza
çıkmakta, bu noktada özellikle metinsel içeriklerin çok daha yoğun bir şekilde kullanıldığı
dikkat çekmektedir. Facebook’taki gönderilerde yer alan ve genellikle birkaç cümleyi
geçmeyen metinsel içerikler burada yerini daha uzun ve açıklayıcı paragraflara bırakmaktadır.
Tıpkı Facebook’ta olduğu gibi Instagram’da da paylaşılan gönderilerin büyük kısmı reklam
veya duyuru amacıyla paylaşılmış (%56) ancak bu gönderilerde daha ayrıntılı bilgilere yer
verildiği gözlenmiştir. Farklı kategorilerdeki sayfalar tarafından paylaşılan projeler, atölyeler,
seminerler, yüzyüze-çevrimiçi eğitimler ve toplantılar gibi organizasyonların reklam ve
duyurularının yapıldığı gönderilerde yer alan metinsel içeriklerin bazıları şu şekildedir:
YEİ2: “…Sertifika programında katılımcılar yetişkin eğitiminin temelleri, yetişkin
öğrenenlerin özellikleri, …konularını içeren kapsamlı bir eğitim alacaklardır…”
YEİ13: “…Yaz tatili döneminde yaratıcılık gelişimine yönelik önerilerde
bulunacağımız, yaratıcılığın doğasını ve işleyişini anlamaya çalışacağımız, …verimli bir içerik
hazırladık…”
YEİ21: “…Yetişkin Eğitimi Buluşmaları etkinliğimizin ikincisini Doç. Dr. Fevziye
Sayılan hocamızın katılımıyla “Salgın Krizinde Halk Eğitimi” üzerine gerçekleştireceğiz…”
YÖİ8: “…Gerontolojik danışmanlık süreci, danışanın ihtiyaçları ve kapsamlı
değerlendirme sonuçlarına göre danışan ile birlikte planlanır. …Ayrıntılı bilgi için iletişime
geçebilirsiniz.”
YÖİ15: “…Aldığımız eğitimler doğrultusunda uykuyu; uyku düzeni, uyku hijyeni,
uykuyu etkileyen tıbbi nedenler ve kendi başına uyuma açısından 360 derece ele alırız. …”
YÖİ25: “…Belirsizliklerle baş edebilme Endüstri 4.0 süreci ile birlikte pandemide daha
çok hissedilen yetkinlik oldu. …Gelin birlikte çalışalım.”
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Instagram’ da yer alan gönderilerde daha açıklayıcı bilgilerin yer alması yetişkin
öğrenmesindeki andragojik ilkelerle de bağdaşmaktadır. Reklam veya duyurusu yapılan
herhangi bir organizasyonun amacı, içeriği ve kazanımlarına dair bilgilerin yer aldığı gönderiler
yetişkinlerin akıllarındaki soru işaretlerinin giderilmesine katkı koymakta, ilgi, istek ve
ihtiyaçlarının karşılanabileceğini düşünen yetişkinler katılım kararını daha kolay vermektedir
(Ayhan, 1990, Karataş, 2009, Aktaş ve Yolcu, 2020). Bu sebeple yetişkinlerin ilgi, istek ve
ihtiyaçlarına cevap verebileceği düşünülen organizasyonların reklam veya duyurularında bu
tarz bilgilerin yer alması ve gönderilerin bu çerçevede oluşturulması son derece önemlidir.
Instagram’da yer alan gönderilerdeki görsel içerikler ise şu şekildedir; yetişkin eğitimi
ve yaşam boyu öğrenme konu etiketleriyle paylaşılan 50 gönderide toplamda 64 adet görsel ve
9 adet video kullanıldığı saptanmıştır ki bu durum Facebook’a kıyasla Instagram’da görsel
içeriğe çok daha az başvurulduğunu gözler önüne sermektedir. Tıpkı Facebook’ta olduğu gibi
Instagram’da da görsel içerikler genellikle kullanılan metinsel içeriklerle uyumludur. Reklam
ve duyurular afişlerle veya söz konusu organizasyonlarla uyumlu görsel içeriklerle
desteklenirken, bilgilendirme amaçlı gönderiler ile Facebook’ta yer almayan ancak
Instagram’da karşımıza çıkan motivasyon, olumlama, tavsiye vb. içeren diğer kategorisindeki
gönderiler ise metinsel içeriklerde sözü edilen konu ve kavramlarla uyumlu görsellerle
desteklenmiştir. Gönderilerde yer alan görsel içeriklerden bazıları şu şekildedir:7

Görsel 7

Görsel 8

Görsel 9
Facebook’ta gözlenen ve yetişkinlerin ebeveyn rollerine vurgu yapan gönderilere
Instagram’da da rastlanmış, gönderilerin %20’sinde yetişkinler; anne-baba rolleri ve ailedeki
sorumlulukları bağlamında ele alınmış veya çocuklara/gençlere yönelik kurs ve eğitimlerle
ilgili duyuru ve bilgilerin yer aldığı gönderilerle ilişkilendirilmişlerdir. Yetişkinlerin yalnızca
ebeveyn rolleri bağlamında ele alındığı indirgemeci bakış açısı Instagram için de söz konusu
olmuştur. Bu gönderilerde yer alan görsellerden bazıları şu şekildedir:

Görsel 7 olumlama içeren bir gönderiye, Görsel 8 tanıtımı yapılan bir eğitime, Görsel 9 ise
öğrenmeyle ilgili bilgilerin yer aldığı bir gönderiye aittir.
7
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Görsel 10

Görsel 11

Görsel 12
Instagram’da bilgilendirme amacıyla paylaşılan gönderilerde genellikle öğrenme,
eğitim, yaşam becerileri ve sağlıklı yaşam gibi konuların ele alındığı gözlenmiştir. Çeşitli
kavramların açıklandığı ve temel bilgilerin yer aldığı bu gönderiler hem görsel hem de metinsel
içeriklerle desteklenmiştir. Motivasyon, olumlama, tavsiye vb. içeren diğer kategorisindeki
gönderilerde ise seçimler, deneyimler, karar verme süreçleri, bakış açıları gibi konulara
değinilmiş ve bu bağlamda yetişkinlerde olumlu yaşam deneyimleri ve kendiyle barışık olma
durumunun sağlanması amaçlanmıştır. Bu çerçevede özellikle sosyal ve psikolojik yönden iyi
olma haline vurgu yapıldığı görülmüş; “Seçim senin”, “Şimdi küçük bir adım atabilirsiniz”,
“Hiçbir şey için geç kalmadın” gibi olumlayıcı ve motivasyon artırıcı cümlelere yer verildiği
tespit edilmiştir. Yetişkin eğitimi ve yaşam boyu öğrenmede motivasyon öğrenmeyi
kolaylaştırarak devamını sağlamakta, yine motivasyonun kendisi öğrenmenin bir sonucu olarak
ortaya çıkmaktadır. Olumlama ise bireylerin öfke, nefret, üzüntü ve korku gibi olumsuz
duygularla baş etmesine yardımcı olmaktadır (Alper, 2004:14, Bozoğlan ve Çankaya, 2012:2023). Bu noktada motivasyon, olumlama ve tavsiye içeren gönderilerin, yetişkinlerde öğrenmeye
dair isteğin oluşturulması ve gündelik yaşamın olumsuzluklarının bertaraf edilmesi noktasında
önemli olabileceğini söylemek yanlış olmayacaktır.
Sonuç itibariyle Instagram’ın hem gönderi hem de metinsel içerik bakımından daha
zengin bir platform olduğu açığa çıkarılmış, ayrıca Facebook’a kıyasla andragojik ilkelerle
:daha uyumlu gönderilere rastlanmıştır. Görsel içerik kullanımının daha yoğun olduğu
Facebook özellikle reklam ve duyuru amaçlı paylaşımların olduğu bir platform olarak öne
çıkmıştır. Metinsel ve görsel içerik uyumu her iki platform için de söz konusu olmuş, Instagram;
motivasyon, olumlama, tavsiye vb. içerikli gönderilerin de yer aldığı bir platform olması
sebebiyle bu açıdan Facebook’tan farklılaşmıştır. Yetişkinlerin ebeveyn rolleri bağlamında
değerlendirilmesi ise hem Facebook hem de Instagram’ın ortak paydalarından bir diğeri
olmuştur.
6.3.
Etkileşim ve dikkat çekicilik
Paylaşım esasına dayanan sosyal medya platformlarının en tipik özelliklerinden biri
etkileşim üzerine kurulu olmalarıdır. Dolayısıyla paylaşılan gönderilerde etkileşim almak son
derece önemli hale gelmektedir. Instagram algoritmasının detayları ile ilgili bir blog yazısı
paylaşan Instagram CEO’su Adam Mosseri Instagram’ın kullanıcılardan aldığı binlerce sinyali
değerlendirdiğini, buna bağlı olarak da belirli tarzdaki gönderilerin daha ön plana çıktığını
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belirtmiştir. Bu çerçevede gönderileri paylaşan hesabın popülaritesi, gönderilerin ne derece
popüler olduğu, kullanıcıların kimlerle ve ne tarz gönderilerle etkileşimde bulundukları gibi
kriterlerin belirleyici olduğu ifade edilmiştir. Yani uygulama, kullanıcıların beğeni ve
zevklerine bağlı olarak benzer içeriklere sahip gönderileri ön plana çıkararak veya kişinin
etkileşimde bulunma potansiyeli olan sayfaları tahmin ederek çalışmaktadır.8 Instagram’ın
2012 yılında Facebook’a satılmasıyla birlikte söz konusu iki platform benzer yöntemlerle
çalışmaya başlamıştır. Dolayısıyla Instagram ve Facebook’un benzer algoritmalara bağlı olarak
çalıştığını söylemek mümkündür.
Mosseri’nin açıklamaları yetişkin eğitimi ve yaşam boyu öğrenme konu etiketleriyle
paylaşılan gönderilerin geniş kitlelere özellikle de hedef kitlede bulunan yetişkinlere
ulaştırılması noktasında son derece önemli bilgiler içermektedir. Zira açıklamalar etkileşimin
anahtar kavram olduğunu gözler önüne sermektedir. Etkileşimi yüksek olan sayfaların ve
gönderilerin kullanıcıların karşısına çıkma olasılığı daha yüksek olduğu gibi, kişilerin beğeni
ve zevkleri de bu durumu etkilemektedir. Örnek vermek gerekirse yetişkin eğitimi ve yaşam
boyu öğrenme konu etiketiyle paylaşılan bir gönderinin etkileşimi ne kadar artarsa, yani gönderi
ne derece popülerleşirse kullanıcıların karşısına çıkma ihtimali de o derece artmaktadır. Netice
itibariyle söz konusu gönderilerin etkileşimlerinin açığa çıkarılması gönderilerin kullanıcılara
ne derece ulaştığına dair ipuçlarının elde edilmesine katkı sağlayacaktır. Bu çerçevede
araştırma kapsamına alınan gönderiler aldıkları etkileşimlere bağlı olarak da bir analize tabi
tutulacaktır.
Etkileşim noktasında gönderiler sahip oldukları beğeni, yorum ve görüntülenme sayıları
bağlamında ele alınmıştır. Bu çerçevede ilk olarak Facebook’taki gönderiler irdelenmiş ve bu
gönderilerin etkileşimlerinin son derece düşük olduğu gözlenmiştir. Yetişkin eğitimi ve yaşam
boyu öğrenme konu etiketleriyle paylaşılan ve en düşük etkileşimi alan 5 adet gönderi 0 (sıfır)
beğeni alırken, en yüksek etkileşimli gönderinin 31 beğeniye sahip olduğu saptanmıştır. 50
gönderinin ortalama beğeni sayısı ise 6,86’dır. Kullanılan 5 adet video içeriği ise ortalama
olarak 24,6 görüntüleme almıştır. Yanı sıra gönderilerin neredeyse tamamına yakınında hiçbir
yoruma rastlanmamış, yalnızca 2 adet gönderide toplamda 3 yorumun yer aldığı görülmüştür.
Bu durum söz konusu gönderilerin son derece düşük etkileşime sahip olduğunun ve hedef
kitlenin yeterince ilgisini çekmediğinin önemli bir göstergesidir.
Instagram’a bakıldığında ise karşımıza daha olumlu bir tablo çıkmaktadır. Yetişkin
eğitimi ve yaşam boyu öğrenme konu etiketleriyle paylaşılan ve en düşük etkileşimi alan
gönderi 7 beğeni alırken, en yüksek etkileşimli gönderinin 446 beğeni aldığı gözlenmiştir. 50
adet gönderinin ortalama beğeni sayısı ise 47,08’dir. Kullanılan 9 adet video içeriği ise ortalama
olarak 306,88 görüntüleme almıştır. Üstelik Instagram gönderilerinin yorum sayısının
Facebook’a kıyasla çok daha fazla olduğu da tespit edilmiştir. Çalışma kapsamına alınan
gönderilerin 23’ünde toplamda 97 adet yoruma rastlanmış, 27 gönderide ise hiç yorum olmadığı
açığa çıkarılmıştır.
Böylelikle Instagram’ın Facebook’a kıyasla daha fazla etkileşime sahip olan bir
platform olduğu açığa çıkarılmış ve geniş kitlelere ulaşmada görece daha fazla başarı sağlandığı
Ayrıntılı bilgi için bkz: https://about.instagram.com/blog/announcements/shedding-more-light-on-howinstagram-works, , Erişim Tarihi:20.08.2021
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ortaya konmuştur. Kullanıcı sayısı bakımından Instagram’ı neredeyse ikiye katlayan
Facebook’ta gönderilerin bu derece az etkileşim alması ise son derece dikkat çekicidir. 2.18
milyar kullanıcı sayısıyla Facebook Similarweb’in verilerine göre dünyanın en çok ziyaret
edilen 3. websitesiyken, 1.22 milyar kullanıcıya sahip olan Instagram ise en çok ziyaret edilen
6. websitedir.9Buna rağmen Instagram’da etkileşimin daha fazla olması Türkiye’deki
kullanıcıların tercihleriyle ilgili gibi görünmektedir. Zira Türkiye’deki kullanıcıların büyük
kısmı Facebook’a kıyasla Instagram’ı daha çok tercih etmektedir. 10 Yanı sıra düşük etkileşim
içeriklerin yetersizliğinden veya hedef kitlenin ilgi, istek ve ihtiyaçlarına yeterince cevap
veril(e)mediğinden de kaynaklanabilmekte, ayrıca kullanıcıların veya sayfaların aktifliği de bu
durumun ortaya çıkmasında rol oynayabilmektedir.
Bu bağlamda özellikle hayalet kullanıcıların varlığına dikkat çekmek gerekmektedir.
Zira Blanchard’a göre sosyal medyadaki milyonlarca kullanıcı hiçbir şekilde etkileşimde
bulunmayarak ya da hesaplarını aktif bir şekilde kullanmayarak hayalet birer kullanıcı olarak
bu platformlarda yer alabilmektedir (Pradiptarin, 2011;5-7). Ancak konunun açıklığa
kavuşması ve daha somut verilerin elde edilmesi alanda yapılacak yeni çalışmalar ve elde
edilecek aydınlatıcı verilerle mümkündür. Dolayısıyla yapılacak çalışmaların hem nicelik hem
de nitelik bakımından artırılması son derece önemlidir.
7. Sonuç
Sosyal medya platformlarının yetişkin eğitimi ve yaşam boyu öğrenme süreç ile
uygulamaları noktasında işlevsel ve bilgilendirici bir alternatif alan sunup sunamayacağının
açığa çıkarılmaya çalışıldığı bu çalışma kapsamında Facebook ve Instagram’da yetişkin eğitimi
ve yaşam boyu öğrenme konu etiketleriyle paylaşılan 100 adet gönderi mercek altına alınmıştır.
Gönderiler; paylaşım yapan hesabın türü, paylaşılma amaçları, sahip oldukları görsel ve
metinsel içerikler ile aldıkları etkileşimlere bağlı olarak incelenmiş ve iki platform arasında
karşılaştırmalı bir analiz yapılmıştır.
Bu çerçevede kamu-özel kurum ve kuruluşlar ile derneklerin veya diğer kategorisi
içinde değerlendirilen hesapların paylaşımlarına rastlanmış, analize tabi tutulan gönderilerin
büyük kısmının reklam ve duyuru amacıyla paylaşıldığı görülmüştür. Reklam ve duyuru amaçlı
gönderilerin yoğunlukta olduğu Facebook ve Instagram’da bilgilendirme amaçlı gönderiler de
yer almış ancak, olumlama, motivasyon, tavsiye vb. içeren gönderilerin varlığı yalnızca
Instagram için söz konusu olmuştur. Paylaşımlarda yer alan görsel ve metinsel içeriklere
bakıldığında ise andragojik ilkelerle uyumlu gönderilerin daha çok Instagram’da yer aldığı
tespit edilmiştir. Gönderilerdeki görsel ve metinsel içerik uyumu her iki platform için de
geçerliliğini korumuş, metinsel içerik yoğunluğu bakımından Instagram’ın, görsel içerik
bakımından ise Facebook’un daha öne çıktığı saptanmıştır. Etkileşim ve dikkat çekicilik
noktasında ise Instagram’ın Facebook’a kıyasla çok daha aktif bir platform olduğu açığa
çıkarılmıştır.
Çalışma kapsamında elde edilen bulgular sosyal medya platformlarının giderek
dijitalleşen günümüz toplumlarında yetişkin eğitimi ve yaşam boyu öğrenme süreç ile
Detaylı bilgi için bkz: https://wearesocial.com/digital-2021, , Erişim Tarihi:21.08.2021
Türkiye’de Instagram kullananların oranı %89.5 iken, Facebook kullananların oranı ise %79’dur.
Detaylı bilgi için bkz: https://datareportal.com/reports/digital-2021-turkey, , Erişim Tarihi:21.08.2021
9
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uygulamaları için önemli birer alternatif haline gelme potansiyeli taşıdıklarını göstermiştir. Söz
konusu potansiyelin doğru ve verimli bir şekilde kullanılması yetişkinlerin ilgi, istek ve
ihtiyaçlarına cevap verecek ve onların dikkatini çekecek nitelikte gönderilerin oluşturulmasına
bağlıdır. Zira bireyler iletişim araçlarını birtakım gereksinimlerini gidermek ve belirli doyumlar
elde etmek için kullanmaktadır (Erdoğan ve Alemdar, 2005:163). Özçağlayan (1998)
kullanıcıların; eğitim ve kendini geliştirme, psikolojik destek ve danışmanlık alma, eğlence ve
boş zamanları değerlendirme, günlük rutin işleri kolaylaştırma gibi olanaklar ve temel
motivasyonlar sebebiyle sosyal medya kullanımında bulunduklarını belirtmektedir.
Dolayısıyla bu platformlar, bireylerin çeşitli ilgi, istek ve ihtiyaçlarına cevap vererek birtakım
doyumlar elde ettikleri alanlar olarak öne çıkmakta, platformların popülaritesi söz konusu ilgi,
istek ve ihtiyaçların ne ölçüde karşılandığına bağlı olarak değişiklik göstermektedir.
Yetişkin eğitimi ve yaşam boyu öğrenme konu etiketli gönderiler bağlamında yapılan
analizler sonucunda Instagram’ın daha aktif ve etkileşimi daha yüksek bir alan olduğu açığa
çıkarılmıştır. Gönderilerin içeriksel analizi hedef kitlede bulunan yetişkinler için Instagram’ın
daha zengin ve doyurucu bir platform olduğunu, ayrıca da andragojik ilkelerle daha uyumlu bir
profil çizdiğini göstermiştir. Facebook, Instagram’a kıyasla hem gönderilerin içeriği hem de
etkileşim bakımından çok daha zayıf bir alan olarak karşımıza çıksa da bu platformda özellikle
orta ve ileri yetişkinlerin daha yoğunlukta olduğu unutulmamalıdır. Bu sebeple Facebook’ta yer
alan yetişkin eğitimi ve yaşam boyu öğrenme konu etiketli gönderilerde yetişkinlerin ilgi, istek
ve ihtiyaçlarına cevap verecek içeriklerin olmasına dikkat edilmeli ve andragojik ilkeler göz
önünde bulundurulmalıdır. Etkileşimin artması noktasında ise özellikle hesapların daha aktif
olmasına özen gösterilmelidir.
Yetişkin eğitimi ve yaşam öğrenme süreç ve uygulamaları konusunda sosyal medya
platformları her ne kadar alternatif bir alan haline gelse de bu alanlar yapısı gereği birtakım
eşitsizlikleri bünyesinde barındırmaktadır. Sosyal medyanın eşitsizlik boyutuna vurgu yapan
Papacharissi, erişimi olmayanlar için bu alanların dışlanma anlamına gelebildiğini ifade
etmektedir (Papacharissi, 2002:12-13). TÜİK’in 2021 verilerine göre hanelerin %92’sinin
evden internete erişim imkanı bulunmakta, 16-74 yaş grubundaki bireylerin %82,6’sı ise
internet kullanmaktadır.11 Söz konusu veriler Türkiye nüfusunun büyük kısmının internete
erişim imkanı bulduğunu ortaya koysa da bu hizmeti satın alamayan veya teknik sorunlar
sebebiyle erişim noktasında sorun yaşayan kişiler için yine de bir dışlanma söz konusu
olabilmektedir. Netice itibariyle sosyal medya yalnızca erişim imkanı bulanlar için bir alternatif
haline gelmekte, erişim şansı olmayanlar direkt olarak buradaki olanaklardan mahrum
kalmaktadır.
Son olarak Facebook ya da Instagram farketmeksizin bu platformlarda oluşturulan
içeriklerin herhangi bir doğruluk kontrolü veya editoryal değerlendirme olmaksızın yayıldığına
vurgu yapmak gerekmektedir. Bu durum hatalı içeriklerin ve yanlış bilgilerin ortaya çıkmasına
sebebiyet verebilmektedir. Allcott ve Gentzkow,’un çalışması tek bir sahte haberin herhangi bir
televizyon reklamından bile daha etkili olabileceğini ve kolaylıkla yayılabildiğini ortaya
Ayrıntılı bilgi için bkz: https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Survey-on-Information-andCommunication-Technology-(ICT)-Usage-in-Households-and-by-Individuals-2021-37437, , Erişim
Tarihi:25.08.2021
11
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koymaktadır (Allcott ve Gentzkow, 2016:211-236). Bu sebeple herhangi bir paylaşımın
saniyeler içerisinde milyonlarca kullanıcıya ulaşabildiği sosyal medyada hatalı içerikler ve
yanlış bilgilerin de olabileceği unutulmamalıdır. Bu noktada kullanıcıların içerikler konusunda
daha seçici olması gerekmekte, paylaşım yapan hesapların ise doğru ve güvenilir içerik
konusunda daha hassas davranması zorunlu hale gelmektedir. Dijitalleşen bir dünyada her
bireyin özellikle de yetişkinlerin dijital becerilere sahip olması büyük önem arz etmekte, bu
bağlamda toplumun tüm kesinlerinde hem sosyal medya okuryazarlığı hem de dijital
okuryazarlığın artırılması gerekmektedir.
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SOSYAL BİLGİLER DERSİ KAZANIMLARININ ORTAOKUL
ÖĞRENCİLERİNDE ÇEVRE KORUMA BİLİNCİ GELİŞTİRME ÜZERİNE ETKİSİ
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Özet
İnsanlık tarihinin uzun bir dönemi insan-çevre uyumu ile geçmiştir. Ancak son 200 yıllık
dönemde, gelişen endüstriyel süreçle birlikte insanın çevre üzerindeki etkisi ve baskısı birçok
degradasyonu beraberinde getirmiştir. Tarım toplumundan hızla sanayi toplumuna
geçilmesiyle artan çarpık kentleşme, sanayi alanlarının şehir içinde kalması, hava kirliliği,
ormanların tahrip edilmesi, tarımsal alanların farklı kullanılması, küresel ısınma gibi birçok
problem yaşanmaya başlanmıştır. Artan çevresel sorunlar, başta endüstrileşmiş ülkeler olmak
üzere ülkeleri tedbirler almaya sevk etmiş ve bunun için gayri safi milli hasılalarından önemli
kaynaklar ayırmaya başlamışlardır. Sürdürülebilir bir çevre için toplumun bilinçli hareket
etmesi, bireylerin küçük yaşlardan itibaren çevre koruma becerisiyle donatılması, bunun için
ise çevre eğitiminin etkili bir şekilde verilmesi gerekmektedir. Çevre eğitiminde amaç çevreye
duyarlı, koruma-kullanma dengesini gözeten, kaynakların sınırlı olduğunun farkına varan,
temiz bir çevrenin atalarımızdan bir miras olduğunun ve gelecek nesiller için bir emanet
olduğunun bilincinde olan bireyler yetiştirmektir. Bu bağlamda çalışmanın amacı, Sosyal
Bilgiler dersi kazanımlarının ortaokul öğrencilerinde çevre koruma bilinci geliştirme üzerine
etkisini araştırmaktır. Bu amaç doğrultusunda ‘‘Çevre Bilinci Ölçeği’’ oluşturulmuştur.
Araştırmada kullanılan veri toplama araçları Demografik Bilgi Formu, Çevre Bilinci Ölçeği
ve Sosyal Bilgiler Kazanımı ölçeği kullanılmıştır. Araştırma, farklı sosyo-ekonomik
özelliklere sahip iki farklı ilçede 300 tane 8. sınıf öğrencisine uygulanmıştır. Yapılan ön eleme
sonucu toplam veri sayısı 285 ile tamamlanmıştır. SPSS programı ile analizi yapılan ölçek
sonuçları, bu konudaki tutumları belirlemek için kullanılmıştır. Veriler normal dağılım
sergilemediğinden çoklu karşılaştırmalar için Mann Whitney U testi ve Kruskal Wallis testi
uygulanmıştır. Veri analizi sonucunda öğrencilerin Sosyal Bilgiler kazanımlarının Çevre
bilinci üzerine anlamlı bir etkisi olduğu görülmektedir. Öğrencilerin çevre bilinci düzeyleri
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yaşadıkları ilçe ve anne eğitim düzeyine göre anlamlı bir farklılık gösterirken; cinsiyet, gelir
durumu ve baba eğitim düzeyine göre anlamlı bir farklılık göstermediği bulunmuştur.
Dünyanın dört buçuk milyar yıllık varlığında birçok değişim yaşanmıştır. Küçücük bir
toz bulutu iken bir ateş topuna dönüşen dünyada, ilk kara parçalarından kıta oluşumuna,
değişen ve değişmekte olan iklim olaylarından ve ilkel çağlardan günümüze değin her
dönemde çevre etkili olmuştur. Çevre, belli bir zamanda dolaylı veya dolaysız kişiyi etkileyen,
bireyin maddi, manevi gelişmesini belirleyen biyolojik, coğrafi ve toplumsal etkenlerin
tamamıdır ve günümüzde doğal, ekonomik ve kültürel değerlerin bir bütünü olarak ele
alınmaktadır. Aynı zamanda çevre bütün canlı ve cansız varlıklarla biyolojik ve toplumsal
nitelikteki etkenlerin bütünü ve ayrıca çok yönlü ve kapsamlı olarak değerlendirilmektedir
(Tuncay, 2002:155-168). Çevre, tüm canlıların ortak yaşam alanlarını oluşturan hava, su,
toprak ve bir canlının var olduğu ortam ve koşullardır. Canlıların hayat işlevlerini sürdürdüğü
canlı ve cansız öğeler arasındaki kimyasal ve fiziksel işlevlerin dengede olduğu bir ortamdır
(Kaypak, 2012:1-30). Başka bir tanıma göre çevre, canlı ve cansız öğeleri içinde barındıran
sistemler bütünüdür. Çevreyi oluşturan unsurlar hava, toprak gibi cansız materyaller ile her
türlü canlı unsurlardır ve çevrenin varlığını sürdürebilmesi canlı ve cansız faktörler arasındaki
uyuma bağlıdır (Timur ve Yılmaz, 2013: 317-333). Alan yazın incelendiğinde çevrenin birçok
tanımına erişmekle beraber hemen hemen bir sistemler bütünü oluğunu ve canlı cansız tüm
varlıkları kapsadığını söyleyebiliriz. Çevreyi okumak, anlamak, yorumlamak ve her şeyden
önemlisi korumak için çevre eğitimi vazgeçilmez bir unsurdur. Çevre eğitiminin temel hedefi
çevreye yönelik bilincin ve çevreyi okuyabilme yeteneğinin yaygınlaştırılmasıdır. Çevre
bilinci gelişmiş bireyler dünyadaki doğal düzenlerin nasıl işlediği ve insan faaliyetlerinin bu
düzenlere etkisinin nasıl olduğu ile ilgili farkındalığa, bilgiye ve duyarlılığa sahiptirler
(Teksöz, Şahin ve Ertepınar, 2010: 307-320). Canlıların yaşamını sürdürmesi için çevre
olmazsa olmazdır. Beslenme, barınma gibi hayati ihtiyaçlarını çevrelerinden sağlayan tüm
canlılar, çevrelerine uyum sağlayarak sürdürülebilirliklerini korumaktadırlar. Bu bağlamda
canlıların çevrelerinden bağımsız varlıklar olarak düşünülmesi imkansızdır (Karataş, 2016).
Çevre eğitimi; bütün yönleri ile ele alınması gereken, diğer disiplinlerle etkileşiminin sürekli
halde ve problemlerin çözüm metotlarının öğretimini esas alan bir yaklaşımdır (Sönmez ve
Yerlikaya, 2017:53-59).
Çevre eğitiminin bireye küçük yaşlardan itibaren kazandırılması, bireyin gelecekte
çevreye yönelik davranışlarını etkileyecektir. Böylece çevre bilinci yüksek ve çevreye karşı
daha duyarlı bireyler yetişecektir. İnsan ile doğa arasındaki ilişkinin bozulmaya başlaması ve
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çevre sorunlarının gündeme gelmesi, bu sorunların giderilmesi, sorunlara kalıcı çözümlerin
getirilmesi ve çevresine daha duyarlı nesillerin yetişmesi için okullarda verilen çevre
eğitiminin gerekliliği ciddi bir önem kazanmıştır (Sungurtekin, 2001: 167-178). Bireylerin
çevre eğitimini en verimli şekilde öğrenebilecekleri dönemin orta öğretim dönemi olduğu
konusunda çeşitli görüşler olmasına rağmen, çevreye yönelik olumlu tutum ve davranışlar,
ülkemizde birçok ailenin çocuklarını çevre konusunda bilgilendirmesi, bilinçlendirme ve
eğitmesi için yeterli bilince sahip olmamasından kaynaklı olduğu, sistemli ve düzenli bir
biçimde okul öncesi ve ilköğretim sürecinde bunun geliştirilebileceği ve çevre sorunlarına çok
farklı çözüm yolları önerilse bile bunlar içinde sorunların kaynağında ve ortaya çıkmadan
önlenmesi en kayda değer olanı olduğu ve bunun için eğitimin en önemli faktör olduğu kabul
edilmektedir (Şimşekli, 2004: 83-92). Çevre eğitimi yaş gruplarına göre farklılık gösterse bile
bilinç, bilgi, tutum, beceri ve katılım gibi ortak yönler taşımaktadır ve ortak noktalarla
şekillenen çevre eğitiminde bireylerin çevre ile sorunları konusunda bilinçlenmeleri bununla
ilgili temel bilgilere sahip olmaları, çevreyi koruma, iyileştirme ve güzelleştirmeye yönelik
tutum geliştirmeleri önem taşımaktadır (Gülay ve Öznacar, 2010: 3).
Küçük yaşlardan itibaren kazandırılan çevre bilincinin en başta ailede daha sonra okulda
edindirilmesi, alanyazın incelendiğinde görüldüğü gibi oldukça önemlidir. Böylece birey
çevreye yönelik duyarlılığa daha fazla sahip olacaktır. Bu duyarlılığın önemini günümüz
dünyasında daha fazla hissetmekteyiz. Çevre eğitimi, kişinin ailesinde ve yakın çevresinde
başlayan ve okulda devam eden ömür boyu süren bir süreçtir ve bu konuda çok sayıda çalışma
yapılmıştır. Ayrıca birey yaş aldıkça çevreye yönelik bilgisi ile beraber bilinç ve tutumunda da
bir artış olacaktır. Örneğin Uluçınar Sağır, Aslan ve Cansaran (2008)’ın yaptığı çalışmada
yedinci ve sekizinci sınıf öğrencilerinin çevre duyarlılığını farklı değişkenler açısından
incelemiştir. Yazarlar, öğrencilerin çevre bilgisi açısından sınıf seviyeleri arasında anlamlı bir
fark bulurken, cinsiyet açısından anlamlı bir fark olmadığını bildirmişlerdir. Sınıf seviyesi
arttıkça çevre bilgisi de artmaktadır, bilginin artması ile çevre bilinci de artmaktadır.
Araştırmadan da anlaşılacağı gibi bilgi arttıkça bilinç de artmaktadır. Eğitim sisteminin ilk
basamağı olan ilköğretim çağı, bireyin toplumsal bilgi ve becerileri edindiği yerdir ve bu
süreçten sonra ilköğretimde kazanılan birikimlerin üzerine eklenerek yükseldiği, çocuğun
tutum ve davranışlarının geliştiği, ayrıca toplumsal davranışlar, aile yaşantısı, yakın çevre ile
kurduğu ilişkinin gelişim gösterdiği ve bu dönemde kazanılan bilgiler ışığında gelecek
dönemdeki yaşamını şekillendirdiği bir dönemdir (Turan, vd., 2014: 1-23).
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Çevre bilinci ve duyarlılığı bireye küçük yaşlardan itibaren verilmeye başlanmalıdır ve
hatta bunun okul öncesi, ilköğretim, orta öğretim kademelerinden başlanarak yapılması çevre
dostu bireylerin yetişmesinde ve çevremizin gelecekte bilinçli bireyler tarafından
korunmasında bizlere teminat olacaktır (Ünal, 2009).
Asırlardır süregelen insan faaliyetleri günümüzde hız kazanmakla beraber etkisini daha
fazla göstermeye başlamıştır. Bilinçli tek bir bireyin dahi çevreye olumlu katkıları önemli
derecede fazladır. Bu katkıların, ufak bir örnek vermek gerekirse evlerde gereksiz yanan
ışıkları söndürmek, suyu tutumlu kullanmak, güneş enerjisi, rüzgâr enerjisi gibi yenilenebilir
enerji kaynaklarına yönelmek diyebiliriz ki günümüzde ne derece etkili olduklarını ve dünyayı
nasıl değiştirebileceklerini göz ardı etmemeliyiz. Değişen dünyada çevremizi tanımanın ve
korumanın yolu çevre eğitimini bilmekten geçmektedir. Değişmekte olan dünyanın bu
sancılarına günümüzde tanıklık etmekle beraber beşerî faktörlerin etkisi ile hızlandırdığımız
olağanüstü bu değişimin daha bilinçli ve kontrollü bir şekilde gerçekleşmesinin yolu yine çevre
eğitiminden geçmektedir. Çevre eğitimi, bireylerin çevrelerinin farkında olmalarını sağlayan,
gelecek kuşaklar için çevre ve çevresel sorunları çözmeye yönelik bilgi, beceri, değer, tutum
ve deneyim kazanmalarını hedefleyen sürekli bir öğrenme sürecidir (Kahyaoğlu, 2011, s.6782). Çevre sorunları çözülmediğinde, gelecek nesillere bırakılacak olan dünya yaşamaya değer
bir dünya olmayacaktır. Çevre sorunları ile ilgili farkındalık yaratmak, genel bir izlenim ve
bilinç kazandırmak ve de gelecek için duyulan endişeleri en aza indirmek gerekmektedir.
Gelecek nesillere böyle bir dünya bırakmamak için olumlu tutum geliştirmek önemlidir.
Çevresel tutum, çevre ile ilgili olarak tutarlı bir şekilde olumlu ya da olumsuz yanıt verme
konusunda öğrenilmiş bir yatkınlıktır (Uitto, 2004: 5-14).
Anahtar Kelimeler: Çevre, Çevre Eğitimi, Çevre Bilinci Becerisi, Çevreye Yönelik
Tutum, Sosyal Bilgiler Dersi
YÖNTEM
Bu bölümde araştırmanın yöntemi, araştırma modeli, çalışma grubu, araştırmanın evreni,
amacı ve araştırmada kullanılan yöntemler üzerinde durulmuştur.
Araştırmanın Yöntemi
Bu araştırmada Sosyal Bilgiler Dersi Kazanımlarının Ortaokul Öğrencilerinde Çevre
Koruma Bilinci Geliştirme Üzerine Etkisi incelenmiştir. Araştırma iki farklı ilçede okuyan 360
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tane 8. sınıf öğrencisi üzerinde uygulanmıştır. Yapılan ön elemeler sonucu 285 veriye
ulaşılmıştır. Bu araştırma nicel bir araştırmadır. Araştırma bir grubun belirli özelliklerini
belirlemek için verilerin toplamasını amaçlayan (Büyüköztürk, Akgün Demirel, Karadeniz ve
Kılıç 2018) tarama modelinde (survey) bir çalışmadır. Araştırmada amaç Sosyal Bilgiler Dersi
Kazanımlarının Ortaokul Öğrencilerinde Çevre Koruma Bilinci Geliştirme Üzerine Etkisini
araştırmaktır. Bu amaç doğrultusunda çevre koruma bilinci geliştirme ile ilgili tutumları
ölçmek için ilgili araştırmacı tarafından ölçek oluşturulmuştur. Ölçek sonuçları, bu konudaki
tutumları belirlemek için kullanılacaktır. Ölçek demografik özellikler dışında üç bölümden
oluşmaktadır. A bölümü; Sosyal Bilgiler kazanımlarını kapsayan 12 adet çevre kirliliğinden
oluşan harita eşleştirmesi, B bölümü; Sosyal Bilgiler kazanımlarından oluşan 12 adet çoktan
seçmeli soru, ve C kısmı; 27 adet sorudan oluşan çevre bilincini ölçmeye yönelik likert tipi
ölçme aracıdır. Ölçek 8. sınıf öğrencilerine farklı sosyo-ekonomik özelliklere sahip iki farklı
ilçede uygulanmıştır. Ölçek ile Sosyal bilgiler kazanımlarının çevre bilincine etkisi
ölçülmüştür ve aynı zamanda ilçe bazında karşılaştırma yapılmıştır.
Araştırmanın Modeli
Sosyal bilgiler ders programındaki ünite konuları ile çevrede yer alan tarihi, kültürel,
coğrafi unsurları ilişkilendirerek çevre bilincini ölçmeyi amaçlayan bu araştırmada
araştırmanın amacına uygun olarak ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. İlişkisel (korelatif)
araştırmalar, iki ya da daha çok sayıda değişken arasında ilişki olup olmadığını belirlemeye
yönelik araştırma desenleridir (Karasar,2016;48).
Çalışma Grubu
Küçük yaşlarda kazanılan çevre bilinci sayesinde bireyde çevreyi koruma ve doğru
kullanma yönünde olumlu davranışlar gelişeceği baz alınarak beşinci sınıftan sekizinci sınıfa
kadar edinilen Sosyal Bilgiler dersi çevre eğitimi kazanımları çerçevesinde çalışma grubu
olarak 300 tane 8. sınıf öğrencisi seçilmiştir.
Araştırmanın Evren ve Örneklemi
Araştırmanın çalışma evreni Zonguldak ilidir. Örneklemini ise Alaplı ve Ereğli
ilçelerinde devlet okullarında öğrenim gören 300 8. sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Yapılan
elemeler sonucu toplam geçerli veri 285 kişi ile tamamlanmıştır.
Araştırmanın Amacı
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Çevre eğitiminde amaç çevreye duyarlı bireyler yetiştirmektir. Çevreye duyarlı bireyler
yetiştirilebilmesi için de çevre eğitimi temel alınmalıdır. Çevreye karşı bilgili, duyarlı ve
başarılı bireyler yetiştirilmesi çevre eğitiminin temel amaçlarına ulaşmasında önemlidir.
Böylece çevresini koruyan, çevresinde olup bitenden haberdar olan ve ileriki yaşamında da
çevresini korumaya devam edecek olan bireyler donanımlı olarak yetişecektir.
Bu çalışmada amaç Sosyal Bilgiler dersi kazanımlarının ortaokul öğrencilerinde çevre koruma
bilinci geliştirme üzerine etkisini araştırmaktır.
Verilerin Toplanması
Araştırma konusu belirlendikten sonra beşinci sınıftan yedinci sınıfa kadar Sosyal
Bilgiler ders kitaplarının çevre eğitimi ile ilgili kazanımları incelendi ve Sosyal Bilgiler ders
kitaplarındaki kazanımlara bağlı olarak araştırmacı tarafından ilgili yerler seçildi. Araştırmada
kullanılacak bilgilerin elde edilmesinde, çalışmanın teorik yönünün desteklenmesi amacıyla
ulusal ve uluslararası alanyazın incelenmiştir. Uygulama kısmında ise yine alanyazın
incelemeleri sonucunda daha önceden yapılmış çalışmalardan yola çıkarak anket
oluşturulmuştur. Çalışmanın amacını oluşturan problemlerin öncelikle inceleme alanındaki
konu ile bağlantılı anket soruları belirlenmeye çalışıldı. Bu amaçla önceden yapılan tez
çalışmaları, akademik düzeydeki pedagojik kaynaklar ve ölçme-değerlendirmeye dayalı
kaynaklar tarandı. Bu sürecin sonunda taslak halinde oluşturulan anketler uygulamaya hazır
hale getirilmiştir. Daha önce yapılan çalışmalardan derlenen ankette belli kısımları kullanılmak
üzere gerekli izinler mail yoluyla alınmıştır ve ankete dayalı alan araştırması uygulaması
yapılmıştır. Araştırmada, uygulanan anketler sonucunda elde edilen veriler bilgisayar ortamına
geçirilmiş ve SPSS paket programı kullanılarak analizi yapılmıştır.
Veri Toplama Araçları
Araştırmada veri toplama araçları olarak anket yöntemi kullanılmıştır. Çevre Koruma
Bilinci Geliştirme ile ilgili tutumları ölçmek amacı ile hazırlanarak öğrencilere uygulanmıştır.
Demografik Bilgi Formu
Araştırmacı tarafından oluşturulan cinsiyet, gelir durumu, anne eğitim, baba eğitim,
yaşadığı ilçe, kardeş sayısı, hanede yaşayan ve çalışan sayısı gibi dağılımlarını belirlemeye
yönelik sorular bulunmaktadır.

BOOK OF FULL TEXT

ISBN: 978-625-7341-52-3

www.karadenizkongresi.org

Page | 95

BLACK SEA SUMMIT 7th INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES CONGRESS
Sosyal Bilgiler Kazanımları Ölçeği
Araştırmacı tarafından oluşturulan Sosyal bilgiler kazanımlarından derlenen çevreyi
tanımaya yönelik ölçek 24 sorudan oluşmaktadır. 12 adet harita eşleştirmesi sorusu, 12 adet
sosyal bilgiler kazanımlarından derlenen görsellerden oluşan çoktan seçmeli soru yer
almaktadır. Ölçekten alınabilecek en düşük puan 0 en yüksek puan ise 24’tür. Alınan puanın
yüksekliği Sosyal Bilgiler kazanımı düzeyinin yüksek olduğu anlamına gelir.
Çevre Bilinci Ölçeği
Öğrencilerinin çevre bilincini ölçmeyi amaçlayan bu ölçek daha önce yapılan
çalışmalardan derlenmiştir. Ölçek 5’li likert tipi 27 maddeden oluşmuştur. Cevap seçenekleri,
“kesinlikle katılıyorum=5”, “katılıyorum4”, “karasızım=3”, “katılmıyorum=2”, “kesinlikle
katılmıyorum=1” şeklindedir. Ölçeği cevaplayanın ölçekten alabileceği en düşük puan 27, en
yüksek puan ise 135’tir.
Ölçekten alınan puanın yüksekliği, çevre bilinci düzeyinin yüksek olduğu anlamına gelir.
Yapılan güvenirlik analizleri sonucunda Cronbach’s Alpha iç tutarlılık katsayısı ,857 olarak
bulunmuştur.
Verilerin Çözümü ve Yorumlanması
Araştırmanın amacına uygun olarak hazırlanan anketler önceden belirlenmiş okullarda
uygulanmaya konulmuştur. Anketlerin uygulanması sırasında öğrencilerin anket sorularına
samimi cevaplar vermeleri için gerekli açıklamalar yapılmıştır ve 45 dakika süre verilmiştir.
Pandemi dolayısıyla ön bilgilendirme yapıldıktan sonra derse giren öğretmenler tarafından
anketler öğrencilere uygulanmıştır. Anketler öğrencilere uygulandıktan sonra amacına uygun
olarak kodlamış ve spss programı yardımıyla veriler bilgisayara girilmiştir.
Araştırma verileri Statistical Package for Social Sciences (SPSS) 22.0 paket programı
kullanılarak analize tabi tutulmuştur. Verilerin analizinde ilk olarak elde edilen verilerin
normal dağılıma uygun olup olmadığı araştırılmıştır. Verilerin normallik varsayımı
incelenerek hangi analizlerin kullanılacağına karar verilmiştir. Normal dağılım gösterip
göstermeme durumu basıklık ve çarpıklık katsayısı ve Kolmogrov-Smirnov testi kullanılarak
incelenmiştir. Verilerin normal dağılım göstermediği anlaşılmış ve parametrik olmayan
testlerin kullanılmasına karar verilmiştir. Verilerin puanlarının normal dağılıma uyum
göstermediği belirlenmiş ve çalışmada parametrik olmayan testler uygulanmıştır. Buna göre
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katılımcıların cinsiyet ve okuduğu ilçe durumlarına göre çevre bilinci ölçeği puanlarının
karşılaştırmak için Mann-Whitney U testi; anne eğitim düzeyi, baba eğitim düzeyi ve gelir
düzeyi durumlarına göre çevre bilinci ölçeği puanlarının karşılaştırmak için ise Kruskal-Wallis
testi kullanılmıştır. Sosyal bilgiler kazanımının çevre bilinci puanlarını yordama durumu
regresyon analizi ile test edilmiştir.
TARTIŞMA VE SONUÇ
Bireylerin küçük yaşlardan itibaren çevreye yönelik bilinçlerinin geliştirilmesinde çevre
eğitimi oldukça önemlidir. Çevre eğitimi sayesinde çevresine karşı duyarlı, çevresini koruyan
ve kollayan bir nesil ile dünya daha yaşanabilir olacaktır. Çevre eğitimiyle sürdürülebilir bir
anlayışın hayata geçirilmesi için okullarda bireye yönelik verilen eğitim hizmetinin öğretim
programlarıyla desteklenmesi etkili ve kalıcı öğrenmenin vazgeçilmez unsurudur (Öztürk ve
Öztürk, 2016: 3). Çevre eğitimi konusunda Sosyal Bilgiler dersinin yeri oldukça önemlidir.
Buradan yola çıkarak, Sosyal Bilgiler kazanımlarının çevre eğitimi üzerine etkisi bu amaçla
inceleme konusu olarak ele alınmıştır. Çalışmada, Zonguldak iline bağlı Ereğli ve Alaplı
ilçelerinde 8. sınıf öğrencilerinin 8. sınıfa kadar edindikleri sosyal bilgiler kazanımları ile
bundan yola çıkarak çevresel bilinçleri saptanmıştır. Çalışmada ortaya çıkan sonuçlar aşağıda
tartışılmıştır.
Verilerin analizi sonucunda 8. Sınıf öğrencilerinin Sosyal Bilgiler kazanımı düzeylerinin
çoğunlukla orta düzeyde olduğu görülmüştür. Öğrencilerin çevre bilinci düzeylerine
bakıldığında çoğunlukla yüksek düzeyde olduğu görülmüştür. Sosyal Bilgiler kazanımları orta
düzeydeyken, çevre bilinci düzeylerinin yüksek çıkması kazanımların yaşanılan çevreyi
korumaya yönelik dar bir perspektifte düşünüldüğü varsayılabilir. Tanrıverdi (2009: 151),
ilköğretim programlarında yaptığı çalışmaya göre ilköğretim kazanımlarının sürdürülebilir
çevre eğitiminin gerekleriyle hangi oranda kesiştiğini ortaya koymaktır. Çalışma sonucunda;
ilköğretim programlarında yer alan kazanımların genellikle bilgi ve tutum geliştirmeye yönelik
kazanımlar olduğu, ancak beceri, anlayış ve değer geliştirmede yetersiz kaldığı; ayrıca
programların sürdürülebilir çevre eğitiminden ziyade çoğunlukla yaşadığımız çevreyi
korumaya yönelik bir anlayışa odaklı hazırlandığı saptanmıştır. Öztürk ve Öztürk (2016: 3)’
ün yaptığı çalışmada ise Sosyal Bilgiler Öğretim programında yer alan 17 genel amaçtan
sadece 4 tanesinin çevre içerikli olması ve sürdürülebilir bir çevre eğitimi anlayışı içermemesi
genel amaçlar bağlamında çevre eğitiminin Sosyal Bilgiler öğretim programlarındaki yerinin
yetersiz kaldığı sonucuna varılmıştır.
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Sosyal bilgiler kazanımlarının çevre bilinci üzerindeki etkisi anlamlı çıkmıştır. Öğrencilerin
çevre bilinci düzeyleri farklı sosyo-demografik koşullara göre incelenmiştir. Veri analizleri
sonucu ortaya çıkan bulgular tartışılmıştır. Buna göre;
Öğrencilerin cinsiyete göre çevre bilinci düzeyinde anlamlı bir farklılık oluşmadığı
görülmüştür. Ancak kadınların erkeklere göre çevre bilinci düzeylerinin daha yüksek olduğu
bulunmuştur. Bu nedenle cinsiyetin çevre bilinci düzeyini belirleyen güçlü bir değişken
olmadığı sonucuna ulaşılabilir. Alanyazın incelendiğinde ortaöğretim düzeyinde yapılan bir
çalışma ile karşılaşılmamıştır. Ancak lise ve ilköğretim düzeyinde yapılan bazı çalışmalar
mevcuttur. Sağır, Aslan & Cansaran (2008; 496-511)’ ın çalışmasına bakınca öğrencilerin
çevre tutumlarında sınıf düzeyi ve cinsiyet değişkenlerine göre anlamlı bir fark yoktur. Aydın,
Kaya & Kaya (2011; 229-257)’ nın yaptığı Sosyal bilimler lisesi öğrencilerinin çevre
duyarlılıklarının değerlendirilmesi çalışmasında, öğrencilerin davranışlarına ilişkin görüşleri
cinsiyet değişkenine göre anlamlı farklılık göstermemiştir.
Gül, Aydoğmuş, Çobanoğlu & Türk (2018; 13-28)’ ün Üniversite Öğrencilerinin Çevre
Bilinçlerinin İncelenmesi: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Örneği çalışmasında ise üniversite
öğrencilerinin cinsiyetlerine göre bayan öğrencilerin çevre bilinci puanlarının erkek
öğrencilere göre anlamlı derecede yüksek olduğunu göstermektedir. Ancak üniversite
öğrencilerinin çevre bilinçleri öğrenim gördükleri programa göre anlamlı bir farklılık
göstermemektedir. Araştırmadan elde edilen bir başka bulgu ise üniversite öğrencilerinin çevre
bilinçlerinin, hayatlarının büyük bir bölümünü köyde, ilçede, şehirde ya da büyükşehirde
geçirmiş olmalarından etkilenmediğidir. Değirmenci (2020)’nin yaptığı çalışmada yine
çevresel duyarlılık ve çevresel bağlılığın cinsiyete göre farklılık göstermediği sonucuna
varılmıştır.
Öğrencilerinin bulunduğu ilçeye göre çevre bilinci düzende anlamlı bir farklılık oluştuğu
saptanmıştır. Alaplı ilçesinde okuyanların Ereğli ilçesinde okuyanlara göre daha yüksek puan
aldıkları görülmüştür. Alanyazın incelendiğinde öğrencilerin okuduğu ilçelere göre çevre
bilinci düzeylerini konu alan çalışmalara pek fazla rastlanmamıştır. Alaplı ilçesinin Ereğli
ilçesine göre daha kırsal olması, bireylerin çevre ile daha iç içe olmasını sağladığı için çevreye
karşı daha duyarlı olabilecekleri düşünülebilir.
Öğrencilerin gelir durumuna göre çevre bilinci düzeyinde anlamlı bir farklılık oluştuğu
saptanmıştır. Çevre bilinci düzeyi en düşük grubun gelir durumu kötü olan öğrencilere ait
olduğu, en yüksek grubun ise gelir düzeyi iyi olan öğrencilere ait olduğu görülmüştür. Arslan
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(2011)’nın yaptığı çalışmaya göre aile gelir düzeyi yüksek olan öğrencilerin puanları, aile gelir
düzeyi düşük ve orta düzeyde olan öğrencilerin puanlarından anlamlı düzeyde yüksek
çıkmıştır. Araştırmanın bulguları, sosyo-ekonomik düzeyin artmasıyla öğrencilerin çevre
eğitiminde eleştirel düşünme becerilerinin arttığını göstermektedir. Uzun ve Sağlam
(2005)’mın yaptığı çalışmaya göre en yüksek çevre bilinç ortalamasının orta sosyo-ekonomik
düzeye sahip öğrencilere ait olduğu ve değişkenliğin de düşük sosyo-ekonomik düzeye sahip
öğrencilerde en az olduğu görülmektedir.
Öğrencilerin anne eğitim düzeylerine göre çevre bilinci düzeyinde anlamlı bir farklılık
oluştuğu saptanmıştır. Çevre bilinci düzeyi en yüksek grubun anne eğitim düzeyi üniversite
mezunu olan öğrencilere ait olduğu, en düşük ise anne eğitim düzeyi ortaokul olan öğrencilere
ait olduğu görülmüştür. Kılıç ve Girgin (2019)’nin yaptığı çalışmaya göre öğrencilerin çevreye
yönelik tutum puanları arasında annelerinin mesleğine göre anlamlı bir fark olduğu
görülmüştür. Öğrencilerin çevreye yönelik tutum puanlarının annenin mesleğinden etkilendiği
söylenebilir.
Öğrencilerin baba eğitim düzeylerine göre çevre bilinci düzeyinde anlamlı bir farklılık
oluşmadığı saptanmıştır. Çevre bilinci düzeyi en yüksek grubun baba eğitim düzeyi üniversite
mezunu olan öğrencilere ait olduğu, en düşük ise baba eğitim düzeyi ortaokul olan öğrencilere
ait olduğu görülmüştür. Kılıç ve Girgin (2019)’nin yaptığı çalışmaya göre öğrencilerin çevreye
yönelik tutum puanları arasında babalarının eğitim durumuna göre anlamlı bir fark olduğu
görülmektedir, öğrencilerin babalarının eğitim durumu arttıkça çevreye yönelik tutum
puanlarının da yükseldiği görülmektedir.
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TAKIM SPORLARI VE SİKLET SPORCULARININ BESLENME BİLGİ DÜZEYLERİ VE
BESLENME ALIŞKANLIKLARININ İNCELENMESİ
Şevki KOLUKISA1

Tuğçe CALÇALI2

1-Giresun Üniversitesi/Spor Bilimleri Fakültesi- Orcid: 0000-0002-0485-3081
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ÖZET
Amaç: Bu çalışmanın amacı takım sporları ve siklet sporcularının beslenme bilgi düzeyleri ve beslenme
alışkanlıklarının incelenmesidir.
Gereç ve yöntem: Araştırma grubunu 2020-2021 yılı içerisinde Türkiye evreninde takım sporları ve
siklet sporlarında kulüplerde lisanslı sporcu olan,18-32 yaş grubu 81 kadın, 129 erkek toplam 210 aktif
sporcu oluşturmuştur. Bu çalışmada, kişisel bilgiler, sağlık durumu, beslenme bilgi düzeyi ve beslenme
alışkanları olmak üzere toplam dört bölümden oluşan anket yöntemi kullanılmıştır. Kategorik
değişkenlerin frekans ve yüzde bilgileri, sürekli değişkenlerin ortalama ve standart sapma değerleri
verilmiştir. Ayrıca spor yapma yılı ve kilo değişkenleri için normallik varsayımları KolmogorovSmirnov testi ile incelenmiştir. İncelenen değişkenlerin normal dağılıma sahip olmadığı görülmüştür.
Değişkenler normal dağılıma sahip olmadığından dolayı, düzey sayısı iki olan değişkenlerin analizinde
Mann-Whitney-U testi kullanılmıştır. Branş değişkeni ile anket çalışmasında yer alan diğer tüm
kategorik değişkenler arasındaki ilişki ise ki-kare analizi ile incelenmiştir. Çalışmada kullanılan tüm
analizler IBM-SPSS-21 programında yapılmıştır.
Bulgular: Araştırmada deneklerden elde edilen verilere göre cevabınız evet ise; beslenme ile ilgili
bilgileri nereden edindiniz sorusuna, sporcuların branşa yönelik verdikleri cevapların arasında
istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur (p=0,034* <α=0.05).
Takım sporları branşında ve sıklet sporcularında beslenme bilgisi edinme oranı %40,95 okuldan alınan
eğitimle elde edildiği tespit edilmiştir.
Yapılan analiz sonucunda günlük ortalama kaç litre su tüketirsiniz sorusuna sporcuların branşa yönelik
verdikleri cevapların arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur (p=0,015 <α=0.05). Her
iki grupta su tüketimi oranı %53,33’ü ile 1.5-2 litre olarak tespit edilmiştir.
Yapılan ki-kare analizi sonucunda sigara ve alkol kullanıyor musunuz sorusuna, sporcuların branşa
yönelik verdikleri cevapların arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur (p=0,050
<α=0.05). Sporcuların %62,86 oranında alkol ve sigara kullandığı tespit edilmiştir.
Sonuç: Araştırmada sporculardan elde edilen verilere göre takım sporları ve siklet sporcularının
beslenme bilgi düzeyleri ve beslenme alışkanlıkları incelendiğinde iki grubun beslenme bilgi düzeyleri
ve besin alımı konusunda büyük oranda yeterli bilgiye sahip oldukları, ancak beslenme alışkanlıklarının
sportif performans ve sporcu sağlığı açısından yeterli olmadığı ortaya konulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Beslenme, Spor, Takım sporları, Siklet sporları, Alışkanlık

BOOK OF FULL TEXT

ISBN: 978-625-7341-52-3

www.karadenizkongresi.org

Page | 103

BLACK SEA SUMMIT 7th INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES CONGRESS
EXAMINATION OF NUTRITIONAL KNOWLEDGE LEVELS AND EATING HABITS OF
TEAM SPORTS AND WEIGHT ATHLETES
ABSTRACT
Objective: The aim of this study is to analyze the nutritional knowledge levels and eating habits of team
sports and weight athletes.
Materials and methods: The study group consisted of a total of 210 active athletes, 81 females and 129
males, aged 18-32, who are licensed athletes in clubs in team sports and weight sports in the Turkey in
2020-2021. In this study, a questionnaire method consisting of four parts, including personal
information, health status, nutritional knowledge level and eating habits, was used. Frequency and
percentage information of categorical variables, mean and standard deviation values of continuous
variables were presented. In addition, the normality assumptions for the years passed with sports and
weight variables were examined by the Kolmogorov-Smirnov test. It has been found that the variables
analyzed do not have a normal distribution. Accordingly, the Mann-Whitney-U test was used in the
analysis of variables with a level number of two. The relationship between the branch variable and all
other categorical variables in the survey study was examined by Chi-square analysis. All analyses used
in the study were conducted in the IBM-SPSS-21 program.
Results: According to the data obtained from the subjects in the study, a statistically significant
relationship was found between the answers given by the athletes for the branch to the question " what
is the source of your nutritional knowledge" (P = 0.034 * <α = 0.05).
It was found that 40.95% of team sports and weight athletes received nutritional knowledge in line with
the education they got.
As a result of the analysis, a statistically significant relationship was found between the responses of
athletes related to the branch regarding the question of "How many liters of water you consume daily
on average?" (p=0.015 < α=0.05). Water consumption rate in both groups was determined as 53.33%
corresponding to 1.5-2 liters.
As a result of the chi-square analysis, a statistically significant relationship was found between the
responses of athletes related to the branches regarding the question of whether they smoke and drink
alcohol (p=0.050 <α=0.05). It was found that 62,86% of athletes smoke and consumed alcohol.
Conclusion: When the nutritional knowledge and nutritional habits of team sports and weight athletes
were examined according to the data obtained from the athletes in the study, it was found that the two
groups had sufficient knowledge about their nutritional knowledge and food intake. However, their
eating habits were poor in terms of athletic performance and athlete health.
Keywords: Nutrition, Sports, Team Sports, Weight Sports, Habit
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GİRİŞ
Spora olan ilginin artmasıyla birlikte sporcu beslenmesi de gün geçtikçe daha fazla konuşulan ve
üzerinde araştırmalar yapılan bir konu ve alan haline gelmektedir. Dengeli, düzenli ve doğru beslenme,
sporcu için birçok yönden önem taşımaktadır (Ersoy, 1991). Sporcunun en yüksek düzeyde performansa
ulaşmasında etkili olan birçok faktör bulunmaktadır ve bu faktörlerden birisi de beslenmedir. Beslenme
sporcunun bu amaca ulaşmasında önemli konulardan birisidir (Öztürk, 2010).
Sporcuların beslenme alışkanlıkları ve performansları arasında doğru orantılı bir ilişki vardır. Sporlarda
beslenme ile enerji dengesinin iyi kullanılması sonucu sporda başarı sağlanabilir. Beslenme ile ilgili
bilgilerin sporcu ve antrenörler tarafından bilinmesi ve uygulanmasının önemi büyüktür. (Alpar 1994;
Güneş 2005).
Spor çalışmaları ve yarışmaları sporcuların daha fazla kalori harcamasına neden olan aktiviteler olarak
karşımıza çıkar bunun için daha fazla enerji, kalori ve besin öğesine gereksinim vardır. Sedanter insana
göre sporcu beslenmesi 2-3 kat daha fazla kalori ihtiyacına gerek vardır. Sporcuların ise bu kalori
ihtiyacını temin etmek için değişik yollara başvururlar. Beslenme bilgi düzeyi iyi olan sporcular
beslenme alışkanlıkları da düzenli ve bilinçli yaparak spor performanslarını yükseltme yoluna giderler.
Spor çalışmaları ve yarışmaları ile beslenmenin direkt etkisi ve katkısı vardır. Sporcunun kuvvet, sürat,
dayanıklılık performansına etki yapar. Beyinsel olarak da kaygı ve tedirginliğini azaltır.
Bu çalışmamızdaki amaç; farklı spor formatları içinde yarışan takım sporları ile bireysel konumda ve
yarışma öncesi ağırlık kontrolü yapılarak yarışmaya katılan sıklet sporcularının beslenme bilgi
düzeylerini, beslenme alışkanlıklarını araştırmak ve incelemektir.
Çalışmamızın konusu; Türkiye evreninde 2020-2021 yıllarında 18-30 yaş grubu kadın ve erkek takım
sporları ve sıklet sporcularının beslenme bilgi düzeyleri ve beslenme alışkanlıklarının incelenmesi
olarak yapılmıştır.
Çalışmanın önemi; İnsan hayatını devam ettirmesi, canlılığını sürdürmesi, sağlığının koruması
verimliliğinin artması için önemli bir etken olduğu gibi sporcular için antrenmana cevap vermesi,
performansı artırmasında önemli bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır.
GENEL BİLGİLER
Beslenme
Dünya Sağlık Örgütü’ne (WHO) göre vücudun günlük gereksinimini karşılayacak besinlerin alımına
beslenme denir. Tüm yaş gruplarındaki ve fizyolojik durumdaki bireyler için yeterli ve dengeli beslenme
ile düzenli fiziksel aktivite sağlıklı yaşamın temelidir.
Kolukısa ve Eyipınar (2020) beslenmeyi, ağız yolu ile alınan besin maddelerinin sindirim
mekanizmasında hazmedilip ve bir dizi elemine işleminden geçirilmesinin ardından, insan vücudunun
ihtiyacı olan besin değerlerini organlara, dokulara ve hücrelere damar yolundan yararlanılarak kan doku
ve lenf sistemi vasıtası ile iletmesi ve sonrasında sindirim sisteminden ve dolaşım sisteminden artan
besinleri, boşaltım sistemi ile dışarı atılması olarak tanımlamışlardır.
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Beslenme, insanın yapısına, cinsiyetine, çalışma ve özel durumu ile genetik özelliğe göre bedenin
gerektirdiği tüm besin öğelerini, yaşamın sürdürülmesi ve sağlığın korunması için gereken miktarlarda
alıp bedenin kullanabilmesidir (Baysal, 2013; Kutluay ve ark. 2011).
Uygun besin alımı, sporcu beslenmesindeki en önemli etkenlerden bir tanesi durumundadır. Sporcuların
enerji ihtiyaçları hem günlük hem de yıllık antrenman ve müsabaka programlarına, antrenmanın
şiddetlerine ve yoğunluklarına göre farklılık gösterebilmektedir (Deakin ve ark. 2015).
Besin
Yenebilen bitki ve hayvan dokuları “besin” olarak tanımlanır. Besinler; 6 grupta toplanabilir; protein,
karbonhidrat, yağ, vitaminler, mineraller ve su-sıvılar gibi organik ve inorganik öğelerden oluşmuştur.
Bu öğelere “besin öğeleri” denir. Besin ögeleri tamamı ya da küçük miktarı dahi insan vücudunda
üretilemeyen yaşamın sürekliliği, doku tamiri, büyüme ve gelişme için gerekli olan kimyasal bileşenler
olarak tanımlanmaktadır (Mann and Truswell, 2017).
Sporcu Beslenmesinin Önemi
Ersoy (2004)’a göre, sporcular performanslarını artırmak amacıyla vakitlerinin büyük bir kısmını
antrenman yaparak geçirmektedirler. Antrenman yapmak için büyük çabalar sarf edilmekte, sarf edilen
bu çabaları boşa çıkarmamak ve egzersizlerle birlikte yüksek seviyede verim elde edebilmek için düzgün
beslenme büyük ehemmiyet taşımaktadır.
Özmerdivenli ve Karacabey (2002), sporcu beslenmesinin önemini, sporcunun vücut kapasitelerini
ilerletmesi, sağlıklı oluş halini sürdürmesi ve üst düzey sportif performansa erişebilmesi; yalnızca
dengeli, kurallı ve hedefe göre beslenme yöntemiyle gerçekleşmektedir. Sağlığa uygun ve doğru besin
tüketimi, sporcunun fiziksel veriminin arttırılmasında önemli bir noktadır.
Hoogenboom ve ark. (2009), sporda beslenmenin maksimum vücut kapasitesine erişmenin yanında,
yükselen antrenman ağırlıklarına karşı enerji elde etmek ve bunun yanı sıra pozitif enerji
tüketilebilirliğini devam ettirmek amacıyla yeterince kalori ve besin alınmasının gerektiğini ve bunun
sonucunda performansın artacağını ve yarışmacıların müsabaka esnasında birbirlerine karşı üstünlük
kurmalarında katkı sağladıklarını belirtmişlerdir.
Spor
Spor sözlük anlamı olarak lâtince disportare ve desport biçiminde “dağıtmak, birbirinden ayırmak”
anlamına gelen sözcüklerden 17 yüzyıldan sonra günümüze gelinceye kadar ilk hecesi aşınarak
“SPORT” biçimine dönüştüğü araştırmacılar tarafından öne sürülmektedir (Alpman, 2002).
Britannica ansiklopedisi sporu; Belirli ölçüde güç ve beceri gerektiren yarışmalı ve eğlenceli etkinlikler
olarak tanımlamaktadır.
Spor, bireysel veya takım sporu yapan sporculardan oluşan önceden belirlenen zaman ve mekânda belirli
bir alanda, belirli hareketlerin görüldüğü değişikliklerde ve seri olarak bir amaç doğrultusunda yapılan
örgütlü insan davranışlarıdır (Dever, 2010).
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Takım Sporları
İki veya daha fazla sporculardan meydana gelen grupların yarışmak ve kazanmak için birbirleri ile
yaptıkları mücadeleye takım sporları denir.
Siklet sporları
Bazı spor branşlarında müsabaka öncesi ağırlık kontrolü yapılarak ve eşit ağırlıklarda veya ağırlık
aralığında yarışmaya girmesi gereken spor branşlarıdır. Genellikler bu spor branşları; boks, güreş, judo,
taek-wondo, karate, halter, vücut geliştirme ve fitness, bilek güreşi, wushu, kick-boks, binicilik gibi
sporlardır.
GEREÇ VE YÖNTEM
Bu çalışma; 2020-2021 yılı içinde Türkiye liglerinde yarışan 18-32 yaş aralığındaki takım sporcuları ve
siklet sporcularının beslenme bilgi düzeyleri ve beslenme alışkanlıklarının incelenmesi amacıyla
yapılmıştır.
Bu çalışmada; 2020-2021 yılı içinde Türkiye liglerinde takım sporları (130) ve sıklet sporu yapan (80)
toplam 210 sporcu katılımcı ankete cevap vermiştir. Bu sporcuların 129 erkek sporcu, 81 kadın
sporcudan oluşmuştur. Anket uygulama yönteminde; random tekniği kullanılarak 243 deneğe kişisel
bilgi formu uygulanmıştır. 210 kişi çalışma evrenini oluşturmuştur. Takım sporları ve siklet
sporcularının beslenme bilgi düzeyleri ve alışkanlıklarını incelemeyi amaçlayan bu çalışmada, araştırma
metodu olarak anket yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada kullanılan anket, Kişisel bilgilerini, Sağlık
durumlarını, Beslenme bilgi düzeylerini ve beslenme alışkanlıkları olmak üzere toplam dört bölümden
oluşan anket uygulanmıştır.
Verilerin Analizi
Sporcuların beslenme bilgi düzeyleri ve alışkanlıklarının incelenmesi amacıyla hazırlanan anket
çalışmasında yer alan değişkenlerin frekans ve yüzde bilgileri, sürekli değişkenlerin ortalama ve
standart sapma değerleri verilmiştir. Ayrıca spor yılı ve kilo değişkenleri için normallik varsayımları
Kolmogorov-Smirnov testi ile incelenmiştir. İncelenen değişkenlerin normal dağılıma sahip olmadığı
görülmüştür. Değişkenler normal dağılıma sahip olmadığından dolayı, düzey sayısı iki olan
değişkenlerin analizinde Mann-Whitney-U testi kullanılmıştır. Branş değişkeni ile anket çalışmasında
yer alan diğer tüm kategorik değişkenler arasındaki ilişki ise ki-kare analizi ile incelenmiştir. Çalışmada
kullanılan tüm analizler IBM-SPSS-21 programında yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar bulgular
bölümünde tablolar şeklinde sunulmuştur.
BULGULAR
Tablo 1. Kişisel bilgilerin demografik dağılımları (n= 210)
Değişken
Cinsiyet
Branş
Eğitim
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Meslek

Sağlık durumu

Lisansüstü
Öğrenci
Öğretmen
Antrenör
Sporcu
Serbest
Sağlıklı
Kronik Hasta

11,00
146,00
15,00
14,00
29,00
6,00
207
3

5,24
69,52
7,14
6,67
13,81
2,86
98,57
1,43

Tablo 1’de görüldüğü gibi; katılımcıların kişisel bilgilerinin cinsiyet değişkeninin 129 kişi erkek sporcu
ve 81 kadın sporcu , branş değişkeninin 130 kişi takım sporları ve 80 kişi sıklet sporu yapan
sporculardan oluştuğu tespit edilmiştir. Eğitim durumunda ise çoğunluk (192 sporcu) lisans seviyesinde,
meslek değişkeninde ise (146 sporcu) öğrenci oldukları belirlenmiştir.
Sporcuların sağlık sorunu olmadığını ve sadece (3 sporcu) kronik hastalığı olduğunu beyan etmiştir.
Çalışmamıza katılan sporcuların sağlıklı bireyler olduğu gözlenmiştir.
Tablo 2. Spor yılı, yaş, boy ve kilo değişkenlerinin dağılımı (n=210).
Değişken

Ortalama

Spor yapma yılı
Yaş
Boy
Kilo

9,86 (yıl)
22,05 (yaş)
174,34 cm
70,82 kg

Standard
sapma
3,40
2,77
9,52
14,31

Minimum

Maksimum

3 yıl
18 yaş
157 cm
45 kg

21 yıl
32 yaş
202 cm
112 kg

Tablo 2’de görüldüğü gibi; spor yılı ortalaması 9,86 yıl, yaş ortalaması 22,05 yaş, boy ortalaması 174,34
cm ve kilo değişkeninin ortalaması 70,82 kg olarak tespit edilmiştir.
Tablo 3. Branş ile spor yılı ve kilo değişkenlerinin Mann-Whitney test dağılımı (n=210)
Ss

M-W

p değeri

Takım sporları
Sıklet sporları

Ortalama
(yıl)
10,02
9,61

3,50
3,24

4971,5

0,591

Takım sporları
Sıklet sporları

71,32
70,03

13,56
15,51

4825,5

0,381

Ölçekler

Branş

Spor yılı
Kilo

Tablo 3’de görüldüğü gibi; Branş ile spor yılı ve kilo değişkenleri arasında yapılan Mann-Whitney
analizi sonucunda, değişkenler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunamamıştır (p=0,591>
α=0,05, p=0,381> α=0,05).
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Tablo 4. Sporcuların aylık gelir düzeyiniz nedir sorusuna verdikleri cevapların istatiksel dağılımı
(n=210)

Takım
Branş
Siklet
Toplam
𝑋

0-1000 TL

1000-2000
TL

20003000TL

Daha
Fazla

Toplam

N

58

20

21

31

130

%

27,6

9,5

10,0

14,8

61,9

N

33

16

16

15

80

%

15,7

7,6

7,6

7,1

38,1

N

91

36

37

46

210

%

43,3

17,1

17,6

21,9

100

2

1,748

Df

3

p değeri

0,626

Phi and Cramer’s
V

0,091

Tablo 4’da görüldüğü gibi; Sporcuların (91 sporcu) gelir durumunu 0-1000 TL aralığında ve (46 sporcu)
ise 3000 TL olduğunu beyan etmişlerdir. Sporcuların gelir düzeyleri açısından gruplar arasında
istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunamamıştır (p=0,626> α=0.05).
Tablo 5. Sporculara beslenme ile ilgili yeterli bilgiye sahip misiniz sorusuna verdikleri cevapların
istatistiksel sonuçları (n=210)

Takım
Branş
Siklet
Toplam

Evet

Kısmen

Hayır

Toplam

N

51

79

0

130

%

24,3

37,6

0

61,9

N

35

45

0

80

%

16,7

21,4

0

38,1

N

86

124

00

210

%

41,0

59,0

0

100

𝑋2

0,418

Df

1

p değeri

0,518

Phi and Cramer’s V

0,045

Tablo 5’de görüldüğü gibi; sporculara beslenme ile ilgili bilgi seviyelerindeki yeterlilikleri
incelendiğinde 86 sporcu beslenme ile ilgili yeterli bilgiye sahip olduğu, 124 sporcu ise kısmen
beslenme ile ilgili yeterli bilgiye sahip olduklarını beyan etmişlerdir.
Sporcuların beslenme ile ilgili yeterli bilgiye sahip olmaları açısından gruplar arasında istatistiksel
olarak anlamlı bir ilişki bulunamamıştır (p=0,518> α=0.05).
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Tablo 6. Beslenme ile ilgili bilgileri nereden edindiniz sorusuna verdikleri cevapların istatistiksel
dağılımı (n=210)

Takım
Branş
Siklet

Toplam

Doktor/
Diyetisyen

Okul

Aile

TV/
İnternet

Dergi/
Kitap

Antrenör

Toplam

N

12

55

9

33

9

12

130

%

5,7

26,2

4,3

15,7

4,3

5,7

61,9

N

15

31

3

10

6

15

80

%

7,1

14,8

1,4

4,8

2,9

7,1

38,1

N

27

86

12

43

15

27

210

%

12,9

41

5,7

20,5

7,1

12,9

100

𝑋2

12,045

Df

5

p değeri

0,034*

Phi and Cramer’s
V

0,239

Tablo 6’de beslenme ile ilgili bilgileri nereden edindiniz sorusuna; sporcuların %41 (86 kişi)
beslenme ile ilgili bilgileri okuldan, %20.5 (43 kişi) TV/ internetten ve %12.9 (27 kişi) antrenörden
edindiğini beyan etmiştir.
Sporcuların beslenme ile ilgili bilgileri nereden edindikleri ile gruplar arasında istatistiksel olarak
anlamlı bir ilişki bulunmuştur (p=0,034* <α=0.05).
Tablo 7. Sporcuların beslenme ile ilgili edindiğiniz bilgiler ışığında beslenmenizde değişiklik yaptınız
mı sorusuna verdikleri cevapların istatiksel dağılımı (n=210)

Takım
Branş
Siklet

Toplam

Evet

Hayır

Kısmen

Toplam

N

44

56

30

130

%

21,0

26,7

14,3

61,9

N

30

30

20

80

%

14,3

14,3

9,5

38,1

N

74

86

50

210

%

35,2

41,0

23,8

100

𝑋2

0,641

Df

2

p değeri

0,726

Phi and Cramer’s V
0,055
Tablo 7’da görüldüğü gibi; katılımcıların beslenme alışkanlıklarında değişiklik yapma durumları
incelendiğinde 74 sporcu beslenmelerinde değişiklik yaparken, 86 sporcu beslenmelerinde değişiklik
yapmadığını ve 50 sporcu ise kısmen değişiklik yaptığını söylemiştir.
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Sporcuların beslenme ile ilgili edindikleri bilgiler ışığında beslenmelerinde değişiklik yapmaları
açısından gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunamamıştır (p=0,726> α=0.05).
Tablo 8. Sporcuların beslenmenin sporcu performansına etkisi olduğunu düşünüyor musunuz sorusuna
verdikleri cevapların istatistiksel dağılımı ( n=210)

Takım
Branş
Siklet
Toplam

Evet

Kısmen

Hayır

Toplam

N

125

5

0

130

%

59,5

2,4

0

61,9

N

78

2

0

80

%

37,1

1,0

0

38,1

N

203

7

0

210

%

96,7

3,3

0

100

𝑋2

0,279

Df

1

p değeri

0,598

Phi and Cramer’s V

0,036

Tablo 8’de görüldüğü gibi; Sporcuların hemen hemen tamamı (203) sporcu beslenmenin sporcu
performansına etkisi olduğunu düşünmektedir. Tüm katılımcılar beslenmenin az veya çok sportif
performansa etkisi olduğunu belirtmişlerdir.
Sporcuların beslenmenin sporcu performansına etkisi olduğunu düşünmeleri açısından gruplar arasında
istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunamamıştır (p=0,598 > α=0.05).
Tablo 9. Sporcuların genellikle günde kaç öğün (kahvaltı, öğle ve akşam yemeği) tüketirsiniz sorusuna
verdikleri cevapların istatistiksel dağılımı (n=210)

Takım
Branş
Siklet

Toplam

2 öğün

3 öğün

4 öğün

5-6 öğün

Toplam

N

29

76

12

13

130

%

13,8

36,2

5,7

6,2

61,9

N

18

37

14

11

80

%

8,6

17,6

6,7

5,2

38,1

N

47

113

26

24

210

%

22,4

53,8

12,4

11,4

100

𝑋2

4,718

Df

3

p değeri

0,194

Phi and Cramer’s V

0,150
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Tablo 9’de görüldüğü gibi; Sporcuların (113) sporcu günde 3 öğün, ( 47) sporcu ise 2 öğün besin aldığını
beyan etmiştir. Sporcuların günde kaç öğün beslendikleri ile ilgili gruplar arasında istatistiksel olarak
anlamlı bir ilişki bulunamamıştır (p=0,194> α=0.05).
Tablo 10. Sporcuların sabah kahvaltısını düzenli yapar mısınız sorusuna verdikleri cevapların
istatistiksel dağılımı (n=210)

Takım
Branş
Siklet

Toplam

Her zaman

Bazen

Hayır

Toplam

N

70

46

14

130

%

33,3

21,9

6,7

61,9

N

44

27

9

80

%

21,0

12,9

4,3

38,1

N

114

73

23

210

%

54,3

34,8

11,0

100

𝑋2

0,061

Df

2

p değeri

0,970

Phi and Cramer’s V

0,017

Tablo 10’te görüldüğü gibi; Sporcuların (187) sporcu kahvaltı yaptıklarını ve (23) sporcu hiç
yapmadığın belirtmiştir. Sporcuların sabah kahvaltısını düzenli yapmaları ile açısından gruplar arasında
istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunamamıştır (p=0,970> α=0.05).
Tablo 11. Sporcuların günlük ortalama kaç litre su tüketirsiniz sorusuna vermiş oldukları cevapların
istatistiksel dağılımı (n= 210)

Takım
Branş
Siklet
Toplam
𝑋2
Df
p değeri
Phi and Cramer’s V

N
%
N
%
N
%

1-15 litre
36
17,1
9
4,3
45
21,4

1.5-2 litre
3 litre
62
23
29,5
11,0
50
11
23,8
5,2
112
34
53,4
16,2
10,462
3
0,015*
0,223

3.5-4 litre
9
4,3
10
4,7
19
9,0

Toplam
130
61,9
80
38,1
210
100

Tablo 11’de görüldüğü gibi; günlük ortalama kaç litre su tüketirsiniz sorusuna 112 sporcu 1.5-2 lt ve 45
sporcu 1-1.5 lt ve 34 sporcu 3 lt su tüketimi yaptığını belirtmiştir.
Sporcuların günlük ortalama su tüketimleri değerlendirildiğinde gruplar arasında istatistiksel olarak
anlamlı bir ilişki bulunmuştur (p=0,015 <α=0.05).
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Tablo 12. Sporcuların antrenman-müsabaka öncesinde hangi tür besin tüketirsiniz sorusuna verdikleri
cevapların istatistiksel dağılımı (n= 210)

Takım
Branş
Siklet

Toplam

Karbonhidrat

Protein

Sebze-Meyve

Toplam

N

63

30

37

130

%

30,0

14,3

17,6

61,9

N

28

26

26

80

%

13,3

12,4

12,4

38,1

N

91

56

63

210

%

43,3

26,7

30,0

100

𝑋2

3,989

Df

2

p değeri

0,136

Phi and Cramer’s V

0,138

Tablo 12’de görüldüğü gibi; Sporcuların 91sporcu antrenman-müsabaka öncesi karbonhidrat, 56 sporcu
protein ve 63 sporcu ise ise sebze-meyve tüketmektedir.
Sporcuların antrenman-müsabaka öncesinde tükettikleri besin türü ile gruplar arasında istatistiksel
olarak anlamlı bir ilişki bulunamamıştır (p=0,136> α=0.05).
Tablo 13. Sporcuların antrenman süresince sıvı alımına dikkat eder misiniz sorusuna verdikleri
cevapların istatiksel dağılımı (n= 210)

Takım
Branş
Siklet

Toplam
𝑋

Evet

Hayır

Kısmen

Toplam

N

107

9

14

130

%

51

4,3

6,7

61,9

N

66

5

9

80

%

31,4

2,4

4,3

38,1

N

173

14

23

210

%

82,4

6,7

11,0

100

2

0,044

Df

2

p değeri

0,978

Phi and Cramer’s V

0,015

Tablo 13’de görüldüğü gibi; Sporcular genellikle antrenman süresi içinde sıvı alımına dikkat ettiklerini
söylemişlerdir.Sporcuların antrenman süresince sıvı alımına dikkat etmeleri açısından gruplar arasında
istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunamamıştır (p=0,978> α=0.05).
Tablo 14. Sporculara yeterli beslendiğinizi düşünüyor musunuz sorusuna verdikleri cevapların istatiksel
dağılımı (n= 210)
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Takım
Branş
Siklet

Toplam
𝑋

Evet

Hayır

Kısmen

Toplam

N

62

18

50

130

%

29,5

8,6

23,8

61,9

N

40

9

31

80

%

19,0

4,3

14,8

38,1

N

102

27

81

210

%

48,6

12,9

38,6

100

2

0,315

Df

2

p değeri

0,854

Phi and Cramer’s V

0,039

Tablo 14’te görüldüğü gibi; Sporculardan 102 sporcu , yeterli beslendiğini, 81 sporcu kismen
beslenebildiğini ve 27 sporcu ise iyi beslenemediğini düşünmektedir. Sporcuların yeterli beslendiklerini
düşünmeleri açısından gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunamamıştır (p=0,854>
α=0.05).
Tablo 15. Sporcular sigara ve alkol kullanıyor musunuz sorusuna verdikleri cevapların istatistiksel
dağılımı (n= 210)

Takım
Branş
Siklet

Toplam

Evet

Hayır

Bazen

Toplam

N

74

32

24

130

%

35,2

15,2

11,4

61,9

N

58

10

12

80

%

27,6

4,8

5,7

38,1

N

132

42

36

210

%

62,9

20,0

17,1

100

𝑋2

5,892

Df

2

p değeri

0,050*

Phi and Cramer’s V

0,168

Tablo 15’da görüldüğü gibi; Takım sporları branşında 74 (%35,2), siklet sporları branşında 58 (%27,6)
kişi sigara ve alkol kullanmaktadır. Takım sporları branşında 32 (%15,2), siklet sporları branşında 10
(%4,8) kişi sigara ve alkol kullanmamaktadır. Takım sporları branşında 24 (%11,4), siklet sporları
branşında 12 (%5,7) kişi ise bazen sigara ve alkol kullanmaktadır.
Sporcuların sigara ve alkol kullanmaları açısından gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki
bulunmuştur (p=0,050 <α=0.05).
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TARTIŞMA
Bu çalışmada takım sporları ve siklet sporcularının beslenme bilgi düzeyi ve beslenme alışkanlıkları
incelenmiştir. Çalışma 129 erkek, 81 kadın toplam 210 sporcudan oluşmaktadır. Sporcuların 130 kişi
takım sporlar 80 kişi sıklet sporcusu olarak tespit edilmiştir. Sporcuların eğitim seviyesi 191sporcu
lisans düzeyinde olup meslek olarak öğrenci grubundan oluşmuştur. Akıl (2007) buna benzer bir
çalışmada katılan sporcuların %87,9’u öğrenci ile yapmıştır.
Sağlık durumu ile ilgili sorulan soruya sporcuların (207 kişi) sağlık sorunu olmadığını ve (3 kişi) kronik
hastalığı olduğunu beyan etmiştir. Çalışmamıza katılan sporcuların sağlıklı bireyler olduğu
gözlenmiştir.
Sporcuların; boy ortalamalarının 174,34 cm olduğu, yaş ortalamaları 22,05 yıl, beden ağırlıkları 70.82
kg ve spor deneyim yaşı 9.86 yıl olarak tespit edilmiştir.
Yüceloğlu (2015) 60 siklet sporcusu ile yaptığı bir çalışmada sporcuların yaş ortalamaları 24,72 yıl ve
boy uzunlukları 1,741 cm, vücut ağırlıkları 82,17 kg olarak bulunmuştur. Yarar ve ark. (2011) 334 denek
ile yapmış oldukları çalışmada katılımcıların yaş ortalamaları 22,58, vücut ağırlıkları 75,50, boy
uzunlukları 177, 93 olarak bulgulanmıştır. Sporcuların meslekleri açısından gruplar arasında istatistiksel
olarak anlamlı bir ilişki bulunamamıştır (p=0,167 > α=0.05).
Tablo 4’da sporcuların gelir düzeyi dağılım verileri 91 kişinin (%43,33) 0-1000 TL, 36 kişi (%17,14)
1000-2000 TL, 37 kişi (%17,62) 2000-3000 TL ve 46 kişi ( %21,90) 3000 TL daha fazla gelire sahip
olduğunu göstermektedir. Yapılan ki-kare analizi sonucunda branş ile gelir değişkenleri arasında
istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunamamıştır (p=0,626> α=0.05).
Tablo 5’de görüldüğü gibi; sporculara beslenme ile ilgili bilgi seviyelerindeki yeterlilikleri
incelendiğinde 86 sporcu beslenme ile ilgili yeterli bilgiye sahip olduğu, 124 sporcu ise kısmen
beslenme ile ilgili yeterli bilgiye sahip olduklarını beyan etmişlerdir.
Benzer araştırmalara bakıldığında Gümüş (2013) %28,2 sinin evet, %71,8’inin hayır yanıtını
verdiklerini tespit etmiştir. Yarar ve ark. (2011) yürüttükleri çalışmada sporcuların % 56,5’inin, Pulur
ve Cicioğlu’nun (2001) çalışmasında ise deneklerin %52’sinin sporcu beslenmesi hakkında bilgi sahibi
olduklarını belirttikleri görülmektedir. Araştırmacıların elde ettiği sonuçların yapılan bu çalışma ile
birbirini desteklediği görülmektedir.
Tablo 6’de beslenme ile ilgili bilgileri nereden edindiniz sorusuna; sporcuların %41 (86 kişi)beslenme
ile ilgili bilgileri okuldan, %20.5 (43 kişi) TV/ internetten ve %12.9 (27 kişi) antrenörden edindiğini
beyan etmiştir. Sporcuların beslenme ile ilgili bilgileri nereden edindikleri ile gruplar arasında
istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur (p=0,034* <α=0.05).
Benzer çalışmalara bakıldığında Göçmez (2019) yaptığı çalışmada sporcuların %67,9’unun, Onbaşı
(2017) katılımcıların %57,7’sinin daha önce beslenme eğitimi aldığı belirtilmiştir. Elde edilen
bulguların Süel ve ark. (2016) çalışmasıyla paralellik gösterdiği, Sivrikaya (2006), Güler ve Şener
(2004) çalışmalarıyla benzerlik göstermediği incelenmiştir. Yaptığımız çalışmaya bakıldığında ise
sporcuların beslenme konusunda %41’inin okuldan bilgi edindikleri bulgulanmıştır. Bu farklı sonucun
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ortaya çıkması bu çalışmaya katılan sporcuların daha çok lisans öğrencileri ve çoğunlukla spor bilimleri
öğrencilerinden oluşmasıdır.
Tablo 7 incelendiğinde araştırmaya sporcuların %35,24 okulda edindikleri bilgiler ışığında beslenme ile
ilgili bilgiler ile beslenme alışkanlıklarında değişiklik yaparken, %40,95’i değişiklik yapmamıştır ve
%23,81’inin ise bazen değişlik yaptıkları bulunmuştur.
Tablo 8’de sporculara beslenmenin sporcu performansına etkisi olduğunu düşünüyor musunuz sorusu
sorulmuş, %96,67’si evet cevabını vermiştir. Altıntaş ve Alkalan (2008) göre, beslenme konusunda
bilgili bir sporcu hangi besinlerin performansı için yararlı, hangi besinlerin performansı için zararlı
olduğunu bilerek hareket etmelidir. Sevim (2007), Sporcunun; vücudunu geliştirmesi, sağlığını
koruması ve yüksek sportif performansa ulaşabilmesi, ancak dengeli, düzenli ve amaca uygun beslenme
yoluyla gerçekleşeceğini belirtmiştir.
Tablo 9’de öğün sayısı değişkeni incelenmiş olup, sporcuların %22,38’i 2 öğün, %53,81’i 3 öğün,
%12,38’i 4 öğün ve %11,43’ü 5-6 öğün beslendikleri bulunmuştur. Şanlıer ve ark. (2000) yaptıkları
çalışmada, sporcuların %49,8’inin günde üç defa, %28,4’ünün dört defa, %7,8’inin de beş ve daha fazla
sayıda öğün tükettiği belirtilmiştir. Öztürk (2006) yaptığı çalışmada, sporcuların %40’ının günde üç
defa, %40,’ının dört defa öğün tükettiği belirtilmiştir. Pulur (2001) Öğün sayısı beş olan sporcuların, üç
öğün yiyenlere göre daha iyi performans gösterdiği ve toplam çalışma veriminin beş öğünle arttırıldığı
belirlenmiştir. Bu çalışmaya verilen diğer araştırmacılarından farklı olan (%22,38’) 2 öğün cevabı hem
pandemi dönemi olması hem de katılımcı sporcuların öğrenci olmalarından kaynaklandığı
düşünülmektedir.
Tablo 10’te sporcuların düzenli kahvaltı yapma alışkanlıkları incelenmiş ve %54,29’unun her zaman,
%34,76’sının bazen ve %10,95’inin nadiren düzenli kahvaltı yaptığı bulunmuştur. Bu soruya verilen
kahvaltı yapma alışkanlığı oranının yüksek olması katılımcı sporcuların beslenme bilgi düzeylerinin
yüksek olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. Ahsen ve ark (1995) yapmış olduğu çalışmada
%61,9’unun kahvaltı yapmadığını, Arslan ve ark (1994) yapmış oldukları bir başka çalışmada da en
fazla atlanan öğünün sabah olduğu belirlenmiştir.
Tablo 11’de araştırmaya katılan sporculara günlük ortalama kaç litre su tüketirsiniz sorusu sorulmuş,
%21,43’ü 1.5 litreden az, %53,33’ü 1.5-2 litre, %16,19’u 3 litreden fazla ve %9,05’i (19 kişi) 3.5-4 litre
su tükettikleri belirlenmiştir. Yapılan analiz sonucunda branş ile su tüketimi değişkenleri arasında
istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur (p=0,015 <α=0.05)
Çalışmamıza katılan sporcuların yetersiz miktarda su içme alışkanlığı toplumun genelinin su içme
alışkanlığı ile benzer olup ve 1980 öncesi siklet sporları antrenörlerinin kilo düşümü için az su içmeyi
önermelerinden kaynaklandığı düşünülmektedir.
Bilgiç ve ark. (2002) yapmış oldukları bir çalışmada, sporcuların %88,2’si müsabaka sonrasında yüksek
derecede susuzluk hissettiklerini ve %84,3’ü de müsabaka öncesi 0,5 litre ve daha az sıvı tükettiklerini
bildirmiştir, Öztürk (2006), sporcuların %85’inin sıvı alımına büyük ölçüde dikkat ettiklerini belirtirken,
Bayrakdar (2008) yapmış olduğu çalışmada, sporcuların %82,8’inin sıvı alımına dikkat ettikleri
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belirtmiştir. Açıkgöz (2019) sporcuların bir günde %16,7’ si 1 ile 5 bardak arası, %33,3’ü 6 ile 10
bardak, %30,0’u 11 ile 15 bardak arası ve %20’si 16 bardak ve üstü günlük su tükettiklerini
bulgulamıştır. Özmerdivenli ve ark (2001) çalışmasına göre voleybolcuların %12’si, futbolcuların
%24’ü, suyun antrenman ve müsabaka sonrası alınmasının vücudun toparlanması için önemli olduğunu
vurgulamışlardır.
Tablo 12’de görüldüğü gibi sporculardan, müsabaka öncesi %43,33’ü karbonhidrat, %26,67’si protein
ve %30,00’u sebze-meyve müsabaka öncesi ağırlıklı olarak karbonhidrat yoğun bir menü tercih edildiği
görülmektedir. Bu durum, Erdoğdu ( 2018). Göktaş (2019) yapmış olduğu benzer çalışmaya katılan
sporcuların %89’u müsabaka öncesi karbonhidrattan zengin besinler, %7,7 proteinden zengin besinler
tüketmekte iken, antrenman sonrası ise %77,8 oranında karbonhidrattan zengin besinler, %16,4
proteinden zengin besinler tükettiklerini belirtmiştir.
Tablo 13’de sporcular, antrenman süresince sıvı alımına %82,38’i evet, %6,67’si hayır ve %10,95’i
kısmen dikkat ettiklerini söylemişlerdir. Arslan (2018) 150 amatör kulüp sporcusu ile yaptığı çalışmada
sporcularının %86,6’sı antrenman süresince sıvı alımına dikkat etmektedir.
Tablo 14’te sporcuların, beslenme durumu ile ilgili 48,57’si yeterli, %12,86’sı yetersiz ve %38,57’si
kısmen yeterli beslendiklerini cevap verdikleri saptanmıştır. Tekin ve ark (2005) yaptıkları çalışmada,
sporcuların %70’i yeteri kadar beslenebildiğini, bir başka çalışmada, sporcuların %24,9’u yeterli
beslenebildiğini, Bayrakdar (2006) %61,8’i ise gerektiği şekilde yeterli besini alamadıklarını
belirtmiştir.
Tablo 15’da sporculara sigara ve alkol kullanıyor musunuz sorusunun istatistiki verileri %20,00’si (42
kişi) kullanmıyorum, %62,86’sı (132 kişi) kullanıyorum ve %17,14’ü (36 kişi) bazen olarak tespit
edilmiştir ve sigara-alkol değişkenleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur
(p=0,050 < α=0.05). Mengi (2016) Trakya Üniversitesi’nde 127 katılımcı ile yaptığı çalışında
sporcuların %26,8’i sigara kullanırken, %29,9’u alkol kullandığını bulmuştur. Bozkurt (2001) yaptığı
çalışmada sporcuların %28,8’inin sigara kullanırken, %64,4’ünün ise alkol ya da sigara alışkanlığı
olmadığını, Akıl (2007)’ın çalışmasına göre, sporcuların %43,2’si alkol, %27’si de sigara
kullandıklarını, Sürücüoğlu ve ark. (1996) yaptıkları bir başka çalışmaya göre, sporcuların %23,4’ü
sigara kullanırken, %48’inin ise alkol ya da sigara alışkanlığı bulunmamaktadır.

SONUÇ VE ÖNERİLER
Sporcuların yeterli beslenme bilgi düzeyine sahip oldukları ve çoğunluğu bu beslenme bilgilerini eğitim
kurumlarından aldıklarını beyan etmiş olup, beslenme bilgilerine rağmen alışkanlıklarında fazla bir
değişiklik yapmadıkları tespit edilmiştir.
Bu çalışmada sporcular; beslenmenin sportif performans ve başarıya etkisini vurgulamışlardır fakat iyi
beslenme alışkanlıklarına sahip olmadığı, sporcu beslenmesi değil genellikle 2 öğün besin alımı
yaptıkları, öğün atladıkları, bilhassa sabah kahvaltısını ihmal ettikleri, Sporcular müsabaka öncesi
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beslenme alışkanlıklarında genellikle 2 saat öncesinde besin alımı yaparken, karbonhidrat ağırlıklı
besinleri tercih ettikleri ve gün içerisinde yetersiz sıvı alımı yaparken, müsabaka ya da antrenman
sırasındaki sıvı tüketimleriyle gün içerisindeki sıvı yetersizliğini tolere etmektedirler. Sporcular
beslenmeye karşı ilgilerinin olduğunu ve iyi beslendiklerini düşünmektedirler.
Sporcuların bağımlılık yapan ve hem genel sağlığı hem de sporcu sağlığını ve sportif performansı
olumsuz yönde etkileyecek olan sigara ve alkol gibi zararlı alışkanlıkların olduğu söylenebilir. Alkol ve
sigara tüketimi yüksek oranda olup normal beslenme düzeni içinde olmadıkları gözlenmiştir.
Yapılan istatistik analizde sporcuların beslenme bilgi edinme şekli eğitim kurumlarında, sıvı alımı ve
alkol-sigara kullanımında verdikleri cevaplarda anlamlılık ortaya çıkmıştır. Diğer sorulara verilen
cevaplarda istatiksel anlamlılık çıkmadığı gibi matematiksel farklılık ve benzerlikler gözlenmiştir.
Sportif performans ve başarıda en az antrenman kadar önemli olan beslenme konusunda bilgilerin
çoğunlukla okuldan elde edildiği görülmekteyken, bu konuda bilgilerin uzman kişilerden alınması
gerektiği söylenebilir.
Öneriler
Beslenme konusunda uzman kişinin beslenme uzman olduğu düşünüldüğünde, bilgi kaynağı olarak
okulu gösteren sporcular oldukça fazladır. Bu noktada, sporcu beslenmesi konusunda eğitim almış
kişiler ve beslenme uzmanları tarafından sporculara beslenme eğitimi verilmelidir. Bu noktada, spor
kulüplerinin sporcu beslenmesi konusunda uzmanlaşmış kişiler ve beslenme uzman çalışması ve bu
konunun desteklenmesi gerekmektedir.
Eğer spor takımlarının beslenme uzmanı bulundurma imkanları yoksa periyodik olarak sporculara bu
eğitimlerin verilmesini sağlayabilmeli ve antrenörlerin de antrenman öncesi veya sporcu ile
toplantılarında beslenme ile ilgili bilgilerini sporculara aktarması gerekmektedir. Çünkü antrenman çok
yönlü olarak sporcunun eğitilmesini sağlayan faaliyetlerdir. Sadece yapısal fiziksel, teknik, taktik eğitim
dışında mental eğitim, sosyal ve davranış eğitimi, sağlık ve beslenme eğitimi de verilmelidir.
Sağlık ve ideal performans için müsabaka öncesi, sonrası ve sırasında yeterli sıvı alımı önemlidir. Sıvı
alımının amacı, yalnızca egzersiz esnasında dehidrasyonu engellemek değil genel sağlığı da iyi hale
getirmek amaçlanmalıdır.
Sporcuların hem sağlıklı olabilmeleri hem de spor performanslarının yüksek olması açısından
beslenmeye önem vermeleri gerekmektedir. Düzenli, dengeli ve yeterli beslenme alışkanlığı
sağlamalıdırlar. Beslenme bilgi düzeyinin iyi olması ve alışkanlıklarının iyi olmaması sportif
performansı ve başarıyı etken kılmaz. Her gün tüm besin gruplarından tüketmeli, vücudun ihtiyaçlarını
karşılayabilmek için yeterli ve dengeli beslenmeye özen göstermelidirler. Yapılan bu çalışma göz
önünde bulundurulduğunda, sporcu beslenme bilgisi ve alışkanlıkları ile ilgili daha geniş evrenlerde,
yeni çalışmalarla literatüre katkıda bulunulabilir.
Konumuzla ilgili yapılacak olan gelecek çalışmalarda katılımcı olarak kadın ve erkek gruplarının
arasında beslenme bilgi düzeyleri ve alışkanlıkları incelenmelidir.
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Sporcu grupları elit seviyede ve olimpik branşlarla birlikte olimpik sporcuların beslenme bilgi düzeyleri
ve alışkanlıkları incelenirse sporcuların beslenme bilgileri ve alışkanlıkları daha iyi anlaşılacaktır.
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LİSE ÖĞRENCİLERİNİN FARKLI ÇEVİKLİK TESTLERİNDEKİ
PERFORMANSINA LATERALİTENİN ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
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ÖZET
Amaç: Bu çalışmanın amacı; lise öğrencilerinde lateralitenin çeviklik performansına olan etkisini
araştırmaktır.
Gereç ve Yöntem: 14 sağlak, 15 solak toplamda 29 erkek öğrencinin katılımı ile gerçekleşmiştir.
Araştırma grubuna önce el tercihi lateralizasyon belirleme anketi uygulatılmıştır. Daha sonra araştırma
grubuna İllinois testi, 505 Çeviklik testi, zig-zağ testi, hexagonal Çeviklik testi, dikey sıçrama (DS) ve
uzun atlama testleri uygulandı. Yapılan bu çalışmada tüm istatistiksel hesaplamalar SPSS 23 paket
program ile yapılmıştır. Yapılan test normality Kolmogorov-Simirov test ile değerlendirildi. Normal
dağılım göstermeyen değişkenler ise non-parametrik Mann-Whitney U test ile değerlendirildi diğer
değişkenler ise parametrik test Independent Samples t-test ile analiz yapıldı.
Bulgular:Araştırma grubunun yaş ortalamaları (n=14; yaş: 15,36±0,63; boy: 172,36±6,99 cm; vücut
ağırlığı; 68,61±13,43 kg)’dır. Solak grup ortalamaları (n=15; yaş: 14,67±1,11; boy: 167,93±8,43 cm;
vücut ağırlığı; 63,27±11,20 kg)’dır. Yapılan Independent Samples t-testsonucunda gruplar arası
karşılaştırmada istatiksel bakımdan sadece hexagonal çeviklik testinde solak grup lehine anlamlı bir fark
olduğu bulundu(p<0,05). Diğer çeviklik testlerinde gruplar arası karşılaştırmada istatiksel bakımdan
anlamlı bir fark bulunamadı.
Sonuç:Yapılan çeviklik testlerinde solak grup sağlak gruba göre matematiksel olarak daha başarılı
bulunmuştur. Çeviklik testlerinde her iki grubun birbirine matematiksel olarak yakın değerler taşıması
lateralitenin çeviklikte çok fazla baskın olmadığı görülse de solak sporcuların rakiplerine ters gelmesi
nedeni ile çalıştırıcılar tarafından bir tercih sebebidir. Bu nedenle bazı çeviklik testlerinde istatiksel
olmasa da matematiksel olarak anlamlı gelişim gösterdikleri sebebi ile çeviklik çalışmalarını etkin bir
şekilde kullanılması gerektiği düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Çeviklik, Lateralizasyon, Lise, Öğrenci, Sağlaklık ve Solaklık

INVESTIGATION OF THE EFFECTS OF LATERALITY ON THE PERFORMANCE OF
HIGH SCHOOL STUDENTS IN DIFFERENT AGILITY TESTS

ABSTRACT

Purpose:The aim of this study; to investigate the effect of laterality on agility performance in high
school student.
Material and Method:It was realized with the participation of 29 male students, 14 right handed and
15 left handed. A hand- held lateralizaion determination survey will be applied to the research group
first. Later, İllinois, 505, zig-zağ, hexagonal, vertical jmp (DS) and long jump tests were applied to the
research group. SPSS 23 is about the package program. In the test normals, it was evaluated with the
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Kolmogorov-Simirov test. Variables that did not show. Independent samples were analyzed by
ındependent samples t-test.
Results:The average age of the research group (n:14; age; 15.36±0.63; height: 172.36±6.99 cm; body
weight;68.61±13.43 kg). The left hand group averages are (n=15; age: 14.67±1.11; height: 167.93±8.43
cm; body weight; 63.27±11.20 kg) . Independent samples t-test showed a significant difference in favor
of the left- handed group (p<0,05). As a result of Independent samples t-test, it was found that there was
a statistically significant difference in favor of the left-handed group only in hexagonal agility
test(p<0.05).İn other agility tests, no statiscally significant difference was found in comparison between
the groups.
Conclusion: In agility tests, the left-handed group was found to be mathematically more successful than
the right-handed group. The fact that both groups have mathematically close values in agility tests shows
that laterality is not very dominant in agility, but it is a reason for preference by coaches because lefthanded athletes are opposed to their competitors. For this reason, it is thought that some agility tests
should be used effectively because they show development significant mathematically, if not statisticall.
Keywords:Agility, High School, Lateralization, Students, Right-handed and Left-hand

GİRİŞ
Anatomik yapı ve fonksiyonlar için beyin tarafından verilen uyarıların, vücudun sağ veya sol yarımını
daha fazla uyarmasına lateralizasyon denir (Leong, 1980). Serebral lateralizasyon ise beyinde sağ taraf
ve sol tarafta bulunan hemisferi için işlevsel farklılıklar anlamına gelmektedir (Pençe, 2000). Bilindiği
üzere kâinattaki en karmaşık yapılardan birisi insan beynidir. Yıllar boyunca bu karmaşık yapının
işlevleri tam ve net bir şekilde ortaya konulamamış ve anlaşılamamıştır. Bu nöronal yapı vücutta
kafatasının içinde yer almaktadır ve iki beyinde hemisferden meydana gelmektedir. Ve beyinde bulunan
bu hemisferler görev olarak birbirine farklılık göstermektedir.
Hemisferler ve tercih edilen eller arasında bir çaprazlık söz konusudur sağ elini kullananları sol beyin,
sol elini kullananları ise sağ beyin hemisferi kontrol etmektedir. Dolayısıyla solak elli bireylerde sağ
beyin, sağlak olan bireylerde ise sol beyin hemisferleri daha baskın kullanılmaktadır. Baskın olan
hemisferin kontrol altına aldığı el, diğer ele göre birçok işi yerine getirirken daha üstün beceri sağlaması
mümkün olacaktır. Bunların yanında tercih edilen ele dominant el, en sık kullanılan el de denilebilir
(Dane S. ve ark., 2009). Kullanılan el ile hemisferler ilişkili olduğu için el dominantı ile, hemisfer
dominansı arasında, doğrudan ilişki bulunmaktadır. Hemisferler işlev olarak da farklılık gösterir. Sağ
eli dominant olan bireylerde sol hemisfer sözel görevler için, sağ hemisfer, sözel olmayan görevler için
baskındır. Sol eli dominant olan bireylerde ise bu durum, seyrek olarak ters, genellikle her iki elini
kullanan veya sağ eli dominant olan kişilerde olduğu gibidir. Bu konu ile ilgili yapılan çalışmalarda
hemfikir olunan görüş, sağ elini kullanan bireyler nüfusun yüzde doksan dokuzunun dil fonksiyonlarının
sol serebral hemisfer yolu ile ortaya konulduğudur. Sol elini kullanan kişilerde ise, bu çapraz ilişkinin
büyük ölçüde bozulduğu yine de sol hemisfer önceliğinin en az yüzde yetmiş oranında devam ettiği
belirtilmektedir. Bir de ambideksterite (her iki ellilik) ve sol el kullanımının ise bazı çevresel sebepler
ile desteklendiği, özellikle takım sporu olan basketbol ve hentbol oynayanlarda, bireysel boks ve güreş
sporu yapanlarda, heykeltıraşlarda, cerrahlarda ve müzisyenlerde, bu tip bir dominansın birçok alan da
önemli avantajlar sağladığı düşünülmektedir (Uzun ve Alkan,2002). Çevresel faktörlerin yanında her
alanda olduğu gibi kalıtsal faktörlerde unutulmamalıdır. Sağlak elli olmayı ve solak elli olmayı anne
karnındaki konum ve hormonel sisteminin etkileri ile açıklamaya çalışan fikirler olmakla birlikte yaygın
ve kabullenilen görüş, el ayak kullanım tercihinin kalıtsal olarak belirlendiği söylenmekte ve genelde
ayak ve el tercihinin serabral dominantlılıkla alakalı olduğu kabul görmektedir(Karadağ ve Kutlu,
2006). Hemisferler birçok şeyi etkilediği gibi fiziksel performans ve hareket becerileri kullanılan beyin
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yarım kürelerinin baskınlığına göre etkilenmektedir (Kale ve ark., 2008). Bütün koçların ve sporcuların
vazgeçilmez nihai amacı, her zaman en iyi dereceler elde etmektir. Her spor branşında, performansın
artırılmasında bilimsel yöntemlerin kullanılması son derece önemlidir. Sporcuların temel motor
özellikleri olan; kuvvet, dayanıklılık, sürat, çeviklik, esneklik ve beceri gibi özelliklerin gelişimi ve
performansları özel yapılan çalışmalar ile en iyi düzeye getirilebilir (Kızılet ve ark., 2010).
Çoğu araştırmacı, ferdi sporlar beyzbol (McLean & Ciurczak, 1982), tennis (Azemar, Ripoll, Simonet,
& Stein, 1983; Holtzen, 2000), eskrim (Bisiacchi, Ripoll, Stein, Simonet, & Azemar, 1985), kriket
(Wood & Aggleton, 1989) ile bireysel mücadele sporları olan boks (Gursoy, 2009) ve Güreş (Ziyagil,
Gursoy, Dane, & Yüksel, 2010) gibi dallarda profesyonel sporcular arasında sol eli baskın sporcuların
yüzdesinin fazla olduğunu ve karşılıklı mücadelenin olmadığı bireysel branşlarda (Raymond, Pontier,
Dufour, & Moller, 1996) ise bu yüzdenin yüksek olmadığını ortaya koymuşlardır. Sol elini dominant
olarak kullanmanın avantajı yapılan sporun özelliği ile de ilişkili olduğu açıklık göstermektedir.
Bu çalışmadaki amaç; lateralitenin çeviklik performansına olan etkisini incelemek olup takım ve
bireysel sporlarda öğrenci seçimi ve antrenmanlar da solak ve sağlak elli öğrencilerin farklı özelliklerde
geliştirilebileceği ve seçiciliğini artırma, dominant el farkındalığını göz önünde tutulmasının önemini
vurgulamaktır.
GEREÇ VE YÖNTEM

Araştırmanın konusu :
Bu çalışmanın konusu; 14-16 yaş grubu 14 sağlak ve 15 solak lise öğrencilerinin farklı çeviklik
testlerindeki performansına lateralitenin etkisinin araştırılmasıdır. Çalışma grubuna dahil edilen
deneklerin analizlerinde ‘lateralizasyon el tercihi belirleme anketi’ (Geschwind & Behan 1982)
kullanıldı. Anket sonrası ise niteliksel araştırma yöntemi uygulandı. İki ya da daha fazla değişken
arasında ilişki olup olmadığını saptamak amacı ile de niceliksel araştırma yöntemi uygulandı.
Araştırmanın Evreni :
Çalışma grubuna dahil edilen deneklerin seçiminde daha önceden okul neden eğitimi öğretmeninden,
gönüllü olarak katılacak deneklerin öncelikli olarak herhangi bir sportif faaliyette bulunmayan, herhangi
bir spor kulübünde lisanslı olmayanların, katılımcıların yarısının sağlak yarısının da solak olanların
tercih edilmesi istendi. Çalışmaya Ordu İmam Hatip Lisesine mensup aktif olarak beden eğitimi dersine
katılan ancak sedanter olan 15.36 ±0.63 yaş ortalamalı 14 sağlak ve 14.67±1.11 yaş ortalamalı 15 solak
toplamda 29 erkek öğrencinin gönüllü katılımı ile gerçekleşmiştir.
Verilerin Toplanması :
Araştırmada değerlendirilecek olan veriler için yapılan uygulama Ordu İmam Hatip Lisesi Spor
Salonunda yapıldı. Denekler sağlak ve solak olmak üzere iki gruba ayrıldı. Öncelikli olarak
katılımcıların ağırlıkları Tanita marka Body fat scale BC-730 ile, uzunluk ölçümleri için de Holtain
marka boy ölçer ile saptandı. Çeviklik testleri Delta marka kronometre-sw (zaman ölçer) 305 ile
saptandı.
Vücut Ağırlığı Ölçümü :
Çalışmaya katılan deneklerin vücut ağırlıkları spor kıyafeti ile, çıplak ayak ve anatomik duruş
pozisyonunda iken 0,1 kg hassasiyetle ölçüldü.
Boy Uzunluğu Ölçümü :
Çalışmaya katılan deneklerin boy uzunlukları; anatomik duruşta, çıplak ayakla topuklar bitişik, nefes
tutulmuş, baş dik, gözler karşıya bakacak bir vaziyette boy ölçerin mezura bölümüne sırt düz bir
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vaziyette yerleştirilmiş olarak boy ölçer tablası başın üst noktasına temas etmesi ile 0,1 cm hassasiyetle
boy ölçüldü.
Test Protokolü:
Katılımcılara yapılacak çeviklik testleri ile ilgili gösterim vegenel bilgi verilmesinin ardından olası
sakatlıkları önlemek amacı ile 10 dakika hafif tempo koşu ardından statik germe egzersizleri yaptırıldı.
2 dakika pasif dinlenmenin ardından uygulamaya geçildi.
Zig-Zag Çeviklik Testi
Hunilerin uzun kenarları 4.86 metre (M), kısa kenarı 3.04 m aralıklarla ve merkeze bir huni konuldu.
Isınma sonrası katılımcılara gidiş dönüş yönleri anlatıldı ve gösterildi. Katılımcılara deneme yapmaları
için izin verildi. Testin başlangıcında kronometre başlatıldı. Katılımcının bitiş çizgisinden geçişi ile süre
durduruldu ve kayıt edildi.
505 Çeviklik Testi
Bu test 15 metrelik bir parkurda gerçekleştirildi. Hızlanma alanı olan 10. metreye fotosel sistemi
yerleştirildi. Burası, zaman açısından giriş ve bitiş kapısı olarak kullanıldı. 15. metre deneğin dönüş yeri
olarak bir huni ile belirlendi. Deneklere test hakkında bilgi verildikten sonra düşük tempoda birkaç
deneme yapmalarına izin verilir. Sporcular teste başlamadan önce 5-6 dk ısınma ve germe egzersizleri
yaparlar. Bu test 3-4 dk ara ile iki kez tekrarlanır en iyi skor değerlendirmeye alındı. Denek hızlanma
alanındaki koşusunda, giriş kapısından geçtiğinde kronometre çalışmaya başladı. 15. Metreden dönüp
bitiş kapısından geçtiğinde kronometre durduruldu. 5 metre gidiş, 5 metre dönüşteki süre saniye
cinsinden kaydedildi(Draper J. A. And Lancaster M. G.1985).
IllinoisÇeviklik Testi
Bu test 5 m genişliği ve 10 m uzunluğu bulunan bir alanda yapıldı. 10 m olarak belirlenen alanın orta
hattı eşit aralıklarla (yaklaşık 3.3m.) yerleştirilen huniler ile parkuru oluşturuldu. Bu test yaklaşık her
10’m de 180˚’lik dönüşler içeren 40 m’si düz, 20 m‘si huniler arasında slalom koşusundan oluşmaktadır.
Çalışmaya katılacaklar bilgilendirildikten sonra denemelerine izin verildi. Denekler parkurun başlangıç
çizgisinden, pronasyon pozisyonda ve eller omuz hizasında (baş başlangıç çizgisinde) olacak şekilde
yere uzanması istendi. Katılımcı, başla komutuyla mümkün olduğunca hızlı şekilde başlar ve bitiş
çizgisine kadar hunilere dokunmadan belirtilen yönde koştular. Kronometre, başla komutu ile başlatıldı
ve kişi bitiş ulaşınca durduruldu. Bitiş süresi kronometre yardımı ile kayıt edildi. Test iki kez tekrardan
sonra en iyi değer kayıt edildi.
Hexagonal (Altıgen ) Çeviklik Testi
Yere 66 santimetre (cm) kenarlara sahip altıgen oluşturuldu. Katılımcı altıgen çizgisinin ortasında yüzü
A çizgisine dönüktür. Test süresince katılımcı A çizgisine dönük şekilde olacaktır. Başla komutu ile
kronometre başlatıldı. Katılımcı çift ayakla B çizgisinin dışına sıçrar ve tekrar merkeze geri döner daha
sonra C çizgisine sıçrar ve merkeze geri döner sonra D ve böyle devam eder. Katılımcı A çizgisinin
üzerine sıçrayıp merkeze döndüğünde bir tur olarak kabul edildi. Katılımcı 3 tur tamamladıktan sonra
kronometre durduruldu ve kayıt edildi.
Uzun Atlama
Katılımcılaraayak parmakları çizginin gerisinde olacak konumda ayakta durmaları, ellerini öne doğru
uzatarak (yere paralel) ayak bilekleri bükülü şekilde ellerini yukarı doğru kaldırıp güç ve denge
sağlayarak sıçrayarak, atlayabileceği en uzak noktaya atlamaları istenildi. Atlayış yapılıp yere temas
ettikleri zaman ayaklarını yan yana tutmaya ve atladıkları noktada kalmaya çalışılmaları istendi.
Sıçradıkları noktada topuk dikkate alınarak mezura yardımı ile ölçüldü. En iyi test değerini almak için
katılımcılara iki kez uygulatıldı ve en iyi değer kaydedildi
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Dikey Sıçrama
Katılımcı belirlenmiş bir duvarın önünde yan bir şekilde durması istenir. Tercih ettiği kolunu
uzanabildiği en yüksek noktaya kaldırmaları istendi. Dokundukları nokta belirlendi. Daha sonra
katılımcı iki ayağına dengeyi eşit şekilde dağıttıktan sonra kendini hazır hissettiğinde vücut hafif öne
eğik dizler hafif bükülü bir şekilde çift ayak sıçramaları istendi. Sıçrayarak dokunduğu nokta ile ilk
uzandığı nokta çıkarılarak sıçrama mesafesi bulundu. Deneklerin zıplama mesafeleri ölçülerek
kaydedildi. Yapılan iki denemenin ardından en iyi değer kayıt edildi.
Verilerin İstatiksel Analizi
Verilerin istatiksel analizinde SPSS 23 paket programı kullanıldı. Sağve sol elini kullanan araştırma
grubuna ait değişkenlerin dağılımlarının normal olup olmadığı Kolmogorow-Simirvov testi ile
değerlendirildi. Sonuçlara göre normal dağılım göstermeyen değişkenler Non-Parametrik MannWhitney U testi diğer değişkenler ise gruplar arası değişkenleri karşılaştırırken bağımsız
örneklemIndependent Samples t-testile analiz yapıldı.

4. BULGULAR
Tablo 1. Değişkenlerin Dağılım Düzeyleri (Test Normality)
Kolmogorov-Smirnova
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Ziğ-Zag
Çeviklik Testi
Dikey Sıçrama
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df

Sig.

statistic

df

Sig.

Sağ

,133

14

,200*

,963

14

,769

Sol

,140

15

,200*

,945

15

,454

Sağ

,475

14

,000

,372

14

,000

Sol

,228

15

,035

,907

15

,123

Sağ

,127

14

,200*

,939

14

,409

Sol

,178

15

,200*

,942

15

,415

Sağ

,120

14

,200*

,964

14

,791

Sol

,165

15

,058

,944

15

,430

sağ

,174

14

,200*

,953

14

,608

Sol

,216

15

,058

,892

15

,071

Sağ

,094

14

,200*

,965

14

,799

Sol

,085

15

,200*

,980

15

,968

Sağ

,196

14

,150

,861

14

,032

Sol

,122

15

,200*

,970

15

,863

Sağ

,160

14

,200*

,914

14

,181

Sol

,134

15

,200*

,928

15

,254

Uzun Atlama

BKİ
Anaerobik
Kapasite
*P>0,05
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Sağ ve sol elini kullanan deneklere ait değişkenlerin dağılımlarının normal olup olmadığı KolmogorovSimirnov Testi ile değerlendirildi. Saglak ve solak grubun normallik değerleri Tablo 2 de görüldüğü
üzere hem sağ elini kullananlar hem sol elini kullananlar için P>0,05 büyük olanlar normal değerde
kabul edilir iken p<0,05 küçük olanlar normal dağılımda kabul edilemez olarak değerlendirildi. Tablo 2
de de görüldüğü üzere hem sağ elini hem sol elini kullananlar için 505 değişkeninin normal dağılım
göstermediğini, diğer tüm değişkenlerin ise normal dağılım gösterdiği görülmektedir. Buna göre 505
değişkeni non-parametrik (Mann- Whitney U) testi ile diğer değişkenler ise parametrik test bağımsız
örneklem Independent Sample T –Test ile analiz edildi. Sig = p>α =0.05
Tablo 2.505 Değişkeninin Non-Parametrik Analizi
Eşitlik
Test
Siğ.
sonuç
Sağlak ve Solak
Indipendent Sample
Grup Değişkenleri
Mann-Whitney U ,451
H0 Reddedilemez
Arasında 505Test
Test
Dağılımı Aynıdır
p>0,05
Sağlak ve solak değişkenlerin kategorileri bakımından normal dağılıma sahip olup olmadıkları p=0.05
önem seviyesinde test edildi ve yalnızca 505 çeviklik değişkeninin normal dağılıma sahip olmadığı
belirlendi. Bu durumda 505 değişkeninin sağ elini kullananlar ile sol elini kullananlar bakımından
ortalama olarak farklı olup olmadığıNon parametrik olmayan Mann-Whitney U testi ile analiz edildi.
Tablo 3’te de görüleceği üzere p=0,451>p=0.05 olduğundan H0 reddedilemez. Sonuç olarak 505
testinde sağlak ve solak grup arasında anlamlı bir fark yoktur.
Sağlak ve Solak Katılımcıların Gruplar Arası Karşılaştırılması ve Analizi
Çalışmaya aktif olarak beden eğitimi dersine katılan ancak sedanter 15.36 ±0.63 yaş ortalamalı 14 sağlak
ve 14.67±1.11 yaş ortalamalı 15 solak erkek öğrenci katılmış olup, sırası ile boy değerleri 172,36 ± 6.99
cm ve 167,93± 8.43 cm, ağırlık değerleri 68.61±13.43 kg ve 63.27±11.20 kg, BKI değerleri 23.03±4.33
ve 22.24±3.01 dir.
Tablo 4 ile sağ ve sol elini kullanan araştırma grubunun fiziksel özellikleri ve çeviklik test
performanslarının karşılaştırılması yapıldı. Tablo 4 ve yapılan gruplar arası karşılaştırmaIndıpendent
Sample T test sonuçları ile birlikte incelenmiş ve aşağıdaki bulgu ve değerlendirmeler tespit edildi.
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Tablo 3. Katılımcıların Fiziksel Özellikleri ve Çeviklik Testleri Performansı Tanımlayıcı Değerleri
Grup
N
Mean
Std. Deviation Std. Mean
1
14
15,36
,633
,169
Yaş (yıl)
2
15
14,67
1,113
,287
1
14
172,36
6,990
1,868
Boy ( cm)
2
15
167,93
8,430
2,177
1
14
68,6100
13,43738
3,59129
Ağırlık (kg)
2
15
63,2733
11,20392
2,89284
1
14
23,0350
4,33924
1,15971
BKI
2
15
22,2440
3,01226
,77776
1
14
20,3364
1,63668
,43742
Illinois Testi
2
15
20,4260
1,57709
,40720
1
14
3,7800
3,05498
,81648
505 Çeviklik
Testi
2
15
3,1260
,29374
,07584
1
14
8,0021
,95439
,25507
Zig-zag
Çeviklik Testi
2
15
8,3233
,58537
,15114
1
14
11,7850
2,41701
,64597
Hexagonal Testi
2
15
10,0427
1,19023
,30732
1
14
36,86
6,971
1,863
Dikey Sıçrama
2
15
33,13
8,096
2,090
1
14
181,71
23,902
6,388
Uzun Atlama
2
15
170,73
25,580
6,605
1
14
920,5036
210,87935
56,35988
Anaerobik
Kapasite
2
15
796,3927
156,04360
40,29028
*1 sağlak,2 solak grup
Tablo4.’te de görüldüğü üzere sağlak ve solakların derecelerinin matematiksel olarak birbirine yakın
oldukları görülse de sağlakların Illinois testi , Zig-zag Çeviklik testi, Dikey sıçrama, Durarak uzun
atlamave Anaerobik kapasite derecelerinin daha iyi olduğu görülmektedir. 505 Çeviklik testi ve
Hegzagonal testlerde ise matematiksel olarak solakların daha iyi derece yaptıkları görüldü.
Tablo 4. İllinois Test Değerleri Arasındaki Farklılığa İlişkinTest Sonuçları
Değişken
Grup
N
Ort.
SS**
t
İllinois Testi
Sağlak
14
20,33 sn 1,63
-,150
İllinois Testi
Solak
15
20,42 sn 1,57
**SS: Standart sapma değerini ifade etmektedir.

P
,882

Çalışmaya katılan sağlakların illionis çeviklik test değeri 20,33±1,63 olup solakların ise 20.42±1.57 sn
olarak bulunmuştur. İki grup arasında anlamlı bir fark çıkmamıştır.
Tablo 5. 505 Test Değerleri Arasındaki Farklılığa İlişkin Test Sonuçları
Değişken
Grup
N
Ort.
SS**
t
P
505
Sağlak
14
3,78 sn
3,05
Çevklik Testi
-826
,416
505
Solak
15
3,12 sn
,29
Çevklik Testi
**SS: Standart sapma değerini ifade etmektedir.
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Çalışmaya katılan sağlakların 505 çeviklik test değeri 3.78±3.05 olup solakların 3.12±0.29 sn olarak
bulunmuştur. İki grup arasında anlamlı bir fark çıkmamıştır.
Tablo 6. Zig-Zag Test Değerleri Arasındaki Farklılığa İlişkin Test Sonuçları
Değişken
Grup
N
Ort.
SS**
t
P
Ziğ-Zag
Sağlak
14
8,00sn
,95
Çevklik Testi
-1,101
,281
Ziğ-Zag
Solak
15
8,32 sn
,58
Çevklik Testi
**SS: Standart sapma değerini ifade etmektedir.
Çalışmaya katılan sağlakların zig-zag çeviklik test değeri 8.00±0.95 olup solakların değeri 8.32±0.58 sn
olarak bulunmuştur. Her iki grup arasında anlamlı bir fark çıkmamıştır.
Tablo 7. Hexagonal Test Değerleri Arasındaki Farklılığa İlişkin Test Sonuçları
Değişken
Grup
N
Ort.
SS**
t
P
Hexagonal
Sağlak
14
11,78 sn 2,41
Testi
2,436
0,25*
Hexagonal
Solak
15
10,40 sn 1,19
testi
*p<0,05 düzeyinde anlamlıdır.
**SS: Standart sapma değerini ifade etmektedir.
Çalışmaya katılan sağlakların hexagonal çeviklik test değeri 11.78±2.41 sn olup solakların değeri
10.04±1.19 sn olarak bulundu. Solaklar lehine anlamlı bir fark (p<0,05) tespit edildi.
Tablo 8. Dikey Sıçrama Test Değerleri Arasındaki Farklılığa İlişkin Test Sonuçları
Değişken
Grup
N
Ort.
SS**
t
P
Dikey sıçrama
Sağlak
14
36,86 sn 6,97
1,323
,197
Dikey sıçrama
Solak
15
33,13 sn 8,09
*SS: Standart sapma değerini ifade etmektedir.
Çalışmaya katılan sağlakların dikey sıçrama değerleri 36.86±6.97 olup solakların ise 33.13±8.09 cm
olarak bulundu. İki grup arasında anlamlı bir fark görülmedi.
Tablo 9. Uzun Atlama Değerleri Arasındaki Farklılığa İlişkin Test Sonuçları
Değişken
Grup
N
Ort.
SS**
t
P
Uzun atlama
Sağlak
14
181,71cm 23,90
1,92
,244
Uzun atlama
Solak
15
170,73cm 25,58
**SS: Standart sapma değerini ifade etmektedir.
Çalışmaya katılan sağlakların uzun atlama değeri 181.71±23.90 olup solakların ise 170.73±25.58 cm
olarak bulundu. İki grup arasında anlamlı bir fark bulunmadı..
Tablo 10. Anaerobik Kapasite Test Değerleri Arasındaki Farklılığa İlişkin Test Sonuçları
Değişken
Grup
N
Ort.
SS**
t
P
Anaerobik
Sağlak
14
920,50
210,87
kapasite
1,810
,081
Anaerobik
Solak
15
796,39
156,04
kapasite
**SS: Standart sapma değerini ifade etmektedir.
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Çalışmaya katılan sağlakların anaerobik kapasite değeri 920.50±210.87 olup solakların ise
796.39±156.04 olarak bulundu. İki grup arasında anlamlı bir fark bulunmadı..
TARTIŞMA

Liseli 15 solak ve 14 sağlak olmak üzere toplam da 29 öğrencinin gönüllü katılımı ile gerçekleştirilen
araştırmada el dominanslarına göre sağlak ve solak iki grup olmak üzere çeviklik düzeyleri
karşılaştırılan bu çalışmada bulgularda da görüldüğüüzere gruplar arasında örneğin;ağırlık, illinonis test,
zig-zagtest, durarak uzun atlama, anaerobik kapasite değerlerinde sağlaklar lehine matematiksel fark
görülürken beden kitle indeksi, 505 çeviklik testi hegzagonal test ve dikey sıçramada solaklar lehine
matematiksel bir fark saptanmıştır ancak bu değerler her iki grupta da birbirine yakın değerlerdir. Ayrıca
istatistiksel olaraksadece hexagonal çeviklik testinde sağlaklar 11,75±2,41 sn, solaklar 10,04±1,19 sn
şeklinde bir sonuç elde etmiş olup sadece bu değerde solaklar lehine anlamlı fark (p<0,05) fark tespit
edilmiştir.
Lise öğrencilerinde lateralite ve çeviklik arasında ilişkiyi ortaya koymak amacıyla yaptığımız literatür
araştırmaları bu konu hakkında kısıtlı sayıda araştırmanın sunulduğunu göstermektedir. Ziyagil ve ark.,
(2010) yaptığı çalışmada farklı spor dallarında en iyi sporcular arasında sol elini kullanma oranının
yüksek olduğunu bildirmişler. Dünya şampiyonasında en iyi güreşçilerde solak olma oranı ve başarı
durumlarını incelenmesi amaçlanmıştır. Madalya kazanan hem kadın hem erkek sporcuların madalya
kazanamayanlara oranla solaklık oranı fazladır.Kazanan sol el güreşçilerin maç dereceleri en iyi
uluslararası güreşçiler arasında, hem sağ hem de karma elli güreşçilerden daha yüksek olduğu sonucuna
varılmıştır. Bu sonuçlar bizim bu çalışmadaki değerler ile örtüşmektedir.
Uluslararası bir turnuvada yapılan bir araştırmada solak boksörler toplamda 800 maç yaptılar, bunların
maç kaybetme oranı %19.32 olurken benzer bir çalışmada 820 maça çıkan sağlak boksörlerin maç
kaybetme oranı ise %42.25 olarak saptanmıştır. Buradan yola çıkarak solak boksörlerin maç kazanma
istatistiklerinin sağlaklara göre daha iyi olduğu görülmektedir. Bu nedenle bu çalışmadaki sonuçlara
paralellik göstermektedir (Gürsoy., 2009).
Masa tenisi ve eskrim benzeri branşlarda solak sporcuların raketi ve eskrim tutuş biçimine bağlı olarak
rakibini etkilediği ve bu spor branşlarında solak sporcuların daha başarılı olduğunu
bildirmişlerdir(Raymond et al. 1996; Loffing & Hagemann, 2012; Grouios, 2004). Buradan hareketle
öneri kısmında da belirtildiği üzere solak sporcuların sağlak sporculara göre daha başarılı olabilecekleri
fikri ile örtüşmektedir.
Dane ve Erzurumoğlu.,2003 lateralite farklılıklarının hentbol oyunculularında reaksiyon zamanı ile
etkileşimi araştırılmış sol elini kullanan sporcuların daha düşük reaksiyon zamanına sahip oldukları
belirtilmiştir. Bu çalışmada solakların sağlaklara göre çeviklik değerlerinin matematiksel olarak daha
iyi olması reaksiyon zamanı ile çeviklik arasında pozitif bir ilişki olduğunu gösterebilir. Çeviklik ve
reaksiyon gerektiren branşlarda solakların daha iyi performans gösterebileceği düşünülebilir.
Yine Ziyagil., 2011 çalışmasında prepubertal güreşçiler üzerinde yapılan çalışmanın sonuçlarına göre,
çoklu sprint performansı, el ve ayak tercihlerine göre değişmektedir. Sol eli dominans sporcuların
ortalama süratleri sağlaklardan daha düşüktür ve daha çok yorgunluk sergilemektedir. “Sağ elli
güreşçilerin sprint çıkış anaerobik performanslarının iyi olduğunu göstermekle birlikte sağ el
güreşçilerin çeviklik performanslarında da iyi olabileceği” düşüncesi ile bu çalışmadaki sağlaklarda
anaerobik kapasite değerlerinin matematiksel olarak daha iyi olması iki çalışma arasında paralelliğin
olduğunu gösterir.
Akça ve ark., 2015 yaptığı çalışmada lisede öğrenim gören 110 solak öğrenci ve 108 sağlak öğrenci
olmak üzere toplamda 218 gönüllü katılımcının el dominanslarına göre sağ el ve sol el ile hedeflere
yönelik yaptıkları atışlarda isabet yüzdelerinin karşılaştırıldığı çalışmalarında, atış isabet oranı
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bakımından sağlaklar solaklardan daha iyi olduğu gözlemlenmiştir.Bu çalışmada çeviklik değerlerinin
matematiksel olarak sağlakların solaklara oranla daha iyi olması bizim çalışmamızla ters düşmektedir
ancak her iki grubun başarı oranlarının birbirine yakın olması konu ile çokta zıtlık teşkil etmemektedir.

SONUÇ VE ÖNERİLER
Görüleceği üzere el dominanslarına göre sporcular üzerinde yapılmış fazla miktarda çalışma
bulunmamaktadır.Bu çalışmada, sağlak ve solakların derecelerinin matematiksel olarak birbirine yakın
oldukları görülse de sağlakların ıllinois, zig-zag, dikey sıçrama, durarak uzun atlamave anaerobik
kapasite derecelerinin daha iyi olduğu görülmektedir. 505 Çeviklik ve hegzagonal testlerde ise
matematiksel olarak solakların daha iyi derece yaptıkları görüldü.İstatistiksel olarak sadece solaklar,
hegzagonal testte sağlaklara karşı anlamlı bir farklılık gösterdi.
El ya da ayak dominanslarının avantaj olarak kullanılabileceği bireysel ya da takım sporları
çoğunluktadır. Hatta çalıştırıcı veya antrenörlerinbu konuda istekli olmaları da bunun bir kanıtıdır.
Sporcunun ters elli olması rakipler için dezavantaj olduğu bilinen bir gerçektir. Bu çalışmada
matematiksel olarak her iki dominansın birbirlerine yakın değerlerde olması başarıda farklılığın çok
önemli olmadığı düşünülse de genel kanı sol elin rakiplere göre ters el olarak düşünülmesi çalıştırıcılara
cazip gelmektedir. Lateralizasyonun çevikliğe çok büyük bir katkı sağlamadığı görülse de rakibe
üstünlük sağlamada bir avantaj olabileceği göz ardı edilmemelidir.
Bu sonuca rağmen benzer çalışmaların, aktif sporcular üzerinde ya da aktif spor yapan kadın ve erkek
sporcular üzerinde de yapılması lateralitenin başarıda etken bir rol oynayıp oynamadığı sorusuna daha
iyi bir yanıt getirebilir.
Dolayısıyla benzer çalışmaların yapılması alan için önem teşkil etmektedir. Buçalışmanın alan için
faydalı olacağı düşünülmektedir.
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ABSTRACT
Traditional leadership tactics usually depend on centralized decision-making and micromanagement that often make it hard to sustain the continuous improvement whereas lean
leadership requires leaders to work with their subordinates but to maintain their position of
authority upon them as well. Moreover, lean leaders are just like teachers and they lead by
example, they usually address their employees as, “follow me and we’ll figure this out together”
and they also set the vision, develop the organizational culture and measure the success.
Furthermore, lean leadership is also about a leader’s commitment to his/her employees,
commitment to the system, commitment to making reasonable changes toward improvement,
and creating an environment of continuous improvement by coaching in organizations. To sum
up, in this study the lean leadership will be outlined and its fundamental principles and its
application forms will be discussed.
Key Words: Lean Leadership, Gemba Walk, Hoshin Kanri.
1. INTRODUCTION
In 2020s, the vast advancements in technology have inevitably changed the way we live and
work and now artificial intelligence (AI), augmented reality (AR), additive manufacturing
(AM) and machine learning technologies are already transforming the world of business as
well. Therefore, organizations need to create or accelerate their capabilities to provide the basis
for competing and improving because many routine decisions and activities will no longer work
out and it’s clear that relying on traditional organizational structures and 1990’s management
principles have been obsolete at present. However, accelerating the best practices around
collaboration, flexibility, inclusion, and accountability and speeding up decision making
process and execution in organizations are the key factors for the organizations in 2020’s.
Therefore, leadership matters today more than ever to survive and not to fall behind in today’s
highly competitive business world because a good leader can inspire his/her subordinates in an
organization to achieve their very best, can main integrity, develop team spirit, create an
organizational vision and can motivate employees by explaining them clearly their role and
giving them guidelines to achieve the goals effectively, by focusing on positive solutions and
removing any barriers they confront in working environment.
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In fact, traditional management notion heavily depends on three fundamental principles that
are, first organizations need a top-down approach to strategy and goal setting, second is the role
of management and human resources focus on merely to measure/control what is being done to
reach organizational goals and to provide the corresponding incentives for employee
performance or non-performance; and the third is only financial incentives to motivate
employees. However, organizational structures and leadership tactics have evolved globally
through the ages so far due to immense technological advancements and customers’ more
complex needs and it’s obvious that these principles will no longer help organizations transform
the way they operate and optimize the entire organizational system to keep up with their
competitors and to ensure that their customers stay with them in today’s global business world.
Furthermore, it can easily be inferred that today, old school management style is not only
ineffective, but it moves organizations to a place where individuals would not like to perform
well but an inspiring leader can transform his/her organization into happier place to work and
make individuals more engaged and more productive employees, in this way, this enhances the
relationships and powers the organization’s vision and effectiveness and enables to reach the
organizational goals sufficiently. Frankly, it can be judged that an organization that is always
learning is always improving and since lean leadership encourages continuous improvement,
experimentation, and learning across the organization, it can provide a basis on organizational
focus on learning and continuous organizational improvement. In brief, at the present time, lean
leadership can help to maintain a sustainably fast pace of innovation since the role of a lean
leader is that of a coach that connects the organization’s goals to individuals’ work, digs for
root causes and encourages his/her subordinates to make wise decisions that will enable
sustainable, competitive growth. What’s more, lean leaders usually rely on their teams’ skills,
knowledge, and experience to maintain continuous organizational improvement and to do what
is necessary to achieve the organizational goals.
In conclusion, Seidel et al. (2019) also emphasized in their study that lean leaders have the
responsibility to help employees to eliminate wastes, train and develop the team members for
problem solving and other lean practices, guide the team towards the strategical goals of the
organization. That’s why lean leadership is essential for making the most of the lean
management principles and it is more of a coaching role than a managing one and last but not
least, as management guru Peter F. Drucker said, “The essence of management is not techniques
and procedures. The essence of management is to make knowledge productive.” Keep reading
to learn how lean management principles can help you harness the full potential of your
employees.” In a word, in this study, the lean leadership will be studied and its fundamental
principles and its application forms will be analyzed in detail.
2. THE LEAN LEADERSHIP AND ITS MAJOR PRINCIPLES
Lean leadership is a modern concept for process optimization throughout the value chain that is
focusing on making inefficiencies (waste) transparent and on altering these into value-adding
activities. The value chain reaches in this context from the upstream (suppliers) over the own
operations to the downstream side (customers). Inefficiencies are everything, (for example an
activity, a process, and a product), which is regarded as something for which the customers
would not want to pay for or to spend financial means. Therefore, the customer is the central
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point in the lean leadership notion and the major goals in the lean leadership philosophy are to
create value for the customer through the optimization of resources and create a steady workflow
based on real customer demands. It also tries to eliminate any waste of time, effort, or money by
identifying each step in a business process and then revising or cutting out steps that do not create
value. The philosophy of lean leadership has its roots in Japan, but it is now widely spread
throughout the world and industries (Helmond, 2020: 1). Additionally, lean leadership
implementation also focuses on eliminating wastes in any process in organizations. Figure 1
exhibits the common wastes in organizations:

Figure 1. Wastes in Organizations
Source: Buckley, P., Prewette, P., Byrd, J., and Harrison, G. Staying Lean: thriving, not just
surviving. Productivity Press. p.7, 2019.

The origins of lean leadership methodology date back to the beginnings of the twentieth century
to the Japanese company of Toyota and lean manufacturing was first coined in 1991 by James
P. Womack, Daniel T. Jones and Daniel Roos from The Massachusetts Institute of Technology
in their book “The Machine That Changed the World”, in which they compared Japanese and
American companies. Toyota Motor Company adopted Toyota Production System (TPS) and
lean manufacturing is regarded as a successor of the TPS. It applies the instruments developed
formerly by Toyota. The TPS employed the first system working depending on the guidelines
of lean leadership. Besides, Toyota had been very stable during global financial crisis in the
past (Dekier, 2012: 48). Besides, Figure 2 shows the four main outcomes that have been
obtained from the lean leadership practices at Toyota:
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Figure 2. The Four Major Outcomes of the Lean Leadership at Toyota.
Source: Netland, T. H., Powell, D. J., and Hines, P. Demystifying lean leadership. International Journal
of Lean Six Sigma. p. 544, 2019.

Moreover, lean leadership methodology depends on managing an organization that seeks the
concept of continuous improvement, a long-term approach to work that systematically quests
for achieving small, incremental changes in processes in order to improve efficiency and quality
and lean leadership’s major purpose is to produce value for the customer through the
optimization of resources and create a steady workflow based on real customer demands in
today’s world and its main goal is to challenge any waste of time, effort or money by identifying
each step in a business process and then revising or cutting out steps that do not create value. So
to speak, lean leadership simply focuses on defining value from the standpoint of the end
customer, Eliminating all waste in the organizational processes and continuously improving all
work processes, purposes and individuals and stakeholders. In brief, lean leadership enhances
both leadership and responsibility and continuous improvement that ensure that every employee
contributes to the improvement process in the organization and the lean leadership itself plays a
role as to building a successful and solid organization that is constantly progressing, focusing on
individuals, identifying real problems and resolving them on the whole. Martens (2020) pointed
out that lean leadership depends on two major bases that are respect for people and continuous
improvement and has four major principles which are improvement culture, self-development,
qualification, Gemba, and Hoshin kanri. It has also been underlined that the major aspect of lean
leadership is developing a relationship with employees by being visible through Gemba, kaizen,
and coaching employees. Additionally, Dombrowski and Mielke (2013) highlighted in their
study that lean leadership is a methodical system for the sustainable implementation and
continuous improvement which provides the cooperation of employees and leaders in their
mutual striving for perfection including the customer focus of all processes as well as the longterm development of employees and leaders. Indeed, it has been emphasized that there are five
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principles of lean leadership which are, improvement culture, self-development, qualification,
Gemba and Hoshin kanri. Figure 3. displays the five principles of lean leadership as a model:

Figure 3. The Five Principles of Lean Leadership
Source: Dombrowski, U., and Mielke, T. Lean leadership–fundamental principles and their application.
Procedia cirp, 7, 569-574. p. 572, 2013.

1) Hoshin Kanri: Hoshin Kanri is a Japanese word and management technique that was first
developed in Japan between the 1950s and 1960s and Hoshin means direction. It can be referred
as “true north” and it implies that all individuals in the organization are moving a similar way,
in the same direction and acting a similar event. Kanri means control” or “management and
includes how you do it and in order to do it, you have to create pioneers to adjust individuals
and push ahead the correct way. Hoshin Kanri results in widespread engagement in
organizations because individuals feel themselves more invested and engaged when they
understand how their work relates to the bigger picture (Soliman, 2020: 4). Hoshin Kanri, also
known as strategy deployment or policy deployment, is a strategy management framework
focuses on customers’ satisfaction and needs with aligned organizational goals on all levels and
it is mainly associated with building the link between business strategy and day-to-day activities
by getting everyone aligned and working toward the same strategic goals and the catchball
system is usually used in order to help in the execution of the strategic plan through Hoshin
Kanri in organizations (Giordani da Silveira et al., 2017: 843).
2) Gemba: The term gemba is Japanese and it means “the actual place” and also means the
factory floor within the lean production context and the idea of gemba depends on the principle
that problems are so visible that the best improvement ideas will come from going to the actual
place “gemba” (Netland et al. 2020: 29). From the point of lean leadership, gemba refers to “the
place where value is created” and the necessity for lean leaders to understand what happens on
the front lines and to understand the problems and processes that their employees deal with.
Regular gemba walks also show the leader’s appreciation for the work of employees in creating
that value. A Gemba Walk is when a supervisor or other person in leadership will walk around
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the shop floor to view how work is actually being done and lean leaders follow five “golden
gemba rules” when a problem occurs: go to gemba; check; take temporary countermeasures;
find the root cause; and standardize (Aij and Teunissen, 2017: 715).
3) Qualification: It’s so clear that the increasing networking, flexibility and complexity of
processes of today’s global business world are placing new demands on the skills of
organizations and their employees, so competitiveness and future viability of the organizations
must be developed via not only with technological opportunities but also improving the skills
and the knowledge of the employees in order to improve the employee performance and
efficiency of organizational processes (Shevyakova et al., 2021: 125). In addition, continuous
learning should be enabled in organizations for long-term development of employees because
providing conventional education and training will not be enough for the employees and
majority of the qualification in lean leadership is created on a daily basis and takes place at the
shop floor. The employees are always challenged and learn by solving real problems and can
pay attention to solving problems to improve the work vs. solving problems to simply get it
done. Therefore, many organizations rely on coaching approaches because they meet the new
requirements best Dombrowski and Mielke, 2013: 571).
4) Self-development: Lean leadership begins with self-development and it refers to a nurturing
environment that will allow and support anyone with the desire to take on ever increasing
responsibility and challenges, and learn through a process of developing mastery and it’s all
about the necessity for intrinsic motivation, so to speak, the desire has to come from within.
Lean leaders have to be extrovert, curious, open and role models and must be aware of the
possibilities to improve themselves and others, and directly should adapt to lean leadership
values so they usually perform Gemba Walk in order to see and understand the real situation
(Trenkner, 2016: 131). As well-known author Ernest Hemingway said, “There is nothing noble
in being superior to your fellow man; true nobility is being superior to your former self”,
actively improving self-awareness, enhancing communication style and techniques, learning to
show greater degrees of empathy, developing skills in motivating self and others and improving
change leadership capability are the key factors for the leaders for the self-development
(Gleeson, 2020: 1).
5) Improvement culture: It’s important to set the proper organizational settings that flourish and
sustain improvement culture in organizations and organizations can become more competitive
by establishing the right culture of striving to perfection and regarding a failure is a possibility
to improve. Moreover, main aspects of organizational culture that have an impact on facilitating
improvement culture and continuous improvement are supportive lean leadership, employee
empowerment and reward system (Almaiman and McLaughlin, 2018: 493-495). Hence, lean
leadership supports improvement culture by ‘doing’ rather than formal education and planning;
focusing on behaviors rather than trying to make people think in a different way and embodies
a flexible work culture, protect employee wellbeing and so employees in an organization with
a good culture will be more engaged, motivated to succeed and display more loyalty (Bäckström
& Ingelsson, 2015: 126).
To sum up, lean leadership is a managerial style originated from the Toyota Company in Japan
and Toyota has perfected lean leadership gradually, which has since been adopted by in various
scales of companies (e.g. healthcare, government, banking, and IT) because of its success. In
short, lean leadership consists of two main components in general and the first component is to
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eliminate waste and non-value-added activity through continuous improvement in
organizations by spending more time in the working environment, interacting with employees
and looking for opportunities to improve processes and the second one is showing respect for
individuals and understanding the behaviors of people and build positive relationships with
their employees. In addition, lean leaders motivate and empower their subordinates to take on
more responsibility and lean leadership also prioritizes customer value in all business processes.
3. LEAN LEADERSHIP APPLICATIONS IN ORGANIZATIONS
With manufacturers throughout the world looking to save costs in every place possible, it’s no
wonder that lean leadership have become the solution of financially responsible organizational
practices and from shoes to cars, various companies rely on the tools, principles, and philosophy
of lean leadership and manufacturing into their business practices. To begin with, as Alefari et
al. (2017) underlined in their study that originated from the Toyota Production System (TPS)
dating back to 1980s, the term “Lean” can be found almost everywhere in the global business
world (e.g. lean services, lean entrepreneurship, lean software development, lean product
development, lean accounting, lean startups etc.) and the actual concept that the leadership on
the whole depends on the principles that maximizing the customer value with minimum waste
(e.g. manufacturing / delivering more with less). Moreover, as Trenkner (2016) mentioned, The
Toyota case has been proved to be by following the fundamentals of lean leadership model of
the Toyota Way (4P) including four levels necessary for the implementation of a permanent
lean production system, as philosophy (long-term thinking), process (elimination of waste),
people and partner (respect, challenges and development), problem solving (continuous
improvement process and learning, CIP) with the motto “Before we built cars, we built people”.
Furthermore, Stanislav (2019) argued that Google, Facebook, Youtube, Airbnb, Amazon are
the most significant lean startups that turned into a billion US dollars or more of valuation and
they are the most well-known multi-billion startups that employed the lean methodology in their
practices. Besides, majority of these companies’ stories have begun in a modest way and in a
smaller scale, for example Google’s story began with two young men spending hours in a
garage trying to build the right thing and another couple of friends who are the future Airbnb
founders were broke and looking for a way to earn for a living. It has also been mentioned that
these companies first started with lean management principles such as startup founders had to
adapt to a new concept, based on the principle “build what customers want” and, most
importantly thing, don’t rack up large costs for early changes in the pipeline not the former idea
of “build first and wait for customers”.
Lean methodology has also enabled an agile development methodology to the founders where
they need to shape a hypothesis about their product/business first and then validate it with
customers in service. However Kaushik (2020) maintained that though the lean startup
approach allowed many startups from the 1990s and early 2000s to achieve great success such
as Facebook, YouTube, Uber, Airbnb, and Amazon that have become billion-dollar enterprises,
it has been argued that it shouldn’t be inferred that lean startup approach is guarantee of success
all the time. Besides, it has been emphasized that several other major organizations such as GE,
Nike, Intel, John Deere and Ford have adopted the lean leadership approach, partly to drive
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innovation but also to fend off the threat of disruption from their competitors and digitally
driven startups such as Intuit, Dropbox and Slack. Consequentially, Dombrowski and Mielke
(2013) pointed out in their study that lean leadership philosophy has become so popular in
today’s modern business, information management and manufacturing processes. Indeed,
according to an international survey conducted in 2012, it has been emphasized in their study
that 91 enterprises participated in total, 54 were from Germany and 37 from other countries. 39
% of the participants are in the automotive industry, 13 % machinery and plant engineering, 7
% chemical or pharmaceutical industry, 4 % electrical industry and 37 % others and almost 80
% of the participants maintained that they implement lean leadership principles in their
companies and 92 % of the respondents claimed that improvement culture is vital for them and
42 % of the participating enterprises claimed that they use the principle of self-development.
Last but not least, it has also been underlined that of all the respondents, the gemba principle is
applied by 50 % of the participating enterprises. In Germany only 39 % and in other countries
61 % agreed to use gemba and Hoshin Kanri is applied by only 29 %.

4. CONCLUSION

Over the last decade, modern business global world has been evolving at pace with the
assistance of novel technologies. Changes faced in the state of the management and
manufacturing processes have provided powerful signals about the wind of change for the
organizations as well. It must be remembered that lean leadership requires an urgent desire to
ask questions and rethink processes so it demands intense curiosity and the willingness to
experiment. Therefore, lean leadership will be the key to the continuous organizational
development and to cope with the business cycle fluctuations, crises and economic uncertainty
in the future. Similarly, it might be hard to prevent a crisis, but organizations can be more
prepared for it by means of the lean leadership which enables organizations more stable by
pursuing perfection, reduced costs, customer oriented focus, increased efficiency, consistent
improvement and quality.
Organizations worldwide have needed to adapt to new work arrangements due to technological
advancements, newer financial process or unprecedented events such as the Covid-19 pandemic
and now it’s so obvious that in the current competitive landscape with globalization and huge
development in new technologies, there is pressure for all kind of organizations to continuously
change and further improve whatsoever and today, the highly flexible lean leadership and
management strategies can act as the central nervous system, connecting process flows and
making a lean philosophy attainable in various sectors such as in offices, industrial, and
government activities. Accordingly, organizational efficiency and maximizing productivity
have never been more important to the manufacturing industry now because in Western
countries and especially in the U.S where higher costs of doing business put many
manufacturers at a competitive disadvantage with global counterparts in places like China,
India, Taiwan and Indonesia. Therefore, only the lean leadership notion and the series of
methods of lean manufacturing improve efficiency, reduce waste, and increase productivity
since they all have been designed to minimize the waste of material and labor while maintaining
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or increasing levels of production which usually result in a net improvement in organizational
total productivity.
Once for all, lean leadership is a true north and continuously evolving process, adapting and
revising strategies to achieve the organization’s desired goals and it also includes a
multidimensional and innovative approach for solving business problems. Last but not least,
the core of lean leadership strategy is about small teams of people throughout the entire
organization coming together each day and trying to figure out, “How can we do today better
than yesterday?” and lean leaders don’t give orders. Furthermore, they present ideas which are
in the best interests of the business and learn from front line employees to understand the way
they work and ensure continuous improvement by having respect for those around you and
being an upstanding member of the team and it is just about the ability to be a team player and
inspire and encourage individuality in organizations.
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Abstract. Reaching energy efficiency in industrial facilities particularly in Iraq is an essential
part in addressing the continuous energy crisis since the second Gulf war. In the electricity
sector, the gap between nameplate capacity and actual utilizable capacity is huge and is rapidly
increasing. Exploring the use of energy efficient practices can be a means to provide a costeffective means to contribute in solving some of electricity demand problems and high energy
costs for the industrial sectors in Iraq. In this paper, energy efficiency approach is used to
estimates the energy savings attained from upgrading and enhancing the energy consumption
aspects in Haditha hydropower plant-Iraq. The potential energy savings is computed and
compared against the current consumption of the compressed air system. To achieve this point,
energy audit and assessment is carried out to recommend a potential energy-efficient practice
that can be implemented in the plant. The recommended energy-efficient practice has the
potential to provide electrical energy saving around 172,323 kWh/yr, and $17,232 in annual cost
of electricity, which correspond to a reduction of 64.58% and 35.41%, respectively. The total
implementation cost for this proposed application is approximately $5,200. The findings clearly
indicate that there is a possibility to have a high electrical energy savings for the tested system,
which can enhance the power consumption efficiency in industrial sector and to minimize energy
waste in Iraq.

Keywords: energy efficiency; hydropower plant; energy consumption; energy audit;
Iraq.

Introduction:
Energy usage across the world is rising rapidly at this time. Such growth has resulted in cause for
concern in terms of the affects towards energy supplies, exhaustion of resources, and the current and
aftereffects on the environment. The environmental concerns include aspects such as climate-change
and global warming. Also, the growing and if not, highest concerns can be witnessed across developing
countries. These countries have and continue to witness increasing growth in energy demands and
consumption, with little to no effective resources or capacity in place. As such, this is expected to impact
the several different aspects of the average individual’s life. It is without a doubt that energy
consumption will continue to rise, and in light of all these aspects mentioned above, the implementation
and adoption of energy efficient measures through certain practices is not only becoming recommended
but now required for the betterment of the future. Such actions must be considered essential for both
local and global energy policy makers.
Energy efficiency implementations has been investigated by many researchers, however energy
inefficient buildings in developing countries still existed [1]. Lee & Yik [2] reviewed the approaches
that were being used in both voluntary and regulatory systems for improving the buildings efficiency .
The authors reported that investing into such energy efficient approaches is not justified by the possible
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energy saving alone, and there is a need for regulatory government approaches. They suggested the need
to adopt a mix of a well-articulated strategy that involves both voluntary and also regulatory actions to
attain energy efficiency in buildings. Ahmed [3] studies the influence that building envelope have on
the amount of energy needed for cooling and heating, and he found a significant association between
the different aspects. Moreover, Kharrufa and Adil [4] examined the building envelope aiming to
minimize the cooling loads in Iraq by investigating the effects of a roof pond. Pérez-Lombard et al. [5]
reviewed the energy consumption practices in the developed countries. The authors concluded that a
combination of private initiative with the addition of government intervention aiming to promote energy
efficiency practices, supporting new efficient technologies, limiting energy consumption, and boosting
social awareness on the practical usage of energy will be vital to make attainable a sustainable energy
future.
The availability of energy has a decisive impact on the economy and development of any developing
country. Iraq suffers from a severe shortage of power supplies [6]. The country has been subjected to
many wars and calamities, which has impaired its infrastructure [7]. Presently, Iraq meets most of its
electricity demand through heavily subsidized government owned power plants. However, the gap
between nameplate capacity and actual utilizable capacity is huge and is rapidly increasing. When
looking at electricity demand in the country, it is estimated at 28 GW, but the actual total load capacity
that is generated is only about 19 GW. Therefore, any improvement in energy consumption at the current
level of electrical energy production is a key step in Iraq. Currently, there are no energy efficiency
standards being developed or implemented in Iraq. There is no current presence for green buildings in
Iraq, nor any energy efficient systematic industrial practices. Thus, the energy sector suffers from
excessive consumption of energy as a result of the lack of energy efficiency programs. Such programs
can aid users understand and analyze the trends of their energy consumptions and seek potential energy
saving practices. Attaining energy efficiently is very crucial for a country like Iraq due to the continuous
energy crisis. Applying energy efficiency managements to industrial area was minimal in the developing
countries. Most of the body of research conducted in Iraq were aiming to improve the energy efficiency
of residential building [8] [9] [10]. Industrial facility functioning energy audit with optimization must
be consistently implemented to scale down excessive energy consumption [11]. Engin and Ari [12]
shows the importance of energy auditing as a valuable energy management approach.
Recently, Ghalandari et al. [13] investigated the potential of implementing energy audit on the pyroprocessing unit to enhance the efficiency of the process inside a cement plant in Iran. The authors
focused on evaluating the potential of electricity production using the exhaust gases using the waste heat
recovery power generation. The findings of this study indicate that around 5.2 MWh power can be
gained from this process and that the feasibility study revealed that approximately 6.7 years are required
to return back the investment. The potential of using energy auditing to improve the energy efficiency
in the pulp and paper industry inside Morocco was investigated by Boharb et al. [14]. Their work
presents a detailed plan to enhance the energy efficiency of certain applications inside the paper plant
such as compressed-air systems. The authors reported that the proposed recommendations have the
potential of saving around 348 MWh in electrical energy consumptions and about 102 MWh of thermal
energy, which translate to a reduction of about 11% and 2%, respectively. Krishnan et al. [15] identified
energy savings potentials in rubberwood industries by implementing energy audit analysis. The energy
auditing process was implemented in the Meenachil Rubberwood Limited, India. Multiple energy saving
recommendations with its implementation cost were presented. The authors reported a total of
approximately 14% reduction in the energy consumption from the existing operational condition.
The motivation of this research is to explore the use of energy efficient industrial practices, with the
objective of finding cost-effective means that contribute to solving some of Iraq’s electricity demand
problems and high energy costs for industrial sectors. To the authors knowledge, industrial energy
efficiency practices have never been employed in the governmental sector within Iraq. The current study
will introduce a set of energy-efficient practices specifically developed for actual implementation at the
660-MWe Haditha Hydroelectric Power Plant in Iraq, located in Haditha, Al Anbar Province. This
approach can help governmental and private entities to improve the outdated energy practices
implemented in this country in order to minimize energy waste.
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METHODOLOGY:
Modifying operational practices that result in little to no-cost can lead to 10-20% being saved on
utility bills. Additionally, capital cost plans with payback periods of two years or less can often save an
additional 20-30% [16]. In many cases, such energy saving approaches and programs will furthermore
have results in minimizing the emissions in environmental pollutants. In order to reach a successful and
attainable energy saving program, an energy audit analysis should be undertaken as the first task at hand.
Energy audits contain a detailed examination of how a plant uses energy, what the plant pays for such
amount of energy, and finally, a recommended approach for changes in operational practices or energyconsuming apparatus. This will effectively save energy and thus save dollars on energy bills and even
maintenance cost of equipment. Energy audits contain a thorough examination and description towards
the operation and usage of energy within a particular plant, the amount that is paid, and a recommended
approach towards change in operational practices, and consumption-based energy. This is bound to save
energy effectively and result in lower costs and maintenance. A complete description of energy auditing
procedure can be found in the work of Turner and Doty [16] .
This work has been conducted through a collaboration between the authors and the Ministry of
Electricity in Iraq represented by Haditha Dam Hydropower Plant (HPP) that conducted an energy audit
for the plant. The authors have conducted a detailed energy analysis for multiple high-energy
consumption equipment within the plant itself. However, in this paper the authors present only one
system findings (compressed air system) as an example of this approach. Additional results and findings
for the complete plant will be presented in future work. The aim of this is to provide a straight-forward
yet applicable recommendation with minimum cost for the plant management to implement.
The compressed air system in Haditha plant is outdated and was installed in 1986. The system
does not have any energy efficient components that can be used in its operation. Detailed observation
of each potential candidate that provide the highest energy savings for this system were conducted. The
current compressors motors do not have any variable frequency drive (VFD) controllers installed on
them. The schematic and the actual pictures of the compressed air system is depicted in Figure 1 and
the existing electrical motor is depicted in Figure 2.
The expected energy saving (ES) for each year, and the energy cost savings (ECS) resulting
from this saving (by installing VFD) can be computed according to the following:
ES = CEU − PEU

(1)

ECS = ES  Avoidable cost of electricity

(2)

here:
CEU = The current time weighted energy usage for a specified motor, kWh.
PEU = The projected time weighted energy usage for a specified motor, kWh.
Both, CEU and PEU, can be assessed as follows:
𝑃×𝐿𝐹×𝑂𝐻

CEU = 𝜂

(3)

𝑚,𝐸𝑥𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔

and,
PEU = 𝜂

𝑃

𝑚,𝑃𝑟 𝑜𝑝𝑜𝑠𝑒𝑑

 (FR1  H1  OH)

(4)

where,
P is the power of motor, OH stand for the motor operating hours (annually), FR1 is the motor
power consumption (with VFD) formerly at full Load, H1 represent the time fraction that motor
will operate at full load, LF
is the motor load factor, and finally; 𝜂𝑚,𝐸𝑥𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 & 𝜂𝑚,𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑠𝑒𝑑
represents the efficiency of the existing motor and the efficiency of the proposed motor,
respectively.
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Figure 1. The compressed air system in Haditha HPP
(courtesy Haditha HPP-MOE Iraq).

Figure 2. The compressor electrical motor used in
Haditha HPP(courtesy Haditha HPP-MOE Iraq).
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Results and Discussions
The potential for energy savings from upgrading the electrical motors of the three 50-bar air
compressors intended for the compressed air network in Haditha HPP is considered in this section. The
electro-mechanical systems in Haditha HPP crucially depends on the continuous supply of a compressed
air with different capacity and pressure values. Several systems, such as hydro turbines, electrical
switchgears and fire-fighting systems depends on compressed air in its operational process. Haditha
plant has two main compressed air systems, and the one discussed here are the 50-bar system. The
system contains three LMF 50 bar piston type air compressors (VHGD 3922 W5). Each compressor
uses an electrical motor with power capacity of 105 kW. The compressors are connected to two air
tanks, this way the compressors will feed the two tanks with the required pressure until a signal from
the pressure switches, installed on the tanks, stops the compressor. Unfortunately, due to the operational
degradation and thus poor conditions of the compressors, and the increased usage of the compressed air
in the plant; the compressors operate for an extended time with several Startup/Shutdown to meet the
demand for the compressed air.
The expected (ES) for each year, and the (ECS) resulting from this saving, can be computed
according to the following:
PEU = 𝜂

𝑃

𝑚,𝑃𝑟 𝑜𝑝𝑜𝑠𝑒𝑑

 (FR1  H1  OH)

In this case for the existing compressor, the parameters are:
P = 105 kW.
OH = 2,160 hr/yr.
FR1 = 50%.
H1 = 75%.
LF = 1.00.
𝜂𝑚,𝐸𝑥𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 = 0.85.
𝜂𝑚,𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑠𝑒𝑑 = 0.90.
In this case, it is assumed that the electrical motor will run at 100% for the intended operating hours. Then using
the above information, we get by applying equations (3 & 4):

CEU =

105 ×1.00×2,160
0.85

= 266,823 kWh/yr.
PEU =

105

0.90

(0.5  0.75  2,160)

= 94,500 kWh/yr
Then, the energy saving from applying this modification according to equation (1) is:
ES = 266,823 kWh/yr − 94,500 kWh/yr
= 172,323 kWh/yr.
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The total cost savings (TCS) for one compressor motor, based on the Iraqi government prices for governmental
sector, is:
TCS = 172,323 kWh/yr × $0.1/kWh
= $17,232 /yr.

The implementation cost is essential part in evaluating the feasibility of any energy efficient
recommendation. The total estimated cost to implement this specific modification on the compressor
motor power line is described here. The cost of the proposed equipment to be used in this case (VFD
controller) for a 105-kW compressor motor is estimated to be $4,700, based on the current market prices
for high end VFDs, with an additional $500 for the installation costs. The installation cost can be
eliminated if the plant used its own technical staff implements such modifications. It is clear that this
modification is highly feasible since the total annual cost saving is estimated to be at $17,232. This result
is very similar in principle t the findings of Boharb et al. [14]. The saving in this case is much higher
due to the different sizing and operational schemes. Table 1 shows a summary of the proposed
recommendation with the attained savings and implementations cost. Installing a VFD drive on an old
electrical motor power lines inside Haditha HPP have the potential of very large saving in the consumed
power. The implementation cost in this case is quite reasonable compared to what will be gained in both
energy saving and electrical bill cost. The compressed air system is one of the heaviest electrical
consumer systems in any industrial plant, and thus any savings will be very significant in alleviating the
low energy efficiency of the system. This result can be generalized in other industrial facility inside Iraq
with the aim of decreasing the power consumption of the system. This gain in the power can then be
directed to other type of consumers in Iraq.
Table 1. Recommendation for Haditha HPP

Description

Annual
Savings

Total Annual
Cost Savings

Install Variable Frequency
Drive on the 50-bar Air
Compressors

172,323 kWh/yr

$17,232

Implementation
Cost

$5,200

Conclusion:
Energy-efficient recommendation was specifically developed for an actual implementation at the
660-MWe Haditha hydroelectric power plant Iraq. The recommendation was based on a detailed energy
auditing process which analyzed the current practice used in the operational regime of Haditha HPP
compressed air system. The energy audit presented here focused on the main three 50-bar compressors
electrical motors, which have the potential of large energy saving. The recommendation clearly showed
a very promising results in term of energy saving potentials inside the power plant. The study outcomes
can be summarized by the following points:
1- The total annual electricity savings for this proposed recommendation (VFD installation), based
on one compressor, is estimated to be 172,323 kWh. This represents a reduction of 64.58% in
power consumption.
2-

The total electrical cost savings is expected to be $17,232 according to the price range for
governmental sector inside Iraq, which corresponds to 35.41% reduction.

3- The implementation cost of this recommendation is $5,200.
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The above findings show that the implementation of energy-efficient approaches in industrial plant
structure will significantly decrease the energy consumption. The large saving which associated with
relatively low implementation cost is very promising for the industrial sector in Iraq. Finally, this study
will provide the Iraqi government and private industrial facilities owners an overview about the potential
of implementing energy efficient practices in Iraq.
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ÖZET
Günümüzde sanayi ve teknolojideki gelişmelerle birlikte enerji ihtiyacı giderek artmaktadır. Bu
enerji ihtiyacını karşılarken, fosil yakıtların çevreye verdiği zararları en aza indirmek adına
temiz, güvenilir ve sürdürülebilir olması gerekçesiyle yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji
üretilmesine önem verilmektedir. Dünya genelinde yenilenebilir enerji kaynakları genel olarak
rüzgar, güneş, biyokütle ve hidrolik enerji olarak kabul edilmektedir. Hidrolik enerji her ne
kadar yenilenebilir bir kaynak olan sudan elde edilse de hidroelektrik santrallerinin özellikle
kurulum aşamasında çevreye ve sosyal yaşama zarar verdiği konusunda tartışmalar mevcuttur.
Özellikle kaynağı yenilenebilir olmasına rağmen çevresel ve sosyal tahribatı nedeniyle
oluşturduğu maliyetin, enerji üreterek oluşturduğu faydanın üzerine çıkarak sürdürülebilirliğini
kaybedebileceği konusu tartışmalıdır. Bu çalışmada hidroelektrik santrallerinin enerji üretimi
ile sağladığı faydaya karşılık, çevre ve insanlar üzerinde oluşturduğu sosyal maliyetleri
incelenmiş ve Türkiye özelinde bir değerlendirme yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Yenilenebilir Enerji Kaynakları, HES, Çevresel Etki
1. GİRİŞ
Suyun potansiyel enerjisinin kinetik enerjiye dönüştürülmesiyle sağlanan hidroelektrik enerji,
suyun üst seviyelerden alt seviyelere düşmesi sonucu açığa çıkan enerjinin türbinlerin
dönmesini sağlaması yoluyla elektrik elde edilmesidir. Yağış rejimi ve iklim şartlarındaki
değişimler hidrolik enerji üzerinde etkilidir (Hassoy, 2016:4). Hidroelektrik santraller (HES)
suyun gücünü elektriğe dönüştürürken enerji miktarını, suyun akışı ve düşüşü belirlemektedir.
Yani türbinlere gel su miktarı ve gücü üretilen elektriğin miktarını tayin etmektedir.
HES’ler temel olarak nehir tipi (barajsız) HES’ler ve rezarvuarlı (barajlı) HES’ler olmak üzere
iki şekilde kurulmaktadır. Rezarvuarlı HES’lerde suyun barajda biriktirilmesi ve bu biriken
suyun potansiyel enerjisinden yararlanılırken, nehir tipi HES’lerde nehir ve dere yataklarındaki
suyun kanal, tünel ve borulara alınıp belirli bir yükseklikten cebri borular aracılığıyla jenaratöre
verilerek elde edilen enerjiden yararlanılır. Bir diğer fark, nehir tipi tesisler yalnızca elektrik
üretimi için inşa edilirken, baraj tipi tesisler elektrik üretimi yanında sulama suyu depolanması,
içme suyu temini ve taşkınlardan koruma gibi amaçlar için de inşa edilmektedir. Baraj tipi
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HES’ler debi düzenlemesi yapılabildiğinden mevsimsel değişimlerden etkilenmezken nehir tipi
HES’lerde debi düzenlemesi yapılamadığından elektrik üretim miktarı mevsimsel
değişikliklere göre farklılık göstermektedir.
Türkiye’de 1950’li 1960’lı yıllar denize doğrudan akan sular bir kayıp olarak görülerek, her bir
damlanın değerlendirilmesi gerektiği ve bu nedenle baraj yapımına ağırlık verildiği yıllar
olmuştur. İlerleyen yıllarda doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını savunan yaklaşımlarla
birlikte çevresel akış kavramı ortaya atılmıştır. Çevresel akış, kısaca nehirlerdeki habitatların
sürdürülebilirliği için gerekli olan akış miktarı olarak tanımlanmaktadır (DSİ, 2013). Son
yıllarda giderek artan sayıda ülkede, nehirler üzerinde inşa edilen su yapılarından sadece sabit
bir minimum akış bırakılmasının yeterli olmadığı; dinamik bir akışa da ihtiyaç olduğu kabul
görmektedir (WWF, 2013:8). Doğal ortamdaki bu akış miktarındaki değişimler ekosistemdeki
canlılar için zamanlama göç zamanlarının belirlenmesi vb. açısından birer göstergedir. Sudaki
yaşam için önemli olan bu doğal akış değerleri baraj yapımından sonra ekolojik değerini
yitirmekte ve canlıların hareketliliğinin düzeni bozulmaktadır (Berkün vd., 2008:43).
Türkiye’de Hidroelektrik Santrallerin Gelişimi
Türkiye’de ilk hidroelektrik üretimi 1902 yılında Tarsus’ta küçük ölçekli hidroelektrik santral
ile başlamış, büyük ölçekli ilk santral ise 1913 yılında İstanbul’da kurulmuştur. Cumhuriyetin
ilk yıllarında kurulu güç kapasitesi 29.66 MW ve bu yıllardaki yıllık üretim ise 45 GWh
seviyesinde gerçekleşmiştir. 1940 yılına gelindiğinde toplam enerji üretiminin %3,2’sine sahip
olan 28 hidroelektrik santral bulunmaktadır. 1954 yılında DSİ’nin kurulmasından sonra
hidroelektrik kapasitesi 14 yıl içinde toplam enerji üretiminin %44’ünden sorumlu olan 412
MW değerine ulaşmıştır. 1950-1969 dönemi hidroelektrik santrallerin DSİ, İller Bankası,
Etibank ve Sümerbank tarafından inşa edilirken 1970 yılında Türkiye Elektrik Kurumu’nun
(TEK) kurulmasıyla İller Bankası, Etibank ve belediyeler gibi resmi kuruluşların elektrik
santralleri inşası dönemi sona ermiştir. 1984 yılında çıkarılan 3096 sayılı yasa ile Yap-İşletDevret (YİD) modeli ile özel sektöre elektrik üretme imkanı sağlanmıştır. 1991 yılında
işletmeye alınan hidroelektrik santrallerle YİD modeli HES dönemi başlamıştır. 2001 yılında
“Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu” kurulmasıyla hidroelektrik dahil olmak üzere elektrik
üretimi, iletimi ve dağıtımı için yeni bir dönem başlamıştır. 2003 yılında yürürlüğe giren “ Su
Kullanım Yönetmeliği ve 2005 yılında çıkarılan 5346 sayılı “Yenilenebilir Enerji
Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun (YEK) ve su
kullanım hakkı anlaşmasıyla beraber, özel sektörün yapacağı HES’lerden elektrik üretip
satabilme serbestliği getirilmiştir. 8 Ocak 2011 Tarihli Resmi Gazete yayınlanan, Yenilenebilir
Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun’un yürürlüğe girmesiyle ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
tarafından yayınlanan Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik üretimine ilişkin yönetmelikle
birlikte, Türkiye’de mini ve mikro HES’lerin önü açılmıştır (Gökdemir vd., 2012:20).
Türkiye’de 2020 yılı itibariyle toplam Kurulu gücü 31,391 MW olan 714 adet lisanslı HES
işletmesi bulunmaktadır. Mevcut kurulu tesislerden yıllık yaklaşık 108,005 GWh elektrik
üretimi sağlanmaktadır. 2019 yılında mevcut HES’lerden 88,886 GWh elektrik üretilmiştir.
Bunun haricinde Kurulu gücü 100 MW’nin üzerinde olan 25 adet HES’in de yapımına devam
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edilmektedir. Türkiye’de HES’lerin dağılımına bakıldığında Doğu, Güneydoğu Anadolu
bölgesinde daha çok rezervuarlı (barajlı), Orta ve Doğu Karadeniz bölgesinde ise daha çok nehir
tipi (barajsız) olarak yoğunlaştığı görülmektedir.
Grafik 1. Türkiye’de 1990-2020 Döneminde HES’lerden Üretilen Elektrik Enerjisinin Gelişimi
(GWh)
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Kaynak: IEA verilerinden faydalanılarak yazar tarafından oluşturulmuştur.
Grafik 1’de 1990-2020 yılları arasında Türkiye’de HES’lerden üretilen toplam elektrik enerjisinin yıllık
gelişimi gösterilmektedir. Özellikle 2001 yılında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun kurulmasıyla
HES üretiminde artış trendi başlamıştır. 1990 yılında 23.148 GWh elektrik enerjisi üretimi
gerçekleşirken dönem dönem yağışlardaki azalmaya bağlı olarak elektrik üretiminde düşüşler
yaşanmıştır. 2019 yılında 88.886 GWh olan elektrik üretimi, gerek yağışlardaki azalma gerekse dünya
üzerinde etkili olan Covid-19 virüsünün etkileri nedeniyle düşüş yaşayarak 78.088 GWh olarak
gerçekleşmiştir.
Çizelge 1: 2019-2020 Yılları Türkiye Elektrik Enerjisi Üretiminin Kaynaklara Göre Dağılımı
2019
2020
Değişim
Kaynak
(GWh)
(%)
(GWh)
(%)
2019-2020 (%)
Hidroelektrik
88.850,20
30,2
78.087,88
26,6
-12,1
Doğalgaz
56.522,70
19,2
69.277,54
23,6
22,6
İthal Kömür
60.381,30
20,5
62.466,47
21,2
3,5
Linyit
46.893,70
15,9
38.163,85
13,0
-18,6
Rüzgar
21.636,30
7,4
24.561,36
8,4
13,5
Jeotermal
8.929,70
3,0
9.929,41
3,4
11,2
Biyoyakıt
4.266,30
1,4
5.228,50
1,8
22,6
Taşkömürü
3.518,90
1,2
3.415,83
1,2
-2,9
Asfaltit
2.324,00
0,8
2.222,88
0,8
-4,4
Güneş
194,4
0,1
416,98
0,1
114,5
Sıvı Yakıtlar
732,9
0,2
313,04
0,1
-57,3
Toplam
294.251,30
100
294.083,74
100
-0,1
Kaynak: EPDK
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Çizelge 1’de Türkiye’de elektrik enerjisi üretiminin 2019 ve 2020 yılındaki kaynak dağılımı
verilmektedir. Çizelgeye göre 2019 yılında toplam elektrik enerjisi üretiminin %30.2’sinin, 2020 yılında
ise %26,6’sının HES’lerden sağlandığı görülmektedir. Son iki yılda HES’lerden üretilen elektrik
üretimindeki değişime bakıldığında ise %12,1’lik bir azalış görülmektedir. Bu durum, yukarıda da
belirtildiği gibi 2020 yılında bir önceki yıla göre HES’lerden üretilen elektrik miktarının azaldığını
göstermektedir.

2. HES’lerin Çevresel ve Sosyal Etkileri
HES’ler işletilmeleri süresince tehlikeli atık oluşturmamaları ve sera gazı emisyonu (CO₂)
salınımının oldukça düşük olması nedeniyle güneş enerjisi, rüzgar enerjisi gibi kaynaklarla
birlikte yenilenebilir enerji kaynakları içerisinde değerlendirilmektedir. Kaynağı su olması
nedeniyle HES’ler yenilenebilir enerji kaynağı olarak kabul edilebilir ancak yenilenebilir bir
kaynaktan elde edilmesi yanında çevresel ve sosyal anlamda oluşturduğu olumsuzluklar da
vardır. İşte HES’lerin çevre üzerindeki bu olumsuz etkileri sağladığı faydanın üzerine
çıktığında sürdürülebilirlik konusunda bazı tartışmalara yol açmaktadır. Bu konuda en büyük
tepki Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) tarafından gündeme getirilmektedir. WWF
yenilenebilir enerji kaynaklarının çeşitliliği açısından elverişli bir coğrafyada bulunan
Türkiye’de, akan her damla suyu enerjiye dönüştürmeye yönelen HES odaklı enerji üretiminin
terk edilmesi gerektiğini savunmaktadır. Bu konudaki en büyük sıkıntı hidroelektrik planlama,
yapım ve işletim uygulamalarının, nehirler üzerinde ciddi tehdit oluşturmasıdır. Özellikle aynı
dere üzerinde çok sayıda ardışık HES tesis edilmesi, ekosistem hizmetlerinin sürdürülebilirliği
açısından geriye döndürülemez sonuçlar ortaya çıkarabilmektedir (www.wwf.org.tr).

HES’lerin Bitki Örtüsü ve Endemik Türler Üzerindeki Etkisi
HES’lerin yapıldığı bölgelerde HES alanı ve ulaşım yolları için yüzlerce ağaç kesilmekte, bitki
örtüsü değişmekte ve bunun sonucunda bölge ikliminde değişimler başlamaktadır. İklimdeki
bu değişim bölgede yaşayan hayvanları yeni koşullara ayak uydurmaya zorlamakta ve bazen
nesillerinin yok olmasına neden olabilmektedir. Özalp vd., (2010), çalışmalarında Artvin İlinde
kurulan nehir tipi HES’lerin neden olacağı çevresel sorunları araştırmışlardır. Çalışmada
özellikle tesis inşaatı çalışmaları sırasında çok geniş ormanlık alanların tahrip edildiği, bu
tahribat sırasında arazi yapısı nedeniyle oldukça fazla hafriyat oluştuğu ve bu hafriyatın
maliyeti azaltmak için gelişi güzel olarak şevlerden aşağıya bırakıldığı vurgulanmıştır. Yüksek
eğimli arazi yapısında bu hafriyatların araziye bırakılmasıyla arazi üzerindeki bitki örtüsü yok
olmakta veya zarar görmekte, yağışlarla birlikte eğim nedeniyle araziye tutunamayan bu
atıkların dere yatağına ulaşacağı, su kaynaklarında yoğun sediment birikimi ve kirlilik
oluşacağı, bu birikintinin metangazı salınımına dahi neden olacağı gibi sonuçlar tartışılmıştır.
Doğu Karadeniz Bölgesindeki nehir tipi HES’lerin ekosistem üzerindeki etkilerini araştıran
başka bir çalışmada akarsu yatağına verilmesi gereken telafi suyu konusunda firmaların
rasyonel bir yönetim planı uygulayamadıkları, kot farkı nedeniyle derelerde yaşayan balık
türlerinin su içinde geçişlerinin kısıtlanarak türlerinin yok olmasına neden olunduğu, özellikle
Karadeniz alabalığının yeterli telafi suyu bırakılmaması nedeniyle risk altında olduğu gibi
sonuçlar tartışılmıştır (Zengin vd., 2017:205).
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Giresun Alsancak Barajı ile ilgili yapılan bir çalışmada baraj yapımı sonrasında zaten nemli
olan iklim tipinin daha da yüksek nem oranına sahip olmasıyla bitki örtüsünün değişime
uğrayacağı yönünde tespitlerde bulunulmuştur. Ayrıca baraj inşaatı sırasında kullanılan
kimyasallar ile HES regülatörlerine ait pervanelerin doğal göç yollarını değiştirerek balık
ölümlerine sebep olduğu ve özellikle kırmızı benekli alabalık türünün tehlike altında olduğu
tartışılmıştır (Sezen ve Patan, 2015:47).
Ayrıca suyun yönünü tayin etmek için açılan kanallar habitatı bölümleyerek canlıların bölünen
mesafeden karşıya geçememelerine neden olmakta ve yaşam alanlarını daraltmaktadır. Bu
haliyle uluslararası sözleşmelerle koruma altına alınan yaban hayatının yaşam alanları
kısıtlanarak, türlerinin tehlike altına girmesine neden olunmaktadır (Hassoy, 2016).
Son olarak HES’lerde üretilen elektriğin dağıtım şebekesine ulaştırılması sırasında doğaya
verilecek tahribat da bir diğer olumsuz sonuçtur. Elektriğin dağıtım şebekesine ulaştırılması
için oluşturulacak iletim hattının kurulabilmesi için ormanlık alanların açılması gerekecek ve
orman bütünlüğü bozulduğunda dış etkilerden daha çabuk etkilenir hale gelebilecektir (Özalp
vd., 2010:685).
HES’lerin Sosyal Yaşam ve İnsanlar Üzerindeki Etkileri
Zorunlu göç sebeplerinden bir tanesi baraj yapımıdır. Barajın kurulacağı alanda yaşayan
insanlar bulundukları yerleri terk ederken genellikle bu yörede yapmış oldukları tarım işinden
de vazgeçmiş olurlar. Bu şekilde insanlar alışkın oldukları yaşam şeklinden uzaklaşmak
zorunda kalırken hiç alışık olmadıkları yeni yaşam koşullarına alışmak zorunda bırakılarak hem
sosyal hem de ekonomik yönden olumsuz etkilenirler. Bunun dışında baraj yapımıyla nehirdeki
su miktarındaki suyun azalmasıyla tarım, balıkçılık, sulama, ulaşım gibi faaliyetler de olumsuz
etkilenir (Kentel, 2013).
Bu konuyla ilgili yapılan bir savunma ise HES yapımıyla istihdam arttırılarak yöre halkına katkı
sağlandığına yöneliktir. Ancak, bunun tersi yönünde görüşler de vardır. Buna göre, HES
projelerinin yapımı, inşaat ve işletme aşamalarında çalışan personel yöre halkından değil
genellikle kalifiye özelliklere sahip olarak dışarıdan gelmektedir (Turhan vd., :70).
HES’lerle ilgili bir diğer sorun baraj ve sulama sistemlerinin çevresinde bazı hastalıkların
gelişmesi için ortam oluşturmasıdır. Hidroelektrik rezarvuarlarının yarattığı iklim değişiklikleri
sıtma vb. hastalıkların üreyebilmesi için uygun ortamı oluşturmakta ve dünya genelinde birçok
insanı ve hayvanı etkilediği bilinmektedir (Hassoy, 2016:7).
Türkiye’de de HES’lerle ilgili sık sık medyaya yansıyan bir diğer sorun tesisin kurulacağı yöre
halkının tesislere karşı tepki göstermesiyle oluşan kargaşa ortamıdır. Yaşam alanlarının
bozulmasını istemeyen yöre halkı ile gerek kolluk kuvvetleri ve yerel yönetim gerekse tesisin
işletmecisi olacak olan firma arasında yaşanan çekişme sosyal bir sorun olarak ortaya
çıkmaktadır.
BBC’nin haberine göre Avrupa ve ABD’deki büyük ölçekli hidroelektrik santral projelerinin
çoğundan, çevreye verdiği zararlar ve ekonomik olmadıkları gerekçesiyle vazgeçilirken,
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gelişmekte olan Asya ve Afrika ülkelerinde halen binlerce hidroelektrik santralinin inşa edildiği
söylenmektedir (McGrath, 2018). Hidroelektrik santraller dünyada yenilenebilir enerji
kaynaklarının %71’ini oluşturarak pek çok ülkenin kalkınmasını sağlarken, 1960’lardan
itibaren çevreye verdiği zararların anlaşılmasıyla birlikte özellikle Avrupa ve ABD’de var olan
barajların da kapatılma süreci başlamıştır. Ancak öte yandan Uluslararası Enerji Ajansı’nın
(IEA) raporuna göre, 2050 yılına kadar küresel sıcaklık artışını 1,5 santigrat derecenin altında
tutabilmek için 2.600 GW hidroelektrik kapasitesine ihtiyaç duyulacağı belirtiliyor.
Önümüzdeki yıllarda küresel ısınmayı sınırlandırmak için ihtiyaç duyulan rüzgar ve güneş
enerjisi alanındaki büyümeye esas desteğin hidroelektrik enerji ile sağlanacağı ifade ediliyor
(World Energy Council,2021). Daha önce IEA ve Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı
(IRENA) gibi çok taraflı kuruluşlar dünyanın küresel ısınmayı 2 santigrat derecenin altında
tutmak için ek 850 GW’lık yeni hidroelektrik enerjiye ihtiyacı olduğunu ve bu hedefe ulaşmak
için yılda ortalama yüzde 2 civarında yıllık büyüme gerekeceğini savunmuştur. Ancak IEA’nın
Mayıs 2021 tarihli yeni raporuyla 2050 yılına kadar yaklaşık 1.300 GW’lık yeni hidroelektrik
kapasitesine ihtiyaç olduğu tahmin ediyor (Hydropower Status Report, 2021).
Fosil yakıtlarla kıyaslandığında su enerjisiyle üretim yapan HES’ler elbette yenilenebilir enerji
kategorisindedir. Ancak yukarıda sayılan çevre ve sosyal yaşam üzerindeki yıkıcı etkilerine
bakıldığında ilk olarak mevcut HES uygulamalarının sürdürülebilir düzeyde olup olmadığını
sorgulamak gerekmektedir. Çünkü eğer çevresel ve sosyoekonomik tahribatın boyutu elde
edilen enerjinin faydasının üzerinde çıkarsa sürdürülebilirlikten söz etmek mümkün
olmayacaktır. Burada önemli olan enerjide dışa bağımlılığı azaltmak ya da fosil yakıtlara ikame
kaynaklar aramak uğruna çevreye zarar verilmemesidir. Bunun için HES’lerin inşaat ve işletme
süreçlerindeki zararları en aza indirilmelidir.
Örneğin doğal hayatın devamlılığının sağlanması için dere yatağına bırakılması öngörülen can
suyu, Su Kullanım Hakkına Dair Yönetmelik gereğince, hidroelektrik üretim tesisi kuran
şirketler tarafından doğal hayatın idamesini sağlayacak miktarda dere yatağına bırakmalıdır.
Yönetmelikte, dere yatağına bırakılacak can suyu miktarı, HES projesine esas alınan son on
yıllık ortalama akımın en az %10’u olarak saptanmıştır. ÇED sürecinde ekolojik ihtiyaçları
tespit ederek bu miktarın artırılıp artırılmaması gerektiği ise şirketlerin inisiyatifine
bırakılmıştır. Ancak, bu uygulama nehirlerin sağlığını korumak için yeterli değildir,
nehirlerdeki farklı akış dağılımlarının mutlaka dikkate alınması gerekmektedir. Nehir
ekosisteminin bütünlüğünün korunması için, can suyu uygulaması yerine, “çevresel akış” adı
verilen uygulamalar tercih edilmelidir (WWF, 2013:8). Ayrıca tek bir akarsu üzerinde birden
fazla HES kurulmamasına dikkat edilmelidir.
Bir diğer problem yapılan Çevresel Etki Değerlendirmesinin (ÇED) uygulamasıyla ilgili
eksiklikler bulunmaktadır. HES’lerin çevre üzerindeki olumsuz etkilerini bertaraf etmek ya da
azaltmak ve nehirlerin sağlığını korumak için ÇED sürecinden Stratejik Çevresel
Değerlendirme (SÇD) sürecine geçiş süreci hızlandırılmalıdır (WWF, 2013:12).
3. SONUÇ
Bir ülkenin gelişiminde enerjide dışarıya bağımlılığın önüne geçecek politikalar üretilmesinin
önemi büyüktür. Bunun için bir yandan termik ve nükleer enerji üretimi gerçekleştirilirken bir
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yandan da bu tip enerji kaynaklarının çevre ve sosyal yaşam üzerinde yarattığı olumsuz etkileri
bertaraf etmek gerekmektedir. Bunun için rüzgar, güneş, hidrolik, biyokütle gibi temiz ve
yenilenebilir kaynaklardan enerji üretilmesi en doğru yoldur. Ancak yenilenebilir enerjiyi
kullanırken de çevre üzerinde oluşabilecek bazı olumsuz etkiler üzerinde düşünmek
gerekmektedir. Yenilebilir bir kaynak olan hidrolik enerjinin aşırı kullanımı su kaynaklarına
düşünüldüğünün aksine zarar verecektir. Bu durum, su kaynaklarının doğal yapısını bozarken
aynı zamanda su yatakları ve çevresindeki bitki örtüsü, endemik türler ve vahşi yaşam üzerinde
de olumsuz etkiler yaratacaktır. Burada yapılması gereken hidrolik enerjinin kullanımında
küresel çevre örgütlerinin tavsiyeleri ve bilimsel çalışmaların ışığında HES’lerin kurulumu ve
işletilmesi sürecinde doğal çevreye verilecek zararı en aza indirecek kurallara uyulmasıdır.
Türkiye’nin HES’lerin işletilmesi ve iyi yönetimi bakımından bazı eksikleri bulunmaktadır.
Örneğin nehir tipi HES’lerde doğal yaşamın sağlanması için dere yatağına bırakılması
öngörülen can suyu miktarı konusunda iyi tespitler yapılamamaktadır. Bu konuda mevsim
geçişleri, kuraklık iklim krizleri gibi parametreler göz önünde bulundurularak bırakılacak can
suyu miktarının üretimin her aşamasında sık sık hesaplanması gerekmektedir. Öte yandan enerji
üretimi artışıyla bir yandan kalkınmayı sağlamaya çalışırken, öte yandan HES’lerin kurulacağı
bölgelerdeki yerel halkı yerinden, kültüründen, işinden ederek göçe zorlamak bu amacı negatif
etkileyecektir.
Son söz olarak HES’lerden elektrik üretimi, enerjide yerli ve yenilenebilir üretimin
sağlanmasında gereklidir ancak önemli olan su kaynaklarını en verimli ve en zararsız şekilde
kullanarak sürdürülebilirliği sağlamaktır.
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ÖZET
Petrol, kömür, doğal gaz gibi yenilenemeyen enerji kaynaklarının ömrü sonsuz değildir. Ayrıca
bu kaynakların küresel ısınma ve çevre kirliliğine neden olduğu bilinmektedir. Bunlara ek
olarak enerjide dışarıya bağımlılığın önüne geçmek için de yerli üretimin yollarını aramak
gerekmektedir. İşte yenilenebilir enerji ile sürdürülebilir, temiz ve yerli enerji üretiminin
sağlanması mümkündür. Yerli ve yenilenebilir enerji üretiminin arttırılması için bazı teşvik
programlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çalışmanın amacı seçilmiş ülke uygulamaları
üzerinden yenilenebilir enerjiye uygulanan teşvik politikalarının etkinliğinin ölçülmesidir.
Çalışmada Türkiye’nin de içinde olduğu yenilenebilir enerji potansiyeli ve yatırımı yüksek olan
beş ülke seçilmiştir. Bu ülkelere ait 1995-2019 yıllarına ait yıllık veriler kullanılarak teşvik
politikalarının rüzgar enerjisinden üretilen elektrik enerjisi üzerindeki etkinliği ölçülmeye
çalışılmıştır. Çalışmada yöntem olarak panel veri analizi kullanılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Teşvik Mekanizmaları, Yenilenebilir Enerji, Rüzgar Enerjisi, Panel Veri
Analizi
1.GİRİŞ
Dünya nüfusundaki artış ve beraberinde gelen yaşam standardını arttırma isteği enerji ihtiyacını
her geçen gün arttırmaktadır. Bu enerji ihtiyacı daha çok petrol, kömür, doğalgaz gibi fosil
yakıtlardan karşılanmaktadır. Ancak yapılan çalışmalar bu fosil kaynakların sınırsız olmadığını
ve alternatif enerji kaynaklarının aranması gerekliliğini ortaya koymuştur. Öte yandan bu
sayılan fosil enerji kaynaklarının küresel ısınma, çevre kirliliği gibi sonuçları nedeniyle de
temiz enerji arayışına girilmiştir. Ayrıca 1973 petrol krizi sonrası ülkeler enerji gibi bir konuda
dışa bağımlılığın olumsuz sonuçlarıyla yüzleşmiş, yerli ve yenilenebilir kaynak arayışına
girişmiştir. Gerek enerji ihtiyacındaki artış gerekse çevresel nedenlerle artan bu enerji talebine
karşılık yenilenebilir enerji kaynakları bir çözüm olarak görülmüştür.
Enerji kaynakları farklı sınıflandırmalara tabi olmakla birlikte genel olarak yenilenebilir ve
yenilenemeyen kaynaklar olarak ikiye ayrılmaktadır. Yenilenemeyen enerji kaynakları temel
olarak nükleer ve termik enerji kaynaklarından oluşmaktadır. Termik enerji kaynakları ise
kömür, petrol ve doğalgazdan oluşmaktadır. “Temiz enerji”, “yeşil enerji” olarak da
adlandırılan yenilenebilir enerji ise rüzgar, güneş, hidrolik, jeotermal, dalga, biyokütle gibi
doğal kaynaklardan elde edilen ve kendini sürekli yenileyebilen enerji kaynağı olarak
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tanımlanabilir. Dünya genelinde bakıldığında yenilenebilir enerji kapasitesi geçmiş yıllara göre
ciddi bir artış göstererek 2020 yılında 238 GW olarak gerçekleşmiştir. Öte yandan covid-19
etkisiyle birlikte başta petrol olmak üzere doğal gaz ve kömür tüketiminde düşüş yaşanmıştır.
Bu düşüşe bağlı olarak enerji kullanımından kaynaklı karbon emisyonu %6,3 oranında düşerek
son on yıldaki en düşük seviyesine gerilemiştir. Yenilenebilir enerjinin 2020 yılında
Türkiye’deki kurulu gücüne bakıldığında; güneş enerjisi kurulu gücü 7170 MW, rüzgar enerjisi
kurulu gücü 9559 MW, Jeotermal kurulu gücü 1624 MW ve biyogaz kurulu gücü 1184 MW
olarak gerçekleşmiştir (BP, 2020).
Grafik 1: 2019 Yılı Türkiye Elektrik Enerjisi Üretiminin Kaynaklara Göre Dağılımı

Kaynak: TEİAŞ

Grafik 1’de Türkiye’de 2019 yılına ait elektrik enerjisi üretiminin kaynaklara göre dağılımı
verilmektedir. Grafiğe göre 2019 yılında, Türkiye’deki toplam elektrik enerjisi üretiminin
21.730 GWh üretimle %43,5’ini yenilenebilir enerji kaynakları karşılarken, 132.277,8 GWh
üretimle %7’sini rüzgar enerjisi karşılamaktadır.
Yenilenebilir enerji sürdürülebilir olması, çevre dostu olması ve enerjide dışarıya bağımlılığı
azaltması gibi nedenlerle desteklenmesi gerekmektedir (IEA, 2011). Bu nedenlerle
yenilenebilir enerji yatırımlarını desteklemek amacıyla tüm dünyada uygulanan çeşitli teşvik
mekanizmaları bulunmakta olup bunlar temel olarak düzenleyici politikalar, mali teşvikler ve
kamu finansmanı olarak gruplandırılmaktadır. Düzenleyici politikalar kendi içerisinde sabit
fiyat garantisi, prim garantisi, kota sistemi, yenilenebilir enerji sertifikaları, ihale yöntemi, net
ölçüm sistemi gibi politikalardan oluşmaktadır. Mali teşvikleri ise vergi muafiyet ve istisnaları,
vergi kredileri, negatif çevresel dışsallıkların fiyatlandırılması, kamu yatırımları, kredi ve
hibeler şeklinde sıralamak mümkündür.
Çalışmada, tüm bu teşvik politikaları içerisinde küresel anlamda en sık kullanılan dört
politikaya yer verilecektir; sabit fiyat garantisi, kota sistemi, ihale sistemi ve vergiler.
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Sabit fiyat garantisi (SFG) yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üreten üreticilere, kWh
başına sabit bir fiyattan ürettikleri elektriğin satın alınacağının garantisinin verildiği bir teşvik
mekanizmasıdır. Dünyadaki uygulamalarına bakıldığında SFG mekanizmasının genellikle 20
yıl gibi uzun bir süreyi kapsadığı gözlemlenmektedir. SFG uygulaması yeni kurulmuş tesisler
için uygulanmakta ve belirlenen tarife tüm destek dönemi boyunca sabitlenmektedir (IEA,
2011:). Enerji üreticilerinin yeni kurulmuş tesisleri için sağlanan bu teşvik mekanizması ilk
başta tek başına uygulanırken, zamanla birçok ülkede SFG mekanizmasının yanında diğer bir
fiyat tabanlı teşvik mekanizması olan prim garantisinin de uygulandığı görülmektedir (IEA,
2011:80).
Yenilenebilir enerjinin teşvikinde kullanılan en temel destek mekanizmalarından bir diğeri
yenilenebilir Portföy Standardı olarak da bilinen kota sistemidir. Uygulamada aynı anlama
karşılık gelmek üzere kota zorunluluğu, yeşil etiket sistemi, yenilenebilir enerji kredisi, kota
sistemi, ticari yeşil sertifika programı gibi başka ifadelerin de kullanıldığı görülmektedir
(Çelikkaya, 2017:67). Kota sistemi uygulamasında, hükümet piyasada üretilen elektrik enerjisi
miktarının belirli bir kısmının yenilenebilir kaynaklardan karşılanmasını zorunlu kılmaktadır
(Abolhosseini ve Heshmati, 2014:10). Böylelikle yenilenebilir enerji üreticilerine kota
yükümlülüğü getirilmektedir. Ayrıca üreticiler, devletin farklı enerji kaynakları için farklı
değerlerde belirlemiş olduğu MWh değerlerine sahip enerji miktarlarını tamamladıktan sonra
bu değerin üstündeki enerji miktarını piyasadaki kotayı tutturamayan diğer üreticilere
satabilmektedirler. Zorunlu kota uygulamasının işleyebilmesi için önemli unsurlardan biri,
kotasını tutturamayan üreticilere uygulanacak cezalar olmaktadır. Cezaların uzun vadeli olarak
tasarlanması ve şeffaf bir şekilde uygulanmasının caydırıcılığı arttıracağı düşünülmektedir
(Deloitte, 2011:6).
Hükümetler tarafından yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının artırılması için seçilen
bir diğer yol; rekabetçi ihale sistemleridir. Uzun vadeli elektrik alım anlaşmaları gibi avantajlar
eşliğinde hükümetler rekabetçi tekliflerin yer aldığı bir ihale süreci yürütmektedir. Bununla
birlikte, bu türden hükümet ihale programları, gerek ihaleler arasındaki uzun ve belirsiz teslim
süreleri gereke proje geliştiriciler arasındaki şiddetli rekabet nedeniyle tarihsel olarak uzun
vadeli piyasa istikrarı veya karlılık sağlamamıştır. (Lewis ve Wiser, 2007:1854). Yenilenebilir
enerji ihaleleri sisteminde hükümet ya da ilgili otorite belirli bir yenilenebilir enerji bazlı
elektrik kapasitesini kurmak için bir ihale çağrısında bulunur. İhaleye katılan proje
geliştiricileri, projeyi gerçekleştirebilecekleri elektrik birimi başına bir fiyatla teklif verirler.
Hükümet, teklifleri fiyat ve diğer kriterler temelinde değerlendirir ve başarılı teklif sahibiyle
bir elektrik satın alma anlaşması imzalar (Lucas, Ferroukhi ve Hawila, 2013:6).
Vergi indirimleri ve/veya muafiyetleri daha çok yenilenebilir enerji teşvik politikalarını
desteklemek ve tamamlamak için kullanılan ve yenilenebilir enerji yatırımlarını etkileyebilecek
güçlü ve esnek bir teşvik politikası aracıdır. Vergi düzenlemeleri, diğer temel teşvik politikaları
ile kullanıldığında yatırımcılar üzerinde son derece etkili olabilmektedir (De Jager vd., 2011:
32). Yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektriğin yatırım, üretim veya tüketim
bölümleri için vergi kredileri uygulanabilir. Yenilenebilir enerji tüketimini teşvik etmeyi
amaçlayan politikalar, yenilenebilir enerji dağıtımının piyasaya girmesini kolaylaştırmak için
yenilenebilir ekipmanların satın alınması ve kurulumuna vergi kredileri uygulayabilir. Ayrıca
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vergi politikası fosil yakıt tüketimini azaltmak için faydalı bir araç olarak kullanılmaktadır.
Hükümetler tarafından uygulanan bir karbon vergisi, fosil yakıtların yakılması için daha yüksek
bir maliyet yükü getirir ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırımı artırmak için bir teşvik
sağlar (Abolhosseini & Heshmati, 2014: 880).
2. PANEL VERİ ANALİZİ
Bu bölümde çalışmada kullanılan panel veri analizi, veri seti ve analiz sonucunda elde edilen
bulgulara değinilecektir.
2.1. Veri Seti ve Yöntem
Bu çalışmada 1995-2019 dönemini kapsayan yıllık veriler kullanılarak seçilmiş beş ülkede
(ABD, Çin, Almanya, Hindistan, Türkiye) sabit fiyat garantisi, kota sistemi, ihale yöntemi ve
vergisel teşviklerin yenilenebilir enerji kaynaklarından rüzgar enerjisiyle üretilen elektrik
enerjisi üzerindeki etkisi panel veri yöntemi ile araştırılmıştır. Değişkenler aşağıdaki tabloda
açıklanmıştır;
Çizelge 1: Değişkenler
Bağımlı Değişken
Log_reit: Rüzgar enerjisi kaynaklarından üretilen elektrik enerjisi değişkeninin logaritmik
değeri
Bağımsız (Açıklayıcı) Değişkenler
Yenilenebilir elektrik üretimi için uygulanan sabit fiyat garantisi teşvik
mekanizması
Kota:
Yenilenebilir elektrik üretimi için uygulanan kota yükümlülüğü teşvik
mekanizması
İhale:
Yenilenebilir elektrik üretimi için uygulanan ihale teşvik mekanizması
Vergi:
Yenilenebilir elektrik üretimi için uygulanan vergisel teşvik mekanizması
Kömür: Kömürün elektrik üretimindeki payı (%)
Petrol:
Petrolün elektrik üretimindeki payı (%)
Gaz:
Doğal gazın elektrik üretimindeki payı (%)
Nükleer: Nükleer enerjinin elektrik üretimindeki payı (%)
Log_co2: CO2 emisyonunun logaritması (kt)
GSYH:
Birim enerji kullanımı başına düşen GSYH (dolar)
Sfg:

Çizelge 1’deki değişkenlere ait 1995-2019 yılları arasındaki yıllık veriler kullanılarak panel
veri seti oluşturulmuştur. Çalışmada sabit fiyat garantisi, kota sistemi, ihale yöntemi ve vergisel
teşvikler temel açıklayıcı değişkenler olarak kullanılırken kömür, petrol, doğal gaz ve nükleer
enerji ikame enerji kaynakları olarak eklenmiştir. Bir diğer değişken olan CO2 emisyonu
çevresel bir açıklayıcı değişken olarak yıllık kt cinsinden logaritması alınarak modele
eklenmiştir. Son olarak ekonomik bir kontrol değişkeni olarak birim enerji kullanımı başına
düşen GSYH da modele dahil edilmiştir.
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2.2. Ampirik Bulgular
Çizelge 1’de analizde kullanılan değişkenlere ait korelasyon matrisleri gösterilmektedir.
Çizelge 2: Korelasyon Matrisi
RÜZGAR

GSYH

Co2

GAZ

PETROL

KÖMÜR

VERGİ

KOTA

SFG

RÜZGAR

1.0000

GSYH

0.7248

1.0000

Co2

0.5756

0.7675

1.0000

GAZ

-0.4141

0.4432

0.3300

1.0000

PETROL

-0.3954

-0.2648

-0.2273

0.2893

1.0000

KÖMÜR

0.4580

0.5338

0.9055

0.1599

-0.2359

1.0000

VERGİ

0.1155

0.1645

0.0308

0.1347

0.0046

0.0008

1.0000

KOTA

-0.1548

-0.0447

-0.0837

-0.2232

-0.1134

-0.1413

0.5774

1.0000

SFG

0.0032

-0.0604

-0.0234

0.0574

0.1405

0.0062

-0.7221

-0.7996

1.0000

NÜKLEER

-0.2915

-0.1816

-0.2683

0.3764

0.9339

0.3341

0.0831

0.1100

0.1198

NÜKLEER

1.0000

Çizelge 3: Sabit Etkiler Modeli Tahmin Sonuçları
Bağımlı Değişken: RÜZGAR
Değişken
Model: Sabit Etkiler Modeli
Katsayı
Standart Hata
SFG
1.0682655***
0.183034
KOTA
1.041301***
0.2818582
KÖMÜR
-0.6897043*
0.362723
PETROL
-0.1170022***
0.0388675
GAZ
-0.2118197**
0.1041697
Co2
-0.7384905
0.259865
GSYH
1.077445***
0.259865
Gözlem Sayısı
117
Grup Sayısı
5
R²
0.5003
F-istatistiği
15.02(0.000)
Hausman Testi 17.13(0.0166)

t-istatistiği
-0.37
-3.69
1.90
-3.01
2.03
-1.31
4.15

P>|t|
0.000
0.000
0.060
0.003
0.045
0.194
0.000

Not : *, ** ve *** sırası ile %10, %5 ve %1 anlamlılık düzeyini göstermektedir.
Çizelge 3 incelendiğinde modelin anlamlılığını inceleyen F-istatistiğinin anlamlı olduğunu ve Hausman
testine göre sabit etkiler modelinin geçerli olduğu görülmektedir. R² değerine bakıldığında ise bağımsız
değişkenin bağımlı değişkenleri %50 oranında açıkladığı görülmektedir. Bu sonuçlara göre tahmin
edilen sabit etkiler modelinin etkin ve geçerli olduğu görülmektedir.
Modele eklenen teşvik mekanizmalarından kota sisteminin katsayısı pozitif ve %1 önem düzeyinde
istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Yani kota sisteminde yapılacak %1 oranında bir iyileştirmenin
rüzgar enerjisinden üretilecek elektrik enerjisi üretiminde yaklaşık 1,04’lük bir artış sağlayacağı
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görülmektedir. Bir diğer teşvik mekanizması olan sabit fiyat garantisinin katsayısı da pozitif ve %1
önem düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı çıkmıştır. Sabit fiyat garantisi uygulanacak %1 oranında bir
artış rüzgar enerjisiyle üretilen elektrik enerjisinde yaklaşık 1.07’lik bir artış sağlayacaktır. Elde edilen
bu sonuçlar literatürdeki benzer çalışmalar tarafından desteklenmektedir. Diğer teşvik mekanizmaları
olan vergisel teşvikler ve ihale yöntemi analiz programı tarafından veri sıkıntısı nedeniyle modele dahil
edilememiştir.
Modele ikame değişken olarak eklenen kömür petrol ve doğalgaz da olması gerektiği gibi negatif ve
anlamlı bulunmuştur. Petrol kullanımında %1 oranındaki bir artış rüzgar enerjisinden üretilen elektrik
enerjisinde yaklaşık 0.12’lik bir azalışa neden olurken, doğal gazda %5 oranında bir artış 0,21 oranında
bir azalışa neden olacaktır. Aynı şekilde kömür kullanımında %10 oranında bir artış rüzgar enerjisi
üretiminde yaklaşık 0,69’luk bir azalışa neden olacaktır. Bir diğer ikame değişken olan nükleer enerji
veri sıkıntısı nedeniyle modele dahil edilememiştir.
Modele ekonomi değişkeni olarak eklenen GSYH’nin yenilenebilir enerji üzerinde pozitif bir etkisi
olduğu görülmektedir. GSYH’ye ait katsayı pozitif ve %1 önem düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı
bulunmuştur. GSYH’deki %1 oranındaki bir artış rüzgar enerjisiyle üretilen elektrik enerjisinde yaklaşık
1.08’lik bir artış sağlayacaktır.
Son olarak yenilenebilir enerji üretimindeki artış ile salınım miktarında azalma olması beklenen ve çevre
değişkeni olarak modele eklenen Co2 emisyonu model tarafından anlamsız bulunmuştur.

3. SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME
Geçmişten günümüze enerji kaynakları bir yandan insan hayatını kolaylaştırırken bir yandan
da pek çok sorunu beraberinde getirmiştir. Artan nüfusun ihtiyaçları karşısında üretim ve
sanayileşmedeki büyüme yoğun olarak fosil enerji kaynaklarının kullanımıyla sağlanmaktadır.
Bu yoğun enerji kullanımı bir yandan hayatı kolaylaştırırken bir yandan da karbon emisyonu
ve çevre kirliliğine neden olarak iklim krizleriyle sonuçlanmaktadır. Ayrıca 1973 petrol
krizinden de bilindiği üzere enerji, devletler arasında dışarıya bağlılık ve güç savaşları gibi
olumsuz gelişmelere neden olmaktadır. İşte tüm bu olumsuz gelişmeler temiz yerli ve
yenilenebilir enerji arayışını zorunlu kılmıştır. Enerji üretimde yenilenebilir enerjinin payı
arttırılarak bir yandan yerli üretim arttırılırken bir yandan çevresel sorunların önüne
geçilebilecektir. Ayrıca fosil kaynakların sonsuz kaynaklar olmadığı düşünüldüğünde
yenilenebilir enerjideki artışla enerjide sürdürülebilirlik sağlanabilecektir. Tüm bu olumlu
gelişmeleri gerçekleştirebilmek için de yenilenebilir enerji üretiminin teşvik edilmesi gerektiği
bir gerçektir.
Bu çalışmada yenilenebilir enerji üretimini arttırabilecek teşvik politikalarının rüzgar enerjisi
üzerindeki etkisi panel veri analizi kullanılarak tahmin edilmeye çalışılmıştır. Çalışmaya
yenilenebilir enerji potansiyeli yüksek olan ve teşvik konusunda önemli gelişmeler kaydeden
beş ülke dahil edilmiştir. Çin, ABD, Almanya, Hindistan ve Türkiye’ye ait yıllık veriler
kullanılarak sabit etkiler modeli kurulmuştur. Modelde sayılan beş ülkeye ait 1995-2019
yıllarını kapsayan yıllık veriler kullanılmıştır. Bağımlı değişken olarak rüzgar enerjisinden
üretilen elektrik enerjisi kullanılırken, sabit fiyat garantisi, kota sistemi, vergisel teşvikler, ihale
sistemi teşvik politikaları olarak modele dahil edilmiştir. Ayrıca kontrol değişkenleri olarak
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petrol, kömür, doğalgaz, nükleer enerjiden üretilen elektrik enerjisi ve GSYH ile Co2 emisyonu
da modele dahil edilmiştir.
Tahmin edilen sabit etkiler modelinde sabit fiyat garantisi, kota sistemi ve GSYH’nin
katsayıları pozitif; kömür, petrol, doğalgazın katsayıları negatif ve istatistiksel olarak anlamlı
bulunmuştur. Elde edilen bu bulgular seçilen bu beş ülkede sabit fiyat garantisi ve kota
sisteminin yenilenebilir enerji üretimi üzerinde arttırıcı etkide bulunduğunu göstermektedir.
Öte yandan kömür, doğal gaz, petrol gibi fosil enerji kaynaklarındaki artışın ise rüzgar enerjisi
kaynaklarını olumsuz etkilediği anlaşılmaktadır.
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Abstract
Recently, business entities strive for achieving the operational excellence. This is how they tend
to achieve the market share, the competitive advantage, as well as the increased number of
customers with the increased profitability. For the said purpose, the firms adopt different
strategic approaches to achieve its objectives well. Apart from other available methods, one of
the remarkable facts is about the leadership styles as well as the powers i.e., how these forces
help to have the impact on the organizational performance.
The current research work is conducted in the context of leadership style and the leadership
power on the organizational performance i.e., a case study of Somalia. For the said purpose,
leadership styles are determined, and research work is carried out based on the existing research
studies. The data is being gathered from 113 respondents who provided their responses to welldefined questionnaire items regarding leadership power, organizational commitment,
leadership styles as well as the organizational performance. The numeric data is first converted
to the codes and SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) Version 22 is used to
conduct the tests i.e., correlation & regression analysis for determining the association between
the study variables. Based on the results of the current research work, it is determined that
leadership power has the strong positive correlation with the organizational performance. So, a
firm needs to focus on all parameters of leadership power in order to have the positive impact
on firm’s growth

1. Introduction
As indicated by Northouse (2004), there is a connection between the ideas of force and authority
since power is a basic piece of the administration cycle, and one can't exist without the other.
Quite possibly the most troublesome parts of utilizing power is that it is an unsafe and
temperamental cycle. This is essentially because of the way that force and mistreatment are
innate in the administration interaction. The difference among mistreatment and force is
reflected in the morals and good closures. "The capacity to impact others' perspectives,
convictions, mentalities, and game-plan" is characterized as "the capacity to impact others'
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viewpoints, convictions, mentalities, and strategy" (Northouse, 2004, p. 7). Leaders are
characterized by persecution as force wielders and dominators. The way that persecution and
force are both needed to accomplish an objective makes this a hazardous and shaky cycle;
notwithstanding, our definition recommends that administration is saved for the individuals
who impact a gathering of individuals toward a shared objective. Pioneers who use persecution
are fundamentally worried about their own goals and are infrequently worried about their
subordinates' requirements and wants (Northouse, 2004). The sort and measure of force
required will be controlled by the objectives that should be met, just as the pioneer's insight and
capacity to utilize the force that is accessible (Yukl, 2002).

The amount of total power that is

required for effective leadership and the mix of various types of power are questions and issues
that research has started to answer (Yukl, 2002). A leader should avoid and prevent the use of
oppression power if possible because it is hard and challenging to use and can have undesirable
results. This research suggests that for leaders to be effective, they must subscribe to power and
not oppression.
Somali is the first African democratic country that handover power in peace 1967. Since
1991, Somalia lacks an effective and stable political organization, in other words the state that
can dominate the entire country and its people. Somalia's failure even started before the collapse
of Siyad Barré's government in 1991.
Somali politics is one of the most complicated and difficult policies when it comes to leadership
in the Horn of Africa. Somalia's ending one of its problems causes another problem to begin.
When a person thinks of Somalia, civil war, famine, terrorism and piracy come to mind. The
world is continuously changing and Somalia is part of that changing weather it is positive or
negative. Fortunately as all of you knows Somali has no powerful government for the last three
decades and that has affected every institution in the country. Organizations are the parts of
institutions. İf the head has a problem all other parts of the body will have a problem. That is
why Somali organizations have a problem. Some Somali organization have a problem with
lack of an effective leadership skills. When the local organizations are running by a foreign it
will create a lot of damage in the country. The prolonged Somali civil war has devastated state
machinery, institutions, and systems. Many experienced workers with excellent records in
managing private and public services left the country, and nowadays, the few accessible private
sectors and government jobs are mostly appointed by either diaspora or NGO workers.
2. Methodology of investigation
After a careful assessment and examination of the incidental variables, research is just the most
common way of discovering answers for an issue. The examination subject exhibits the effect
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of initiative style and administration power on hierarchical execution in Somalia (A contextual
investigation of Somalia) Two sorts of information are utilized to break down the outcomes:
essential information and optional information. Essential information will be data accumulated
by scientists to direct research. Meetings, survey reactions, and perceptions are instances of
this. Information assortment is certainly not a simple undertaking since it requires some
investment and cash. It isn't important to discover the entirety of the information and data
required, however when you have it, you should plan essential information. The expression
"optional information" alludes to information that has effectively been gathered and is being
utilized by specialists instead of new information and data being gathered. Review information,
diaries, sites, social pattern figures, government records, and different wellsprings of auxiliary
information would all be able to be utilized. On the off chance that the scientists can't gather
their own information, optional information can be extremely helpful. . (Chourton & Brown
2010, 218-220)
2.1 Data collection and research design
This exploration is fundamentally founded on essential information accumulated through the
conveyance of polls to representatives in Somali Hormuud associations. Both quantitative and
subjective examination techniques are utilized in this investigation. Most of researchers utilize
an assortment of techniques to finish their examination, contingent upon the reason for the
investigation and the kind of data required. Inside any of these principles, both subjective and
quantitative exploration approaches ought to be utilized. Porter & Coggin 1995,7).
The subjective strategy will be utilized in this examination study. The subjective strategy is
utilized in light of the fact that it is bound to give answers to the why, how, and how questions.
It additionally applies in light of the fact that in Somali Hormuud associations, polls are led
with representatives. Quantitative methodologies, then again, are similarly significant in light
of the fact that polls and reviews are utilized to gather quantifiable information or mathematical
information. Quantitative examination remembers the specialist's relied upon an incentive for
request to get a more extensive image of what he anticipates.
2.2 Validity and reliability
What's the significance here to be substantial? Legitimacy alludes to an examination
strategy's capacity to uncover the right reality. On the off chance that the investigation is
supposed to be legitimate, it implies that all that should be estimated was estimated effectively.
In the event that the scientist is directing top to bottom investigations on people, little
gatherings, or circumstances, legitimacy is basic. In the event that the examiner is positive about
the legitimacy of his exploration, he can be certain about the discoveries, which will genuinely
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show the issue's uniqueness. On the off chance that a scientist needs legitimacy, the outcomes
will be deficient indeed and truth. (Churton&Brown 2010, 211 Earl Babbie 1989, 127).
With regards to consistency, dependability alludes to the capacity to create similar outcomes
on various however practically identical events. On the off chance that an investigation is
named as dependable, it implies that in case it is recreated, comparable outcomes will arise. In
case agents are certain about the unwavering quality of their examination, there is to a lesser
extent a possibility that they will take a risk pattern showed by their example and use it to make
presumptions. . (Churton & Brown 2010, 209). The exploration's sanity is controlled by sending
a poll to workers of Hormuud organizations. The members' reactions give the essential
outcomes to the examination to be finished. The investigation is a connection to an online poll
that is shipped off Hormuud representatives. There are 113 individuals in the association, and
if 110 of them react to the overview, it will be a triumph. Henceforth the exploration is supposed
to be legitimate. In the event that the scientist pre-tests the poll, the investigation's steadfastness
is supposed to be endorsed. Before the last work is fit to be shipped off the respondents, this
examination poll is shipped off the administrator to guarantee constancy. The pre-test is utilized
to decide if the information and data are proper for the exploration. The exact investigation is
joined with the hypothetical examination to make the exploration more solid.

3. Empirical findings
3.1 Introduction to the case company
Hormuud, situated in Mogadishu, Somalia, is a privately owned business that controls
numerous business areas, including broadcast communications. The Hormuud association is
claimed by in excess of 18,999 Somali financial backers. Hormuud utilizes throughout 25,000
full-time and low maintenance representatives with a wide scope of abilities. Client support,
deals designing, showcasing, and finance experts are among these representatives. Hormuud
gives transportation administrations in Somalia. The organization might lease bajajs to drivers
who contribute 33% of their income. Non-administrative associations (NGOs) sending cash to
Somalis in far off regions are absolved from as far as possible. Hormuud Telecom has recently
permitted NGOs to react to emergencies, for example, floods with free mass money moves. In
Somalia, versatile cash, otherwise called portable banking, is broadly utilized. As indicated by
World Bank information, portable cash move is basic to the nations monetary and framework
improvement, with 155 million exchanges worth 2.7 billion dollars detailed each month. 4.2
Analysis of the research questionnaire
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3.2 Correlation Analysis
In the year 1985, the coefficient for Pearson product moment correlation was developed
by Karl Pearson. The association as well as the correlation of the study variables is being
determined through the help of it so as is the case with the current research work whereby the
correlation is being carried out to determine the extent to which the study variables are linked
with each other. The value suggested for the correlation coefficient lies between -1 and +1. In
case the result of the correlation test is +1 then it helps to give the positive association of the
study variables. For the results of correlation to -1 means the association of the study variables
is negative. In case the value of the results is 0 means the variables have no relationship. The
correlation results for the current research work are as given below:

Table 1: Correlations

leadershippower

leadershippo

organizationa leadershipstyl organizationa

wer

lcommitment e

lperformance

Pearson Correlation 1
Sig. (2-tailed)
N

113

Organizationalcommitm Pearson Correlation .863**
ent

Sig. (2-tailed)

.000

N

113

1

113

Pearson Correlation -.600**

-.750**

Sig. (2-tailed)

.000

.000

N

113

113

113

Organizationalperforma Pearson Correlation .827**

.780**

-.721**

nce

Leadershipstyle

1

Sig. (2-tailed)

.000

.000

.000

N

113

113

113

1

113

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
Source: Field Data (2021)
From the table above, the association of the study independent variables (i.e., leadership
power, organizational commitment and leadership style) is being determined with the
organizational performance. For level of significance p<0.05, the values of Pearson correlation
for leadership power, organizational commitment and leadership style are 0.827, 0.780 and -
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0.721 respectively. These values are positive for leadership power, organizational commitment
which means that the said parameters are having the strong positive association with
organizational performance. This value is negative for the case of leadership styles it means
that the association of leadership style with the organizational performance is negative i.e., 0.721.
3.3 Regression Analysis

Table 2: Model Summary
Adjusted
Model R
1

.874a

R Std. Error of

R Square Square

the Estimate

.765

.43030

.758

a. Predictors: (Constant), leadership style, leadership power,
organizational commitment
Source: Field Data (2021)
Table 3: ANOVAa
ANOVAa
Sum
Model
1

of

Squares

df

Mean Square F

Sig.

Regression

65.583

3

21.861

.000b

Residual

20.183

109

.185

Total

85.765

112

118.065

a. Dependent Variable: organizational performance
b. Predictors: (Constant), leadership style, leadership power, organizational
commitment
Source: Field Data (2021)

Table 4: Coefficientsa
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Coefficientsa

Model
1

Unstandardized

Standardized

Coefficients

Coefficients

B

Std. Error

(Constant)

3.289

.411

Leadership power

.561

.077

.072
-.816

Organizational
commitment
Leaderships tyle

Beta

t

Sig.

8.004

.000

.675

7.272

.000

.091

-.089

-.796

.428

.151

-.383

-5.404

.000

a. Dependent Variable: organizational performance
Source: Field Data (2021)
The regression analysis helps to determine the extent to which the dependent variable’s
value is changed due to 1% change of the independent variable. From the table of model
Summary, the value of R is given as 0.874. It tends to determine that the model is a good fit as
this value is close to 1 so it is depicting string association of the study variables. The value of
R-square is showing the change to the dependent variable due to 1% change of the independent
variable. This value is 0.765 i.e., 76.5% is brought to the dependent variable i.e., organizational
performance due to 1% change of the independent variable.
The value of Adjusted R-square is also significant because it is very close to 1 i.e., 0.758.
So, it helps to determine that the important variables are included to the study. The ratio of
group variance and within group variance is shown through F-Value. It provides the basis to
determine whether the null hypothesis will be accepted or rejected (Sarstedt & Mooi, 2014).
Among the given independent variables, the most significant value exists for leadership power
i.e., 0.561. It is the value of the coefficient for the leadership power.
3.4 Discussion
There exist a lot of research studies that have been conducted to determine the impact of
leadership on the performance of the organization. According to Changsuk, Jianhong, Roman
(2018), it has been stated that addressing the employees, with the diversified skill set, expertise
& the job roles, has been still a complex challenge and it is because of increased personal and
industrial cost which has been connected with voluntary turnover like cost of losing firms’
significant human capital, training and employing the auxiliary workers, decreased service
quality and some of the other related expenditures. All these parameters are being considered
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to determine the connection between leadership and industrial change procedure so this study
has given an insight of the ethical approach of leadership specifically observation of ethical
leadership that might give latest perception regarding the said relationship (Changsuk, et al.,
2018).
Based on the findings of current research work, different parameters related to the
leadership have been considered that helped to determine its relevant impact on the performance
of the organization. Moral administration has been characterized as the thought of suitable
direct through close to home activities and some relational connections, just as the advancement
of certain adherents through two-way correspondence, dynamic, and support. A few chiefs may
not go about as good examples since they are more worried about their very own advantages.
(Wisse & Rus, 2012).
The objectives of the current research work are better achieved and the same is backed
by the results of given research work. According to the researchers it has been said that ethical
leadership is complex for the leader’s reliability and had the strength to the mark this reliability
in the context of firm’s performance along with its meaningful impact on the employees. As
well as this credibility of the leadership is mainly to have the essential impact on having trust
between followers and leaders. Moreover, different forms of leadership have been taken as the
distinct leadership styles. It also helps to put the emphasis on the ethical components of various
leadership styles. Moreover, empirically well-known different dimensions of ethical leadership
include the integrity and character, motivating, empowering and altruism along with the certain
challenges to the leadership. The leadership surface proactively balances ethics, and it has been
suggested to the leader’s effort to impact the assistants and guide some of their ethical attitude
likewise communicating some of the ethical standards and punishing workers who briefly made
some of the unethical behaviors (Bedi, et al., 2016).
These behaviors have mainly been involved developed principled and fair decisions
which has been act as the role model for some of the ethical conduct, rewarding and recognizing
the employee’s behavior to have the positive contribution towards boosting the firm’s
performance. Moreover, leadership is essentially be associated with the level of trust the
follower have on their leader. It needs to proactively balance out the ethics and it has been
suggested to the leader’s effort to impact the assistants and guide some of their ethical attitude.
For every employee is being assigned with certain roles and the responsibilities, the same goes
for the higher-level authorities i.e., the CEO. He is to think of the major roles for positively
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affecting the firm’s performance. These may relate to the parameters like firm’s vision,
motivation, analysis as well as mastering the firm’s tasks with the complex nature. The CEO
needs not to perform all the tasks by himself. He can seek assistance of other employees through
the collaboration and guiding them towards the long run objectives of the firm which will lead
to success (Oyserma & Lee, 2008).
Leadership is one of the most essential elements which has been presented in wide range
of leadership theories. Also, authentic leadership and some other types of theories mainly
focused on leadership role modeling and its link with the principal decision making. It has also
ben stated that ethical leadership utilized two of the theoretical frameworks, which mainly
involves social learning theory and social exchange theory. So different research theories have
linked the ethical leadership with various leadership style just like the case of current research
work where the employees are perceived to perform well if they are being managed by the
leaders with high leadership skills. Social learning theory recommends that some of the groups
observed that the industrial leaders have been taken as the role models of ethical behavior by
quality of their credited role and consultant to reward and punish satisfactory and offensive
attitude (Amos, et al., 2017).
Some of the research have been made on leadership in previous decades and helped to
extract the efficiency of leadership which is related with the performance of leadership, and the
leadership powers will also impact and guide their attitude which they developed regarding to
the accomplishment of the desired objectives & the goals. In this regard the leadership is not
only linked with leader’s trait, but it is also connected with their ethical behaviors which has
been based on the value-based management. Some of the ethical leaders have been observed as
realistically ethical individual by their followers and as an ethical manager who efficiently
stimulus workers. So that it can be said that the firm’s leaders are the honest entities who tend
to practice the ethical characteristics and attitudes in their personal as well as the professional
lives (Celia, et al., 2019).
Among different kinds of the leadership styles, both the charismatic and
transformational leaders tend to exercise ethical administration which is linked with the firm’s
mission as well as the visions. It additionally includes controlling workers to be morally
cognizant and empowering them to act tolerably. Correspondence, discipline, and the assets of
job demonstrating have all been utilized. A critical qualification between moral administration,
genuine authority, and otherworldly initiative is the accentuation on upright administration.
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Moral pioneers place a more noteworthy accentuation on conditional ways to deal with moral
organization of their groups, bringing about more prominent responsiveness, instead of
disregarding such basic boundaries, which is a significant part of a solid administration style.
(David & Wang, 2017).
A leader should be real, and this should be expressed in his behavior of leadership. A
leader should have honesty and authenticity in his behavior, and it is what defines great leaders.
However, the concept of authenticity in leadership is often misunderstood. Authenticity is often
taken as an innate quality in leaders. The leaders who have no control over their expression can
get into trouble very quickly. Authenticity reflects the true aspects of the inner self of a leader.
Leaders should be aware that what personality traits they should have and which they should
reveal (Griffith, 2009).
The leaders should be capable of changing themselves according to what the situation
demands, and they should adapt themselves to the demands of people that they are leading.
However, the leaders should not lose their identities in any process and should always be
focused on what they are doing. The authentic leaders may sometime face harsh experiences
that will be opposite to what they expected. They should know the concerns and expectations
of people they are trying to influence (Goffee & Jones, 2006).
The employees need motivation, encouragement, appraisals, awards & compensations
as well as the care for well-being. This all can be done if a leader is a leader in true sense and
is not doing the job just for fulfilling the responsibility. The true leaders can understand the
employee’s problems & the issues, pay focus on getting the subordinates’ opinion towards the
critical issues, as well as recognizing the employees’ contributions & the achievements. The
employees do not feel the burden for working under such employers as they are working being
friendly and through the great cooperation. Different world leadership dimensions, like
independent, team-oriented player & self-protected etc, tend to have the direct link with both
the leadership power & the commitment towards the organization. The contextual variables like
Organization size, investment opportunities, expansion of the firm, market value, supplier
power as well as the marker share along with the consideration of the technical transformation
are the key components towards the firm’s performance. The circumstances change and they
need to be managed with the great leadership skills. It is the work of leaders who can help the
firm to do the impossible things through their skill set and the expertise i.e., the case study of
Somalia (Tsirikas, 2020).
4. Conclusion, limitations, and Recommendations of the future research.
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4.1 Conclusion
Establishing authenticity for a leader is a difficult challenge. He needs to ensure that
whatever he is saying also match with his deeds. Authenticity in behaviors needs to be practice
and also a leader needs to practice whatever he wants to preach in his behavior. Another
challenge in authentic leadership is finding the common grounds. If a leader says something
different to his deeds; his followers or employees will soon know that the leader has tricked
them.
A leader sometimes plays multiple roles which mean that he shows the different faces
to a different audience. A leader will get different experience throughout his life, and he will
learn how to behave in front of different people. A leader should express a degree of selfknowledge and he should be ready and willing to share this knowledge with others and it is also
known as self-disclosure. A great leader is always looking to achieve some bigger goal in his
life. The authentic leaders should conform to organizational and social norms (Goffee, 2005).
As far as the case of perception management is concerned, the leaders are required to
have the qualities to manage the panic situations smartly. This is the only way to depict to both
the employees & the customers that everything is going well. For example, in case of
bankruptcy, a bank manager may display the bundle of notes on his table to show the customers
that their money is safe.
In order to achieve the firm’s long term and the strategic goals as well as the objectives,
not only the skill set and the expertise matter but also the leadership style as well as the power
tends to determine the way through which the employees will perform effectively. It will not
only add towards the firm’s performance but also the working standards & the parameters are
well defined that can help the other employees to seek guidance. The leaders are being given
with certain powers and the authorities and they are not required to misuse these powers as it
will set the negative trends for the others.
It is a fact that everyone has certain skills but still not everyone knows everything so
there is a need to help the subordinates through guidance as well as the training. The more there
are training sessions the better there are chances to learn and tackle the problems smartly. It
will thus ultimately add towards achieving the firm’s long term and the strategic goals & the
objectives and this will serve as the key to success.
For any change that is a must for the business entity, although the final decision will be
made by the leaders but seeking for the suggestions from other employees tend to motivate
other employees. The managerial authorities are required to assist the employees in the best
possible ways for achieving the success. Also, the leaders should set up the grounds where the
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performance of the employees is being appreciated through the rewards as well as the
compensations. The more the employees are compensated the better there are chances to have
the increased employee’s & firm’s performance.

4.2 Limitations
The research population is a consideration for the leadership style and leadership power
on organizational performance case study Somalia of this study. Even though 27 questionnaires
were represented in the analysis, the research participants were all members of a single
voluntary employee in the Hormuud organization.
I have tried to find more information about the Hormuud organization especially the
number of the survey. The effect of the covid-19 most of the employees are not in the offices
and it is very hard to reach them. The other limitation of this study is about the time if I have
more time to continue do this research I want to distribute the questionnaires to all the
employees in Hormuud organizations.
4.3 Future exploration and proposals
This investigation exhibits that in help situated organizations, administration style and force are
critical. It was explored in this examination how an organization develops to progress and how
it accomplishes its missions and dreams. The significance of the forerunner for the situation
organization's prosperity was talked about. His exploration additionally clarifies the effect of
different authority styles and force on authoritative execution. These perspectives can be
utilized in future examination, especially for client assistance situated organizations. The
examination could likewise help with supporting and creating worker execution just as spurring
representatives to accomplish their destinations.
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ÖZET
Bu çalışma ergenlik dönemindeki bireylerin nomofobi ve akıllı telefon bağımlılığı durumlarının
değerlendirilmesi, nomofobi ve akıllı telefon bağımlılığının ruhsal durum üzerine etkisini
belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma 12-25 yaş aralığındaki 262 ergen ile
tamamlanmıştır. Veri formları katılımcılara Google Form üzerinden ulaştırılmış ve
doldurmaları istenmiştir. Verilerin istatistiksel analizinde; Kolmogorov-Smirnov testi
sonucunda verilerin normal dağılmadığı tespit edilmiş ve Spearman korelasyon testi
kullanılmıştır. Ayrıca ilişkisel sorular için çoklu doğrusal regresyon testleri uygulanmıştır.
Gönüllülerin yaş ortalaması 20.67±2.09 (12-25) ve %80.6’sı kadındır. Ergenlerin %49.6’sının
orta düzey nomofobik, %48.4’ünün stres, %37.9’unun anksiyete ve %30.2’sinin depresyon
düzeylerinin normal olduğu belirlenmiştir. Ergenlerde, akıllı telefon bağımlılığı ve
nomofobinin ruhsal durumu olumsuz etkilediği ve akıllı telefon bağımlılığı ve nomofobinin
depresyondaki varyansın %18.7’sini, anksiyetedeki varyansın %13.4’ünü ve stresteki
varyansın %17.0’ını açıkladığı belirlenmiştir. Ergenlere ve ailelere uzun süreli akıllı telefon
kullanımlarının neden olacağı risklerle ilgili bilgi verilmesi gerekmektedir. Ayrıca ergenlere
akıllı telefon kullanımı kontrol etmeye yönelik becerileri kazandıracak çalışmaların
planlanması önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Akıllı Telefon Bağımlılığı, Nomofobi, Ruhsal Durum

THE EFFECT OF NOMOPHOBIA AND SMARTPHONE ADDICTION ON MENTAL
STATE
ABSTRACT
This study was conducted to evaluate the nomophobia and smartphone addiction status of
adolescents and to determine the effects of nomophobia and smartphone addiction on mental
state. The research was completed with 262 adolescents between the ages of 12-25. Data forms
were sent to the participants via Google Form and they were asked to fill in. In the statistical
analysis of the data; As a result of Kolmogorov-Smirnov test, it was determined that the data
were not normally distributed and Spearman correlation test were used. In addition, multiple
linear regression tests were applied for relational questions. The mean age of the volunteers was
20.67±2.09 (12-25) and 80.6% were women. It was determined that 49.6% of the adolescents
were moderately nomophobic, 48.4% had normal stress levels, 37.9% had anxiety and 30.2%
had normal depression levels. In adolescents, it was determined that smartphone addiction and
nomophobia adversely affected mood, and smartphone addiction and nomophobia explained
18.7% of the variance in depression, 13.4% of the variance in anxiety and 17.0% of the variance
in stress. Adolescents and families should be informed about the risks of long-term use of
smartphones. In addition, it is recommended to plan studies that will provide adolescents with
skills to control smartphone use.
Keywords: Smartphone Addiction, Nomophobia, Mental State
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1. GİRİŞ VE AMAÇ
İnsanoğlu, hayatın her alanında teknolojinin bütün imkânlarından faydalanmaktadır. Bu
imkânları kullanmada en önemli araç ve göstergelerden bir tanesi akıllı telefonlardır. Akıllı
telefonlar konuşma, mesajlaşma, internete erişim, müzik dinleme, bilgiye erişim, alışveriş
imkânı ve oyun oynamak gibi özellikleri ile (Çuhadar ve ark. 2020; Kuyucu 2017) bizlere
hayatın her alanında ve günün her anında başkalarıyla iletişime geçebilme, bilgiye ulaşma,
eğlenme gibi fırsatlar sunmaktadır (Çuhadar ve ark. 2020; Yaman ve Kavuncu, 2019). Bu
durum bireylerin akıllı telefon kullanımını artırmaktadır (Yıldırım ve Correia, 2015; Yıldırım
ve ark. 2016; Yılmaz ve ark. 2018). Aşırı akıllı telefon kullanımı bireylerde huzursuzluk,
anksiyete ve bağımlılık gibi birtakım olumsuz sorunların yaşanmasına neden olabilmektedir
(Adnan ve Gezgin 2016). Ayrıca yaşamımızda rutin olarak gerçekleştirdiğimiz birçok eylemin
akıllı telefonlar ile sağlanması bu cihazlara olan bağımlılığı artırmakta, bu cihazlara
ulaşılamaması ise bireylerin anksiyete düzeyini yükseltmektedir (Yıldırım ve Correia, 2015;
Yıldırım ve ark. 2016). Anksiyete, akıllı telefon bağımlılığı ve akıllı telefonlardan uzak kalma
korkusu arasında bağlantı olduğu bilinmektedir (Yıldırım ve ark. 2016). Akıllı telefonlardan
uzak kalma korkusu yani nomofobi, akıllı telefon bağımlılığında yaşanan en ciddi
problemlerden biridir (Yıldırım ve ark. 2016; Burucuoğlu 2017). Nomofobi, insanların mobil
bir cihaza (telefon, tablet vb.) erişemediklerinde yaşadıkları istemsiz korkudur (Sarıbay ve
Durgun, 2020;Yıldırım ve Correia,2015). Nomofobinin cep telefonuna yönelik obsesif bir
kontrol etme, cep telefonunun güvenliğine yönelik herhangi bir tehdit unsuru olmasa dahi
telefonu kaybetme kaygısı, bu kaygının bireyin sağlığını ve günlük hayatını olumsuz etkilemesi
gibi belirtileri mevcuttur (Öztürk, 2015; Yıldız ve ark. 2020):
Son yıllarda nomofobiyle ilgili çalışmalara sıklıkla rastlanmaktadır. Yapılan bir çalışmada
öğrencilerin %55’inin nomofobik olduğu ve nomofobi seviyesi ile günlük akıllı telefon
kullanma süreleri arasında pozitif yönlü, akademik başarılarıyla ise negatif yönlü ilişkili olduğu
görülmüştür (Erdem ve ark. 2016). Yıldırım ve Correra (2015) tarafından yapılan çalışmada,
genç yetişkinlerin yarısına yakın kısmının nomofobik sıkıntı yaşadığı, stres düzeylerinin arttığı
ve cinsiyete göre farklılaştığı bildirilmiştir. Ayrıca nomofobinin internet bağımlılığı (Gezgin ve
ark. 2018), iletişimi kaybetme ve cihazdan yoksun kalma korkusu (Aşık, 2018), ders dinleme
ve derse katılım performansı (Hoşgör, 2020), saldırganlık ve öfke (Babayiğit ve ark. 2019)
gibi değişkenlerle de ilişkili olduğu bildirilmektedir.
Bireyler birbiriyle bağlantı kuramadığında ya da haber alamadığında ruhsal sıkıntı yaşamakta
ve bu sıkıntıdan kurtulmak için eylemsel faaliyetler gösterdiği bilinmektedir (Mert ve Akın,
2018; Young, 1998). Yapılan çalışmalarda; depresyon ile anksiyetenin, internet kullanımını
yordadığı (Korkmaz, 2014), akıllı telefon bağımlılığı bulunan bireylerin sosyal kaygı
seviyelerinin arttığı ve akıllı telefonla uğraş seviyelerinin artmasının bağımlılık seviyesinin de
artmasına neden olduğu saptanmıştır (Akbal, 2018). Ayrıca yalnızlık ve depresyon gibi sosyal
ve ruhsal durumların internet bağımlılığı ile ilişkili ve yordayıcı etkisi olduğu bildirilmektedir
(Ayazseven ve Önder, 2018). Ek olarak depresyon, kaygı ve stres gibi ruhsal değişkenlerin
sosyal medya bağımlılığı ile yakından ilişkili olduğu bildirilmektedir (Bilge ve ark. 2020).
Literatür incelendiğinde ergenlerde akıllı telefon bağımlılığı, nomofobi ve bu iki değişkenin
ruhsal durum üzerine etkisini aynı anda değerlendiren bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu
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nedenle bu çalışmada ergenlik dönemindeki bireylerin nomofobi ve akıllı telefon bağımlılığı
durumlarının değerlendirilmesi, nomofobi ve akıllı telefon bağımlılığının ruhsal durum üzerine
etkisini belirlemek amaçlanmıştır.
2. GEREÇ VE YÖNTEM
2.1.Araştırmanın Şekli
Bu çalışma tanımlayıcı ve ilişki arayıcı türde bir çalışmadır.
2.2.Araştırmanın Evreni- Örneklemi
Araştırmanın evrenini 12-25 yaş arasındaki ergenler oluşturmuştur. Çalışmanın örneklemi
Tohumcu ve arkadaşlarının (2019) yaptıkları çalışma baz alınarak 240 olarak hesaplanmış
ancak yapılan post-hoc power analizi sonucunda çalışmanın gücünün yetersiz olduğu
görülmüştür. 262 ergen ile çalışmanın gücü yapılan post-hoc power analizinde (d=0.279, alfa:
0.05, Df:5) 0.91 olarak hesaplanmış ve çalışma sonlandırılmıştır. Çalışmaya bilgilendirilmiş
öğrenci ve veli gönüllü olur formunu onaylayan ergenler alınmıştır.
2.3.Verilerin Toplanması
2.3.1. Araştırmada Veri Toplama Formları
Veri toplanmak amacıyla tanıtıcı bilgi formu, Akıllı Telefon Bağımlılık Ölçeği, Nomofobi
Ölçeği ve Depresyon Anksiyete Stres-21 Ölçeği (DASS-21) kullanılmıştır.
2.3.2. Tanıtıcı Bilgi Formu:
Tanıtıcı bilgi formu cinsiyet, yaş ve akıllı telefon kullanım özelliklerini içeren 7 sorudan
oluşmaktadır.
2.3.3. Akıllı Telefon Bağımlılığı Ölçeği-Kısa Versiyonu (ATBÖ-KV):
Ölçek, tek alt boyuta sahiptir ve ergenlerin akıllı telefon bağımlılığını ölçmektedir.10 maddeden
oluşan ölçek 6’lı likert tipindedir. Ölçekten 10 ile 60 puan arasında puan alınabilmektedir.
Ölçeğin Cronbach α katsayısının 0.91 olarak saptanmıştır (Şata ve Karip, 2017). Çalışmamızda
bu değer 0.86’dır.
2.3.4. Nomofobi Yaygınlığı Ölçeği:
Bireyin telefonuna erişemediği ya da telefonla iletişim kuramadığı zaman yaşadığı istemsiz ve
irrasyonel korkuyu ölçmek için (Yildirim ve Correira (2015)) geliştirilen ölçeğin Türkçe
uyarlanması Yildirim, Sumuer, Adnan ve Yildirim (2016) tarafından yapılmıştır. Ölçek 20
maddeden oluşmaktadır. Yedili likert tipinde olan ölçek 4 alt boyuttan oluşmakatadır. Ölçekten
20-140 arasında puan alınabilmektedir. Ölçekten alınan 20 puan nomofobik belirtileri
olmadığını, 21-60 puan düşük, 61-100 puan orta ve 101-140 puan yüksek nomofobik belirti
olduğunu göstermektedir. Ölçekte ters puanlanan madde bulunmamaktadır. Nomofobi
ölçeğinin tamamına yönelik güvenirlik için hesaplanan Cronbach α katsayısı 0.92 olarak
belirlenmiştir (Yıldırım, Şumuer, Adnan ve Yıldırım, 2016). Çalışmamızda bu değer 0.94’tür.
2.3.5. Depresyon Anksiyete Stres-21 Ölçeği (DASÖ-21):
Lovibond ve Lovibond (1995) tarafından geliştirilen ölçeğin Türkçe versiyonun psikometrik
özellikleri Sarıçam tarafından (2018) yapılmıştır. Ölçek 4’lü Likert şekinde olmakla birlikte
“depresyon, stres ve anksiyete boyutlarını” ölçen ve 7’şer sorudan meydana gelen bir ölçektir.
Kişinin depresyon alt boyutundan 0-4 puan alması normal, 5-6 puan arası hafif, 7-10 puan arası
orta, 11-13 puan arası ileri ve 14 üzeri çok ileri düzey depresif sorunları göstermektedir.
Anksiyete alt boyutundan 0-3 puan alması normal, 4-5 puan arası hafif, 6-7 puan arası orta, 89 puan arası ileri ve 10 üzeri çok ileri düzey anksiyete sorunlarını belirtmektedir. Stresten alt
boyutunda ise 0-7 puan alması normal, 8-9 puan arası hafif, 10-12 puan arası orta, 13-16 puan
arası ileri ve 17 üzeri çok ileri düzey stres depresif sorunlarını ifade etmektedir (Sarıçam, 2018).
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Ölçeğin Cronbach α katsayısı depresyon için 0.87, anksiyete için 0.85 ve stres için 0.81 olarak
belirlenmiştir (Sarıçam, 2018).. Çalışmamızda bu değerler depresyon için 0.89, anksiyete için
0.84 ve stres için 0.89 olarak saptanmıştır.
2.4.Etik Açıklamalar
Veri toplama formları katılımcılara Google Form üzerinden ulaştırılmış ve doldurmaları
istenmiştir. Google Form’a “Bilgilendirilmiş Gönüllü ve veli Olur Formu” konulmuş ve
gönüllülük olur veya veli olur sekmesi zorunlu kılınmıştır. Ayrıca Erciyes Üniversitesi Sosyal
ve Beşeri Bilimler Etik Kurul’undan (Onay No:126/Tarih:28.07.2020) onay alınmıştır.
2.5.Verilerin İstatistiksel Analizi
Araştırmadan elde edilen veriler bilgisayar ortamında değerlendirilmiştir. Verilerin
değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistikler, normal dağılıma uygunluk değerlendirmesi için
Kolmogorov-Smirnov testi yapılmış ve verilerin normal dağılmadığı görülmüştür. Bu nedenle
korelasyon analizi için Spearman korelasyon testi kullanılmıştır. İlişkisel sorular çoklu doğrusal
regresyon analizi ile test edilmiştir. Karşılaştırmalarda p<0.05 değeri istatistiksel olarak anlamlı
kabul edilmiştir.
3. BULGULAR
Gönüllülerin yaş ortalaması 20.67±2.09 (12-25) ve %81.3’ü kadındır. Ayrıca gönüllülerin
%46.6’ı 1-4 saat arasında günlük akıllı telefon kullandığını, %58.8’ i yanında ekstra bir güç
kaynağı bulundurmadığını, %86.3’ü yatmadan önce telefonla zaman geçirdiğini ve %85.9’u
uyanır uyanmaz cep telefonunu kontrol ettiğini bildirmiştir. Ek olarak gönüllülerin %73.4’ü cep
telefonunu kullanma amacını gündemi takip etme, bilgi ve araştırma, ödev yapma, sosyal
ağlarda gezinme, müzik dinleme ve film seyretme gibi aktiviteleri kapsayacak şekilde
kullandığını ifade etmiştir. Ayrıca ergenlerin %50.7’si orta düzey nomofobik, %47.7’sinin
stres, %37.0’ının anksiyete ve %28.6’sının depresyon düzeylerinin normal olduğu
belirlenmiştir.

Çizelge 1 .Ergenlerin tanımlayıcı özellikleri (N=262)
Özellikler
Cinsiyet
Kadın
Erkek
Günlük Akıllı Telefon Kullanım Süresi
1-4 saat
5-8 saat
9 saat ve üzeri
Yedek Güç Kaynağı Bulundurma Durumu
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%

213
49

81.3
18.7

122
115
25

46.6
43.9
9.5
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Evet
Hayır
Uyanır Uyanmaz Cep Telefonunu kontrol etme Durumu
Evet
Hayır
Yatmadan Önce Cep Telefonu İle Vakit Geçirme
Evet
Hayır
Cep Telefonu Kullanım Amacı
Gündemi takip etme
Bilgi, Ödev, Araştırma
Sosyal Ağları Takip etme
Müzik Dinleme-Film Seyretme
Hepsi
Nomofobi Düzeyi
Düşük
Orta
Yüksek
Stres Düzeyi
Normal
Hafif
Orta
İleri
Çok İleri
Anksiyete Düzeyi
Normal
Hafif
Orta
İleri
Çok İleri
Depresyon Düzeyi
Normal
Hafif
Orta
İleri
Çok İleri

108
154

41.2
58.8

225
27

85.9
14.1

226
26

86.3
13.7

10
14
21
25
192

3.8
5.3
8.0
9.5
73.4

102
132
28

38.9
50.4
10.7

125
40
41
35
21

47.7
15.3
15.6
13.4
8.0

97
29
47
32
57

37.0
11.1
17.9
12.2
21.8

75
32
81
31
43

28.6
12.2
30.9
11.8
16.5

Çalışmamızda ergenlerin akıllı telefon bağımlılığı puan ortalaması 29.02±10.17 (ortanca:
28.00), nomofobi toplam puan ortalaması ise 68.50±24.87 (ortanca: 67.00)’dir. Ruhsal durum
puan ortalamaları ise stres 8.09±5.59 (ortanca: 8.00), anksiyete 5.75±4.74 (ortanca: 6.00) ve
depresyon için 7.89±5.40 (ortanca: 8.00) olarak saptanmıştır.
Çizelge 2. Ergenlerin yaş ve ölçek puanları arasındaki ilişki
Değişkenler
1. Yaş

Ort ± SS
(Median)
20.67±2.09
(21.00)
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2. ATB
3. NT
4. S
5. A
6. D

29.02±10.17
(28.00)
68.50±24.87
(67.00)
8.09±5.59
(8.00)
5.75±4.74
(6.00)
7.89±5.40
(8.00)

-.122

-

-.121

.582**

.-

-.045

.397**

.325**

-

-.080

.345**

.305**

.780**

.-

-.119

.408**

.324**

.808**

.736**

-

ATB: Akıllı Telefon Bağımlılığı; NT: Nomofobi Toplam; S: Stres; D: Depresyon; A: Anksiyete; *p<0.05;
**p<0.01

Tablo 2’de ergenlerin yaş ve ölçek puan ortalamaları arasında anlamlı bir ilişki olmadığı
görülmektedir (p>0.05). Akıllı telefon bağımlılığı ile nomofobi arasında orta düzeyde pozitif
yönde istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmıştır (p<0.01). Ayrıca akıllı telefon
bağımlılığı ile stres ve anksiyete arasında zayıf, depresyon arasında orta düzeyde pozitif yönde
istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmıştır (p<0.01). Yine nomofobi ile stres, anksiyete
ve depresyon puan ortalamaları arasında zayıf düzeyde ve pozitif yönde istatistiksel olarak
anlamlı bir ilişki belirlenmiştir (p<0.01). Stresin anksiyete ile iyi, depresyon ile çok iyi düzeyde
ve pozitif yönde istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki içerisinde olduğu belirlenmiştir p<0.01).
Anksiyete ve depresyon arasında da iyi düzeyde ve pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu
saptanmıştır (p<0.01).
Çizelge 3. Akıllı Telefon Bağımlılığı, Nomofobi ve Alt Boyutlarının Ruhsal Durum Üzerindeki
Öngörücü Etkisi (N=262)
Değişkenler
Model 1 Depresyon
Akıllı telefon bağımlılığı
Nomofobi
Model 2 Anksiyete
Akıllı telefon bağımlılığı
Nomofobi
Model 3 Stress
Akıllı telefon bağımlılığı
Nomofobi

Std. Error
B
R=0.433;
R2=0.187;
p<0.001
0.200
0.039
0.018
0.016
R=0.366;
R2=0.134;
p<0.001
0.137
0.035
0.019
0.014
R=0.412;
R2=0.170;
p<0.001
0.182
0.041
0.026
0.017

t
P
β
2
Adjusted R :0.181; F(2.245):28.250;
0.376
5.109
0.001
0.084
1.140
0.255
2
Adjusted R :0.127; F(2.245):18.891;
0.293
3.862
0.001
0.102
1.342
0.181
2
Adjusted R :0.163; F(2.245):25.065;
0.331
0.115

4.453
1.541

0.001
0.125

Kalın değer istatistiksel önemi gösterir; Multiple linear regression

Ergenlerde akıllı telefon bağımlılığı ve nomofobinin ruhsal durum (depresyon, anksiyete, stres)
üzerindeki yordayıcı etkisi Tablo 3’de incelenmiştir. Buna göre ruhsal durum (depresyon,
anksiyete, stres) üzerine akıllı telefon bağımlılığının anlamlı etkisi varken (p<0.01),
nomofobinin anlamlı etkisinin olmadığı görülmektedir (p>0.05). Akıllı telefon bağımlılığı ve
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nomofobi depresyondaki varyansın %18.7’sini,anksiyetedeki varyansın %13.4’ünü ve stresteki
varyansın %17.0’ını açıklamaktadır.
4. TARTIŞMA
Çalışmamızda ergenlerde akıllı telefon bağımlılığı, nomofobi ve ruhsal durum düzeylerinin
ortalamanın üzerinde olduğu görülmektedir. Ergenlerin %50.7’si orta düzey nomofobik,
%47.7’sinin stres, %37.0’ının anksiyete ve %28.6’sının depresyon düzeylerinin normal olduğu
belirlenmiştir. Literatürde bu sonuçları destekleyen nitelikte çalışmalara rastlanmaktadır
(Burucuoğlu ve arkadaşları 2017; Kocabaş ve Korucu, 2018; Büyükçolpan, 2019). Özellikle
son dönemde yaşanan salgın süreci ergenlerin dışarı çıkmalarının kısıtlanmasına, vakitlerini
büyük oranda evde geçirmelerine ve eğitimden eğlenceye kadar bütün aktivitelerini internet
aracılığıyla karşılamalarına sebep olmuştur. Çalışmamızdaki oranların yüksek oluşunda bu
sürecin etkisinin olduğu düşünülmektedir.
Çalışmamızda akıllı telefon bağımlılığı ile stres, anksiyete ve depresyon arasında pozitif yönde
anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir. Üniversite öğrencilerinde yapılan bir çalışmada akıllı
telefon bağımlılığı ile bireylerin stres algı seviyeleri arasında pozitif bir korelasyon olduğu
belirlenmiştir (Göldağ, 2019). Kocamaz ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada ise akıllı telefon
kullanımının anksiyete, stres ve depresyon görülme sıklığını arttırdığı belirlenmiştir (Kocamaz
ve ark. 2020). Yapılan bir başka çalışmada da ortaokul ve lise öğrencilerinde sorunlu akıllı
telefon kullanmaya bağlı olarak bireylerin sosyal ilişkilerinin olumsuz etkilendiği ve depresyon
seviyelerinin yükseldiği bildirilmiştir (Seo, Park, Kim ve Park, 2016). Dünyada ve ülkemizde,
18-25 yaş arası bireylerde, akıllı telefon bağımlılığı giderek artmakta ve teknolojik gelişmelere
bağlı problemler içerisinde ilk sırada yer almaktadır. Sedanter yaşam ve sosyal medyaya
duyulan ilginin artması ile fiziksel, ruhsal ve sosyal yönlerden gençlerin olumsuz etkilendiği
belirtilmektedir (İyigün ve ark. 2017; Kocamaz ve ark. 2020). Çalışma sonuçlarımız da
literatüre benzerlik göstermektedir.
Çalışmamızda nomofobi ile stres, anksiyete ve depresyon arasında pozitif yönde anlamlı bir
ilişki olduğu görülmektedir. Yapılan bir çalışmada nomofobinin artmasıyla ergenlerde
anksiyete ve stresin yükseldiği saptanmıştır (Gezgin ve Çakır, 2016). Bir tez çalışmasında ise
depresyonun üniversite öğrencilerinin nomofobi düzeylerini anlamlı ve olumlu yordadığı
bulunmuştur (Büyükçolpan, 2019). Çalışmamızda akıllı telefon bağımlılığı ve nomofobinin
anksiyete, depresyon ve stres için önemli bir yordayıcısı olduğu belirlenmiştir. Büyükçolpan’ın
çalışmasıyla birlikte değerlendirildiğinde depresif ergenlerin telefonlarının yanlarında
olmaması ile ilgili daha çok kaygılandıkları, aynı zamanda telefon bağımlılığı yüksek
ergenlerin de daha fazla ruhsal sıkıntı belirttiği söylenebilir.
Literatürde (Kocabaş ve Korucu, 2018) ve bizim çalışmamızda 24 saatlik akıllı telefon kullanım
süresinin artması ile birlikte nomofobi seviyesinin de yükseldiği belirlenmiştir. Bu kavramlar
arasındaki anlamlı ilişkinin varlığı akıllı telefon bağımlılığı ile nomofobi arasında pozitif yönde
ilişki olmasıyla açıklanabilir.
5. SONUÇ VE ÖNERİLER
Çalışmaya katılan adölesanlarda akıllı telefon bağımlılığı, nomofobi ve ruhsal durum
düzeylerinin ortalamanın üzerinde olduğu görülmektedir. Ruhsal durum puan ortalamaları ise
stresin ortalamanın üzerinde olduğu, anksiyete ve depresyonun ise ortalama düzeyde olduğu
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saptanmıştır. Ayrıca akıllı telefon bağımlılığı ve nomofobinin ergenlerde stres, anksiyete ve
depresyonla yakından ilişkili olduğu belirlenmiştir.
Bu sonuçlar doğrultusunda; ergenlerin kendilerine ve ailelere ergenlerin uzun süreli akıllı
telefon kullanımlarının oluşturacağı risklerle ilgili bilgi verilmesi, ailelerin çocuklarını takip
etmelerinin ve onlarla kaliteli vakit geçirmelerinin öneminin vurgulanması önerilebilir. Ayrıca
okul sağlığı çalışmalarında ergenlerin takibinde depresyon, kaygı, stres düzeylerinin yanı sıra
akıllı telefon kullanım durumları ve nomofobi düzeylerine yönelik de izlemlerin yapılmasının
yararlı olacağı düşünülmektedir. Yine bu çalışmanın sonuçları nicel ölçüm araçlarından elde
edilen puanlarla sınırlıdır. Ergenlerde bu sorunların boyutlarının ortaya çıkarılması için bu
kavramlara ilişkin nitel çalışmaların yapılması önerilmektedir.
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KOVİD-19 SALGININDA HEMŞİRELERDE DEPRESYON, KAYGI VE STRES: BİR
DERLEME ÇALIŞMASI

Esma Ülkü KAYA1
1

Fırat Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, ORCID ID 0000 0002 6740 5307

ÖZET
Hem dünya ekonomisini hem de toplum sağlığını olumsuz etkileyen Kovid-19 salgını en
yüksek düzeyde sağlık hizmetinde çalışanları etkilemiştir. Bu nedenle literatürde birçok
çalışmanın kovid-19 salgınında sağlık çalışanlarının mental sağlığını ve tecrübe ettikleri stresi
incelediği görülür. Bu derleme hemşirelerin salgında yaşadıkları mental sağlık sorunları
(depresyon ve kaygı) ve stresi ve salgının bu değişkenler üzerindeki etkilerini inceleyen ampirik
çalışmalara odaklanır. Çalışmada ScienceDirect de 28 Mart-1 Nisan 2021 tarihleri arasında
literatür “COVID-19 and depression and anxiety and stress and nurses” anahtar kelimeleriyle
tarandı. Tarama sonucunda hemşirelerde depresyon, kaygı ve stresi inceleyen nicel veya yarı
nicel, full text, İngilizce dilinde yazılmış ve yayınlanmış olan makaleler dikkate alındı. Literatür
taramasından sonra bu kriterlere uyan toplam 20 makaleyle mevcut derleme çalışması yazıldı.
Bu derleme çalışması, kovid-19 salgınında hemşirelerin tecrübe ettikleri kaygı, depresyon ve
stresin yaygınlığının arttığını ve bu sorunları zayıflatmak için ne gibi koruyucu ve iyileştirici
uygulamalar yapmak gerektiğini ortaya koyan çalışmaların sonuçlarını sunar.
Anahtar Kelimeler: Kovid-19; Hemşireler; Depresyon; Kaygı; Stres

DEPRESSION, ANXIETY AND STRESS IN NURSES IN THE COVID-19
OUTBREAK: A REVIEW STUDY
ABSTRACT
The COVID-19 outbreak, which negatively affects both the world economy and public health,
has affected the health care staff at the highest level. For this reason, it is seen that many studies
in the literature examine the mental health of health care staff and the stress they experience
during the COVID-19 outbreak. This review focuses on empirical studies examining the mental
health problems (depression and anxiety) and stress experienced by nurses during the pandemic
and the affects of the epidemic on these variables. In the study, the literature was searced with
the keywords “COVID-19 and depression and anxiety and stress and nurses” on ScienceDirect
between March 28 and April 1, 2021. As a result of the screening, quantitative or semiquantitative, full-text, written and published in English articles examining depression, anxiety
and stress in nurses were taken into consideration. After the literature review, the current review
study was written with a total of 20 articles matching these criteria. This review study presents
the results of studies that reveal the increased prevalence of anxiety, depression and stress
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experienced by nurses during the COVID-19 outbreak, and what preventive and remedial
practices should be done to weaken these problems.
Keywords: Covid-19; Nurses; Depression; Anxiety; Stress

GİRİŞ
Rekabetin her sektörde güçlü bir ivme kazandığı günümüz koşullarında bütün çalışanlar
yoğun stres altında çalışmaktadır. Özellikle hem mesleklerinin niteliği hem de salgın
koşullarının varlığı sağlık çalışanlarının tecrübe ettikleri stresi daha da artırmaktadır. Ayrıca
kovid salgınında aktif olarak çalışan sağlık sektöründeki çalışanların depresyon ve kaygı gibi
mental sağlıkları da olumsuz etkilenebilir.
Depresyon, bir duygudurum bozukluğudur (Alper, 2012: 15). Depresyon kavramı, bir
bireyin duygularında, düşüncelerinde, bilişsel işlevlerinde, davranışlarında ve vücudunun bazı
fonksiyonlarında değişikliklerin oluşmasıyla ilişkilidir (Korkmaz, 2017: 55). Biyolojik
nedenlerin yol açtığı iç kaynaklı ve toplumsal faktörlerin neden olduğu dış kaynaklı olmak
üzere iki depresyon şekli mevcuttur (Çelik, 2010:217). Kaygı kavramı, bireylerin tehlike
içerisinde veya kendilerini tehdit içerisinde hissetmeleri durumunda tecrübe ettikleri bir seri
fiziksel duyum olarak tanımlanabilir (Robichaud ve Dugas, 2020: 25). Yani kaygı, sebebi
bilinmeden hissedilen korkularken, sebebi bilinen durumlar ise korkuyu ifade eder (Çelik,
2010: 219). Fiziksel koşullar ve psikolojik koşullar bireyleri etkiler. Bulunulan ortamın farklı
olması bireylerin dış çevresine uyumunu zorlaştırabilir ya da kolaylaştırabilir. Eğer bir birey
bulunduğu ortama uyum sağlamakta zorlanırsa, bu durumda stres meydana gelir (Tutar,
2000:199). Sonucun belirsizliği ve sonucun birey açısından önem taşıması şeklinde iki unsur
stresin meydana gelmesinde oldukça önemlidir (Can, 1997: 292).
2019 yılının Aralık ayından itibaren kovid-19 pandemisine neden olan SARS-CoV-2
salgınıyla bütün dünya yeni bir durumu tecrübe etmeye başlamıştır (Voitsidis ve diğerleri,
2020). Kovid-19 salgınında olumsuz olarak en fazla etkilenen kitle sağlık hizmetinde
çalışanlardır. Salgında sağlık hizmeti çalışanlarının mental sağlıkları ve tecrübe ettikleri stres
olumsuz yönde etkilenebilir. Bu derleme çalışmasının amacı kovid-19 salgın sürecinde
hemşirelerin mental sağlıklarını (örneğin depresyon ve kaygı) ve tecrübe ettikleri stresi ve
salgının bu değişkenler üzerindeki etkilerini inceleyen çalışmalara odaklanmaktır.
METOT
Çalışmada ScienceDirect’de 28 Mart-1 Nisan 2021 tarihleri arasında literatür “COVID19 and depression and anxiety and stress and nurses” anahtar kelimeleri itibariyle tarandı.
Tarama sonucunda hemşirelerde depresyon, kaygı gibi mental sağlık sorunlarını ve stresi
inceleyen nicel veya yarı nicel, full text, İngilizce dilinde yazılmış ve yayınlanmış olan
makaleler dikkate alındı. Literatür taraması sonucunda bu kriterlere uyan toplam 20 makaleyle
mevcut derleme çalışması yazıldı.
SONUÇLAR
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Geniş ölçekli bir kesitsel çalışmada araştırmacılar Çin, Wuhan’da kovid-19 hastalarını
tedavi eden önsaflardaki hemşirelerde tükenmişlik, kaygı, depresyon ve korku gibi mental
sağlık değişkenlerini ve onlarla ilgili faktörleri incelediler. Araştırmacılar çalışmaları
sonucunda hemşirelerin %14.3, %10.7 ve %91.2’sinin, sırasıyla orta-şiddetli düzey aralığında
kaygı, depresyon, korkuya sahip olduklarını belirlediler. Ayrıca çalışma sonuçları hemşirelerin
büyük bir bölümünün bir ya da daha çok deri lezyonuna ve %96.8’sinin ise önsaflarda iş
istekliliğine sahip olduklarını rapor etti. İlave olarak mental sağlık sonuçlarının deri
lezyonlarıyla pozitif ve öz-yeterlik, dayanıklılık, sosyal destek ve önsaflardaki iş istekliliği ile
negatif korelasyon gösterdiği bulundu (Hu ve diğerleri, 2020). Kovid-19 hastalarını tedavi eden
hemşirelerde stres, kaygı ve tükenmişliği önlemede duygusal özgürlük tekniklerin yeterliğini
araştıran bir araştırma, 20 dakikalık tek bir online grup duygusal özgürlük teknikleri
uygulamasının hemşirelerde stresi, kaygıyı ve tükenmişliği azaltmada etkili olduğunu ortaya
koydu (Dincer ve Inangil, 2021). Kovid-19 salgınında solunumla ilgili kliniklerde çalışan
İngiliz hemşirelerin tecrübelerinin incelendiği bir başka çalışma, hemşirelerin yaklaşık
%21’inin orta derecede şiddetli-şiddetli düzeyler aralığında kaygı semptomlarına sahip
olduklarını ve benzer düzey aralıklarının depresyon (hemşirelerin %17.2’sinin; orta-orta
derecede şiddetli-şiddetli) için de geçerli olduğunu belirledi (Roberts ve diğerleri, 2021). Bir
çalışmada araştırmacılar kovid-19 salgının başlangıcında ve altı ay sonra hemşirelerin stres,
kaygı ve depresyon semptomlarını incelediler. Ayrıca araştırmacılar aynı dönemde mental
sağlık geliştirme stratejilerinin kullanım sıklığını ve aynı dönemde bu stratejilerin kullanım
sıklığı ile hemşirelerin depresyon, kaygı ve stres semptomları arasındaki ilişkiyi incelediler.
Sonuçlar, zamanla hemşirelerin kaygı ve stresleri azalırken, depresyonlarının değişmediğini
gösterdi. Ayrıca araştırmacılar bütün mental sağlığı geliştirme stratejilerini sıklıkla ya da daima
kullananların, asla veya nadiren bunları kullananlara nazaran, güvenilmeyen kaynaklardan
kovid-19 hakkında bilgiyi reddetme şeklindeki strateji hariç, stres, kaygı ve depresyon
değerlerinin düşük olduğunu buldular (Pinho ve diğerleri, 2021). Çin’de kovid-19 salgınında
acil bölüm hemşirelerinde depresif semptomların yaygınlığını ve depresyon ile yaşam kalitesi
ilişkisini inceleyen kesitsel bir çalışma hemşirelerde depresyon yaygınlığının %43.61 olduğunu
buldu. Ayrıca çalışma sonuçları depresyonlu hemşirelerin, olmayanlara kıyasla, daha düşük
yaşam kalitesine sahip olduğunu gösterdi (An ve diğerleri, 2020). Kovid-19 salgınında pediatri
hemşirelerinde depresyon, kaygı ve stres düzeylerini ve onlarla ilişkili faktörleri inceleyen bir
araştırmada araştırmacılar, pediatri hemşirelerinin %15.4’ünün depresyon, %32.6’sı kaygı ve
%18’inin stres semptomlarına sahip olduklarını buldular. Ayrıca iyi mesleki koruma
uygulamaları ile iş gereksinimlerini karşılayan kişisel koruyucu ekipmanın sırasıyla depresyon,
kaygı ve strese karşı bağımsız koruyucu faktörler olduklarını buldular. Bir izolasyon koğuşunda
veya ateş kliniğinde çalışmanın, sırasıyla depresyon, kaygı ve stresle ilişkili bağımsız risk
faktörleri olduklarını belirlediler (Ronghao Zheng ve diğerleri, 2021). Başka bir kesitsel
çalışma Çin’de salgın esnasında hemşirelerde kaygı ve depresyon yaygınlığını ve kovid-19’un
hemşirelerin mental sağlıkları üzerindeki etkilerini araştırdı. Hemşirelerin toplam depresyon ve
kaygı yaygınlığı sırayla %34.3 ve %18.1, kovid-19 hastalarına bakan hemşirelerin depresyon
ve kaygı oranları ise sırayla %47.1 ve %28.4 bulundu. Ayrıca çalışma sonuçları, kovid-19 ile
ilgili stres, aileyle ilişki kalitesi ve demografik özelliklerin; depresyon, kaygı ve algılanan sağlık
durumuyla ilişki gösterdiğini ortaya koymuştur (Rujun Zheng ve diğerleri, 2021). Kovid-19
salgınının hemşirelerde psikolojik etkilerini inceleyen web temelli bir kesitsel çalışmada 10 ve
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üzeri değerler dikkate alındığında yaygın kaygı bozukluğu (yani orta-şiddetli aralığı) ve
depresif semptomlar yaygınlığının (yani orta-orta derecede şiddetli-şiddetli aralığı) sırayla
%38.8 ve %37.4 olduğu belirlenmiştir. Çalışma sonuçlarına göre, kadın hemşirelerin, erkeklere
göre yaygın kaygı bozukluğuna ve depresif semptomlara sahip olma ihtimali daha yüksektir.
Sağlıklı hemşirelerle kıyaslandığında, kovid-19 şüphesi olan ve kovid-19 enfeksiyonu olanların
daha yüksek depresif semptomlara sahip oldukları belirlendi. Ayrıca sağlıklı hemşirelere
kıyasla kovid-19 şüphesi olanların daha yüksek yaygın kaygı bozukluğu semptomları
belirttiklerini buldular. Çalışmada yeterli kişisel koruyucu ekipmana erişemeyen hemşirelerin,
diğer hemşirelere kıyasla, daha yüksek yaygın kaygı bozukluğu ve depresif semptomlara sahip
olduklarını belirttikleri belirlendi. Son olarak da kovid-19 tasarımlı hastanelerde çalışan
hemşirelerin, diğer hemşirelere kıyasla, daha yüksek yaygın kaygı bozukluğuna sahip olma
ihtimallerinin olduğu bulunmuştur (Pouralizadeh ve diğerleri, 2020). Kovid-19 salgınında
önsaflardaki hemşirelerden oluşan bir örneklemle yürütülen bir prospektif kohort çalışması,
hemşirelerin depresyon, kaygı ve stres semptomları ile uyku kalitelerini ve potansiyel risk
faktörlerinin bu semptomlar üzerindeki etkilerini araştırdı. Araştırmanın sonuçları, enfekte
olma veya başkalarını enfekte etme korkusundaki artışın; depresyon, kaygı ve stres
semptomlarını artırdığını ortaya koydu. Erkek hemşirelerin, kadınlara kıyasla depresyon ve
stres ortalama değerlerinin düşük olduğu bulundu. Hemşire uzmanlarının, depresyon ortalama
değerleri düşükken, erkek ve hemşire uzmanlarının kaygı ortalama değerlerinin de düşük
olduğu belirlendi. İlave olarak, yaşlı hemşireler ve hemşire uzmanlarının düşük ortalama stres
değerleri gösterdiği bulundu. Ayrıca, yüz maskelerin kalitesinin yeterli olduğunu kabul eden
hemşirelerin, etmeyenlere kıyasla daha düşük ortalama kaygı değerleri gösterdikleri belirlendi.
Eldiven sayısının yeterli olduğunu kabul eden ya da kısmen kabul eden hemşirelerin, kabul
etmeyenlere kıyasla, daha yüksek stres ortalama değerlerine sahip oldukları bulundu. Çalışma
sonuçlarına göre, gözlük/siperlik kalitesinin yeterli olduğunu kısmen kabul edenler,
etmeyenlere kıyasla, düşük ortalama stres değerlerine sahiptir (Sampaio ve diğerleri, 2021).
Kovid-19 salgınında Kanadalı yoğun bakım hemşirelerinden oluşan örneklemle yürütülen
karma metotlu (anket uygulamalı ve yarı yapılandırılmış niteliksel mülakat) bir çalışma,
hemşirelerin mental sağlıklarını inceledi. Çalışmanın anket sonuçları, travma sonrası stres
bozukluğu itibariyle hemşirelerin, %23’ ünün klinik endişe, %13’ ünün olası ve %38’inin
önemli belirtilere sahip olduklarını gösterir. Ayrıca sonuçlar hemşirelerin hafif-şiddetli düzey
arasında %57’ sinin depresyon, %67’sinin kaygı ve %54’ünün stres gösterdiklerini ortaya
koydu (Crowe ve diğerleri, 2021). Kovid-19 salgınında Çinli hemşireler üzerinde yürütülen
kesitsel bir araştırma, mesleki stresörler, mental sağlık sorunları ve uyku zorluğu arasındaki
ilişkileri ve bu ilişkilerde bilişsel birleşme ve bilişsel değerlendirmenin aracılığını incelemiştir.
Çalışma sonuçları mesleki stresörlerin mental sağlık sorunlarını direkt olarak etkilediğini
raporladı (Zhang ve diğerleri, 2021). Kovid-19 salgınında hemşirelerde diyafragmatik solunum
gevşeme eğitiminin; uyku kalitesi, kaygı ve depresyonu iyileştirip iyileştirmediğini incelemek
için yürütülen çalışmada, bu eğitimin katılımcıların kaygı düzeylerinde önemli iyileştirmeler
gerçekleştirdiği ancak depresyon düzeylerini azaltmadığı belirlendi (Liu ve diğerleri, 2021).
Kovid-19 salgınında hemşirelerden oluşan bir örneklemde korku ve stresin psikolojik
etkilerinin ve korku ve stresle ilişkili olan faktörlerin incelendiği bir kesitsel çalışma, salgında
hemşirelerin yüksek kaygı ve stres düzeylerine sahip olduklarını ortaya koydu. Ayrıca
hemşirelerin kovid-19’la enfekte olma korku ve stres düzeylerinin; onların akraba veya
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arkadaşlarının enfeksiyon olmasıyla, sosyal medyaya yüksek düzeyde maruz kalmayla, sağlık
kuruluşunun tipiyle ve kovid-19 salgınından önce psikolojik bir travma geçirmeyle önemli ilişki
gösterdiği belirlendi. Çalışma sonuçları; sosyal medya, salgın öncesi travmaya maruz kalma ve
enfekte hastaların bakımına hazır olma faktörlerinin hemşirelerin salgında algıladıkları korku
düzeylerini etkilediğini gösterdi (Tayyib ve Alsolami, 2020). Çin de, kovid-19 salgınında ön
saflarda çalışan hemşirelerde psikolojik etkiyi incelemek üzere yürütülen kesitsel bir çalışma,
katılımcıların %9.4’ünün depresyon, %8.1’inin kaygı ve %42.7’sinin ise fiziksel semptomlar
gösterdiğini rapor etti. Ayrıca araştırma hemşirelerin %6.5’ inin intihar düşüncesine sahip
olduğunu ortaya koydu. Katılımcıların %75.8’inin ise, salgında bireysel veya grup
danışmanlığına düzenli olarak katılmanın gerekli olduğuna inandığı, %7.7’sinin ise mental
sağlık uzmanından şu an yardım almaya ihtiyacı olduğu bulundu. En yaygın semptomların ise;
‘yorgun hissetme veya düşük enerjiye sahip olma’, ‘kollarda, bacaklarda veya eklemlerde ağrı’
ve ‘nefes darlığı’ şeklinde üç semptom olduğu belirlendi (Hong ve diğerleri, 2021). Kovid-19
salgınında ön saflardaki hemşirelerden oluşan örneklemde hastalığa karşı algılanan
savunmasızlık, demografik değişkenler ve algılanan stresin incelendiği bir araştırmada,
araştırmacı hastalığa karşı algılanan savunmasızlığın alt boyutu olan algılan bulaşılabilirlik ile
algılanan stres arasında negatif korelasyon olduğunu buldu (Pasay-an, 2020). Kadın ve çocuk
hastanelerinde çalışan hemşirelerin kovid-19 salgınında psikolojik durumlarını inceleyen
kesitsel bir çalışma, hemşirelerin %29.3’ünün kaygı ve %22.7’sinin ise depresif semptomlara
sahip olduğunu buldu. Araştırmada uzun çalışma yılları ve iş statüsünün kaygı semptomlarıyla
ilişkili olduğu bulundu. Çalışmanın uzunluğunun ve soğuk algınlığına benzer semptomlar
göstermenin ise depresyon semptomlarıyla ilişkili olduğu belirlendi. İlave olarak pediatri
koğuşunda çalışmanın, jinekoloji koğuşunda çalışmaya kıyasla, kaygı ve depresyon
semptomlarıyla ilişkili olduğu bulundu (He ve diğerleri, 2021). Wuhan, Çinde hemşirelerde
psikolojik durum ve ilişkili risk faktörlerinin incelendiği boylamsal bir çalışma, kovid-19 salgın
döneminde, durgun döneme kıyasla, hemşirelerin daha yüksek depresyon, kaygı ve travma
sonrası stres bozukluğu semptom riskleri gösterdiklerini buldu. Online psikolojik bilginin
değeri; kaygı, uykusuzluk ve travma sonrası stres bozukluğu semptomlarını ve yeterli koruma
koşullarının ise travma sonrası stres bozukluğu semptomlarını bağımsız olarak etkileyen
faktörler olduğu belirlendi. Ayrıca, ön saflarda hemşire olarak çalışma, oldukça kötü fiziksel
koşullar, salgınla ilgili belirsiz endişeler şeklindeki faktörlerin, hemşirelerin psikolojik sorunlar
yaşama ihtimallerini artırdığını ortaya koydu (Cai ve diğerleri, 2020). Kovid-19 salgınında
yoğun bakım ve acil hemşirelerinden oluşan örneklemle yürütülen bir kesitsel çalışma,
hemşirelerin algıladıkları güvenlik, organizasyonel, karar alma, iletişim ve psiko-sosyoduygusal ihtiyaçlarını belirlemeyi amaçladı. Çalışma sonuçlarına göre araştırmaya katılan
hemşirelerin %37.5’inin enfekte olmaktan ve bunun sonuçlarından korkarak çalıştıkları
belirlendi (Gonzalez-Gil ve diğerleri, 2021). Çin de İslam kültürünün hâkim olduğu bölgedeki
hemşirelerde 2019 koronavirüs salgınının psikolojik etkilerini inceleyen bir kesitsel çalışmada,
hemşirelerin %16’sının hafif, %3.7’sinin orta ve %0.6’sının ise şiddetli kaygı belirttikleri
bulundu. Ayrıca katılımcıların %24.7’sinin hafif, %6.6’sının orta ve %1.5’inin ise şiddetli
depresyona sahip oldukları belirlendi. Kovid-19’da katılımcılar üç endişeye sahip olduklarını
belirtmişlerdir; bunlar sırayla aile ve arkadaşlarının enfekte olabileceği korkusu, koruyucu
donanım yetersizliği ve hastalığın bulaşması korkusudur. Çalışma yılları, enfeksiyon ihtimali,
ve görev bilinci; kaygıyla pozitif koreleyken, yaşlılar için bakım ihtiyacı, kovid-19 konusunda

BOOK OF FULL TEXT

ISBN: 978-625-7341-52-3

www.karadenizkongresi.org

Page | 194

BLACK SEA SUMMIT 7th INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES CONGRESS
bilgi edinme isteği, kişilerarası izolasyon ve sosyal desteğin, kaygıyla negatif korele olduğu
bulundu. Çalışılan bölüm, teyit edilmiş veya şüpheli bir vakayla ilgilenme deneyimi, kovid-19
konusunda bilgi düzeyi ve sosyal destek; depresyonla negatif koreleyken, çalışma yılları,
hastalığın bulaşma korkusu ve görev bilincinin depresyonla pozitif korele olduğu belirlendi
(Jiang ve diğerleri, 2020). Kovid-19 salgınında hemşirelerden oluşan bir örneklemle yürütülen
kesitsel çalışma, kapsayıcı liderlik ve psikolojik sıkıntı arasındaki ilişkide psikolojik güvenliğin
aracı olduğunu belirledi. Araştırmacılar kapsayıcı liderliğin, psikolojik güvenlikle beraber
psikolojik sıkıntıdaki varyansın %28.6 sını açıkladığını buldu (Zhao ve diğerleri, 2020).
TARTIŞMA
Mevcut derleme çalışması kovid salgınında hemşirelerin yaşadıkları mental sağlık sorunlarını
(depresyon ve kaygı) ve stresi ve salgının bu değişkenler üzerindeki etkilerini araştıran nicel
(veya yarı nicel) çalışmalara odaklanmıştır. 28 Mart-1 Nisan tarihleri arasında yapılan literatür
taraması sonucunda çalışmaların yarısından fazlasının Çin’deki hemşireler üzerinde
gerçekleştirildiği (Hu ve diğerleri, 2020; An ve diğerleri, 2020; Ronghao Zheng ve diğerleri,
2021; Rujun Zheng ve diğerleri, 2021;Zhang ve diğerleri, 2021; Liu ve diğerleri, 2021; Hong
ve diğerleri, 2021; He ve diğerleri, 2021; Cai ve diğerleri, 2020; Jiang ve diğerleri, 2020; Zhao
ve diğerleri, 2020) görülmektedir. Sadece bir çalışma (Dincer ve Inangil, 2021) Türkiye’de bir
üniversite hastanesinde kovid-19 hastalarına bakan hemşireler üzerinde gerçekleştirilmiştir.
Kaygı ve depresyon yaygınlığını dikkate aldığımızda çalışmaların önemli bir bölümü
(Roberts ve diğerleri, 2021; Ronghao Zheng ve diğerleri, 2021; Pouralizadeh ve diğerleri, 2020;
Crowe ve diğerleri, 2021; He ve diğerleri, 2021; Hu ve diğerleri, 2020), kovid-19 salgınında
depresyon yaşayan hemşire oranlarına kıyasla, hemşirelerin önemli bir bölümünün kaygı
yaşadıklarını gösterir. Çalışmaların daha azı ise; kaygı yaşayan hemşire oranlarına kıyasla,
önemli bir bölümünün depresyon yaşadıklarını gösterir (Rujun Zheng ve diğerleri, 2021; Hong
ve diğerleri, 2021; Jiang ve diğerleri, 2020). Ancak bir çalışma (Crowe ve diğerleri, 2021) stres
tecrübe eden hemşire oranının, depresyon ve kaygı yaşayan hemşirelerin oranlarına kıyasla
daha düşük olduğunu gösterirken, başka bir çalışma (Ronghao Zheng ve diğerleri, 2021), stres
yaşayan hemşire oranının depresyonu tecrübe edenlerin oranına göre yüksek ancak kaygı
yaşayanların oranına göre düşük olduğunu rapor eder. Bir araştırma sonucu ise mesleki
ströserlerin mental sağlık sorunlarını artırdığını gösterir (Zhang ve diğerleri, 2021). Hemşireler
kovid salgınında, durgun döneme kıyasla, daha yüksek travma sonrası stres bozukluğu belirti
riskleri gösterirken (Cai ve diğerleri, 2020), hemşirelerin önemli bir bölümü de bu belirtilere
sahiptir (Crowe ve diğerleri, 2021). Cinsiyet itibariyle mental sağlık sorunları incelendiğinde
ise çalışmalar kadın hemşirelerin, erkek hemşirelere kıyasla daha yüksek kaygı, depresyon
(Pouralizadeh ve diğerleri, 2020; Sampaio ve diğerleri, 2021) ve stres (Sampaio ve diğerleri,
2021) tecrübe ettiklerini gösterir. Bazı araştırmalar hemşirelerin önemli bir bölümünün hastalık
bulaşma korkusu yaşadığını rapor ederken (Gonzalez-Gil ve diğerleri, 2021; Jiang ve diğerleri,
2020), bir başkası enfekte olma veya başkalarını enfekte etme korkusunun hemşirelerin
depresyon, kaygı ve stres semptomlarını artırdığını ortaya koyar (Sampaio ve diğerleri, 2021).
Ayrıca hemşireler virüsün ailelerine ve arkadaşlarına bulaşabileceği nedeniyle korkuya (Tayyib
ve Alsolami, 2020; Jiang ve diğerleri, 2020) sahiptirler.
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Yeterli kişisel koruyucu ekipmana ulaşabilme durumu hemşirelerin kaygı ve depresyon
düzeyini belirlediği (Pouralizadeh ve diğerleri, 2020) ve aynı zamanda yeterli kişisel koruyucu
ekipmanın hemşireleri depresyon, kaygı ve strese karşı koruduğu (Ronghao Zheng ve diğerleri,
2021) şeklindeki çalışma sonuçları, salgında koruyucu ekipmanın önemini gösterir. Bir çalışma
(Dincer ve Inangil, 2021) hemşirelerin stres, kaygı ve tükenmişliğini azaltmada duygusal
özgürlük tekniklerinin etkin olduğunu ve diğer bir araştırma (Liu ve diğerleri, 2021) ise
diyafragmatik solunum gevşeme eğitiminin hemşirelerin kaygılarını önemli düzeyde
iyileştirdiğini gösterir. Ayrıca başka bir çalışmada araştırmacılar depresyonlu hemşirelerde
yaşam kalitesinin zayıfladığını tespit etmişlerdir (An ve diğerleri, 2020).
Kovid-19 salgını bütün sağlık çalışanlarının stres ve mental sağlıklarını etkilemekle
birlikte bu derleme çalışması sadece ScienceDirect’ de hemşirelerde mental sağlık sorunları
(depresyon ve kaygı) ve stresin yaygınlığını ve salgının bunlar üzerindeki etkilerini inceleyen
nicel (veya yarı nicel) çalışmalara odaklıdır. Özetle bu çalışmalar kovid salgınında hemşirelerin
tecrübe ettikleri mental sağlık sorunlarının (kaygı ve depresyon gibi) ve stresin yaygınlığının
arttığını ve bu sorunları zayıflatmak için ne gibi koruyucu ve iyileştirici uygulamalar yapmak
gerektiğini ortaya koymaktadır. Fakat hemşirelerin salgında tecrübe ettikleri mental sağlık
sorunları ve stresin yaygınlığını, salgının bunlar üzerindeki etkilerini ve gerekli iyileştirici ve
koruyucu uygulamaları boylamsal olarak inceleyen daha fazla çalışma yapmaya ihtiyaç vardır.
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YAŞAR NABİ NAYIR’IN EDEBİYAT EĞİTİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞ VE
DÜŞÜNCELERİ
Sedat KARAGÜL 1
1

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, ORCID ID: 0000-0003-1829-2809

ÖZET
Türk edebiyatının önemli yazarlarından biri olan Yaşar Nabi Nayır, edebiyat eğitimine ilişkin
görüş ve düşüncelerini kurucusu olduğu Varlık dergisinin 1951 yılında yayımlanan 372.
sayısında kaleme aldığı “Edebiyat Öğrenimi” adlı makalesinde açık bir biçimde ortaya
koymuştur. Nayır, bu makalede liselerde okutulan “Türk Dili ve Edebiyatı” derslerinin içeriğine
ve işleniş biçimine ilişkin önemli saptamalarda bulunmakla birlikte bu derslerin içerik ve
sunuluş açısından hangi nitelikleri taşıması gerektiğine ilişkin çeşitli önerilerini okurlarıyla
paylaşmıştır. Bu çalışmada Yaşar Nabi Nayır’ın “Edebiyat Öğrenimi” adlı makalesinden yola
çıkarak onun edebiyat eğitimine ilişkin tespitleri, değerlendirmeleri ve önerileri yorumlayıcı bir
yaklaşımla ele alınmıştır. Ülkemizin yetiştirdiği önemli sanatçı ve aydınlardan biri olan
Nayır’ın edebiyat eğitimine ilişkin öne sürdüğü görüş ve düşüncelerin günümüz Türk Dili ve
Edebiyatı derslerine ne şekilde uygulanabileceğine ve bunların olası sonuçlarının neler
olabileceğine ilişkin belirlemelerde ve önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Yaşar Nabi Nayır, edebiyat eğitimi, Türk dili ve edebiyatı dersleri.
1. GİRİŞ
Türk edebiyatının güçlü kalemlerinden biri olan Yaşar Nabi Nayır, edebiyatımızda kendinden sıkça
söz ettiren ve edebiyat tarihimizde önemli bir yer edinen Yedi Meşaleciler topluluğunun önemli bir
üyesi olarak çeşitli türlerde (şiir, manzum oyun, öykü, roman, mektup vb.) eserler kaleme almış saygın
bir sanatçıdır. Şiirlerini “Kahramanlar (1929)” ve “Onar Mısra (1932)” adıyla; oyunlarını“Mete
(1932)”, “İnkılâp Çocukları (1933)”, “Beş Devir (1933)”, “Köyün Namusu (1935)”, “Radyofonik
Öyküler (1979)” adıyla; öykü ve romanlarını “Bir Kadın Söylüyor (1931)”, “Âdem ve Havva (1932)”,
“Bu da Bir Hikâyedir (1935)” ve “Sevi Çıkmazı (1935)” adıyla kitaplaştırmış ve okurlarıyla
buluşturmuştur (Tuncer, 1998).
Nayır, sanatçı kimliğiyle kaleme aldığı eserlerinin yanı sıra aydın kimliğiyle de çeşitli konulardaki
görüş ve düşüncelerini dile getirdiği yazılarını kamuoyuyla paylaşma sorumluluğunu yerine getirdiği
eserleriyle de adından sıkça söz ettirmiştir. “Yıllar Boyunca Değişen Dünyamız – Balkanlar ve Türklük
(1936)”, “Edebiyatımızın Bugünkü Meseleleri (1937)”, “Nereye Gidiyoruz (1946)”, “Yıllar Boyunca
(1959)”, “Atatürk Yolu (1966)”, “Atatürkçülük Nedir (1963)”, “Atatürk Diyor ki (1970)”, “Edebiyat
Dünyamız (1971)”, “Değişen Dünyamız (1973)” ve “Çağımıza Ters Düşenler” adlı eserleri ile Varlık,
Ulus, Tercüme Dergisi gibi çeşitli dergilerde çeviri konusu üzerine yazdığı yazıları Nayır’ın bu
doğrultuda kaleme aldığı eser ve yazılar arasında gösterilmektedir (Tuncer, 1998; Özcan, 2004,
Karagülle, 2006; Yılmaz, 2014, Çetin, 2018).
Çeşitli konulardaki görüş ve düşüncelerini muhtelif platformlarda yazdığı yazılarıyla dile
getiren Yaşar Nabi, liselerde okutulmakta olan edebiyat derslerine de kayıtsız kalmamış ve bu
derslerle ilgili görüş ve düşüncelerini kurucusu olduğu ve büyük çabalarla yayın hayatını
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sürdürdüğü Varlık dergisinin 1951 yılında yayımlanan 372. sayısında kaleme aldığı “Edebiyat
Öğrenimi” başlıklı makalesinde açık bir biçimde ortaya koymuştur.
Öğrencilerin öğrenim yaşamlarının lise düzeyinde karşılaştıkları edebiyat eğitimiyle edebiyatın
doğasını, işlevini, birey ve toplum için önemini kavramaları, edebi metinler aracılığıyla
Türkçenin inceliklerini, Türk edebiyatının tarih içinde gösterdiği değişim ve gelişimi
tanımaları, Türk edebiyatına ait eserler aracılığıyla milli, manevi, ahlaki, kültürel ve evrensel
değerleri anlamaları, dört temel dil becerisi olarak adlandırılan dinleme, konuşma, okuma ve
yazma stratejilerini doğru ve uygun şekilde kullanarak etkili iletişimler kurabilmeleri, metinler
aracılığıyla okuduğunu anlama ve eleştirel okuma becerilerini geliştirmeleri ve okuma
alışkanlığı kazanmaları, çeşitli kaynaklardan elde ettikleri bilgileri, soruları yanıtlamak, çözüm
önerileri üretmek, bulgularını paylaşmak vb. amaçlar için analiz etmeleri ve değerlendirmeleri
amaçlanmaktadır (MEB, 2018). Aslan (2017)’a göre de edebiyat eğitiminin ulaşmak
durumunda olduğu en genel amaçlar, öğrencilerin duyarlıklarını artırmak ve düşünme
becerilerini geliştirmektir. Dilidüzgün (2003)’e göre ise edebiyat eğitiminin temel amacı,
öğrencilerin iyi birer okur olmalarını sağlamaktır. Bu noktada edebiyat eğitimine düşen en
önemli görev, dil ile oluşturulan kurmaca dünyayı estetik bütünlüğü içinde alımlamayı,
çözümlemeyi, yorumlamayı öğretmektir. Bununla birlikte nesnel gerçeklikle bire bir
nedensellik ilişkisi bulunmayan yapıtlardan zevk almayı ve böylece okurları duyarlı kılmayı
sağlamak da edebiyat eğitiminin başlıca amaçları olarak değerlendirilebilir.
Kantemir (1988), edebiyat eğitiminin taşımış olduğu amaçlardan yola çıkarak, nitelikli bir
edebiyat eğitimi sürecinden geçmiş olan öğrencilerin okuma, anlama ve eleştirme zevki
kazandığını, düşünme ve yorum gücünü geliştirerek düşüncelerine yön verebildiğini, kültür
seviyesini yükselttiğini, milli dil bilincini edindiğini, milli kültürünü tanıyarak onu yabancı
akımlardan koruyabildiğini belirtir. Bununla birlikte güzel konuşma ve yazma yeteneğini
geliştirme, insanlık, sevgi ve saygı kavramlarını öğrenme, ahlaki ve eğitsel değerler taşıyan
eserleri okuyarak davranışlarını düzenleme, fikre dayanan konuşma ve tartışmalarda başarı
gösterebilme, metinlerden yazarın özelliklerine inebilme, eleştiri ve takdir becerisi kazanma
Kantemir (1988)’e göre edebiyat eğitiminin kazandırdığı diğer önemli becerilerdir. Buna göre
nitelikli bir edebiyat eğitimi sürecinin öğrencilerin farklı yönlerden yetkinleşmiş, donanımlı ve
bilinçli birer bireyler olarak toplum yaşamına katılmalarında önemli bir sorumluluk üstlendiğini
söylemek mümkündür. Sever (1998) de bu noktada edebiyat eğitimiyle yazınsal metinlerin
dünyasına girme alışkanlığı edinmiş öğrencilerin çok çeşitli duyma, düşünme ve hareket etme
örnekleriyle karşılaşarak empati yapma ve özdeşim kurma yeteneğini edindiklerini, böylece
duygularını geliştirme, duyarlık kazanma, duygu ve düşünceler arasında sağlıklı bir denge
kurabilme yetkinliğine ulaşabildiklerini belirtir.
Edebiyat eğitiminin temel amaçları ve bu amaçlar doğrultusunda öğrencilere kazandırdığı
yetkinlikler, bu eğitim sürecinin insan ve toplum yaşamı açısından büyük bir önem taşıdığını
açıkça gözler önüne sermektedir. Yaşar Nabi Nayır da aydın duyarlığıyla bu önemli konuya
kayıtsız kalmamış ve edebiyat eğitimiyle ilgili görüş ve düşüncelerini kurucusu olduğu Varlık
dergisinde yayımladığı “Edebiyat Öğrenimi” adlı makalesinde ayrıntılı bir biçimde okurlarıyla
paylaşmıştır. Bu çalışmada Nayır’ın bu makalesinden yola çıkarak onun edebiyat eğitimine
ilişkin görüş ve düşüncelerinin kamuoyuyla paylaşılması amaçlanmıştır.
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2. YÖNTEM
Bu çalışmada bilimsel araştırma yöntemlerinden yorumlayıcı sosyal bilim yaklaşımı benimsenmiştir.
Yorumlayıcı sosyal bilim yaklaşımı, Max Weber ve Wilhelm Dilthey’in 19. yüzyıldaki çalışmalarıyla
ortaya konmuş bir yaklaşım olup bağlama duyarlı olan ve temelde derinlemesine bir okuma ile
ilişkilendirilen bir sosyal araştırma tekniğidir. Bu yaklaşıma göre keşfedilmek istenen bilgiye ulaşmak
için metnin ayrıntılı bir şekilde okunması ve derinlemesine sorgulanması gerekir (Neuman, 2006). Bu
çalışmada da Yaşar Nabi Nayır’ın “Edebiyat Öğrenimi” adlı makalesi derinlemesine bir okumayla
ayrıntılı bir şekilde çözümlenmiş, böylece onun edebiyat eğitimine ilişkin tespitleri, değerlendirmeleri
ve önerileri yorumlayıcı bir yaklaşımla ele alınmıştır.
3. SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME
Yaşar Nabi Nayır, “Edebiyat Öğrenimi” adlı makalesinde pedagogların edebiyat eğitiminin
amacının, çocuklara kendi ülkelerinin ve dünyanın edebiyatı hakkında kısaca bilgiler vermek,
onların iyiyi ve güzeli ayırt etme becerisini güçlendirmek, düşünme ve düşündüğünü en uygun
şekilde ifade etme güçlerini artırarak anadillerine yeterince sahip olabilmeleri için ortaokul
sınıflarındaki Türkçe derslerinin görevini tamamlamak olduğunu belirttiklerini
vurgulamaktadır. Nayır, edebiyat derslerinin bu amaca hizmet edebilmesi için öğretim
programının bu doğrultuda düzenlenmesi gerektiğini, ancak durumun hiç de öyle olmadığını
savunmaktadır:
“Edebiyat dersinin bu amaca hizmet edebilmesi için programın da ona göre yapılması
gerekmez mi? Oysa, gördüğümüz bunun tam tersidir. Edebiyat dersleri, bizde maksadından
tamamiyle ayrılarak gerçek edebiyatla hiçbir ilgisi olmayan birtakım anlamsız yazı kuralları
ile artık okunmaz olmuş birtakım şairlerin hayatlarına ait ölü bilgilerin bir koleksiyonu haline
getirilmiştir.”
Nayır, görüldüğü gibi edebiyat eğitiminin temel amacından tümüyle saptığı, mevcut
uygulamalarla pedagogların belirttiği amaçlara ulaşabilmenin mümkün olamayacağı
görüşündedir. Ona göre edebiyat eğitimi, günlük yaşamda geçerliği olmayan bilgilerin
aktarıldığı bir süreç haline gelmiştir ve bu durumun temel nedeni edebiyat dersi programının
amaca uygun bir biçimde yapılandırılmamasıdır. Işıksalan (2000)’a göre de “Cumhuriyetin
başlangıcından 2000’li yıllara kadar, liselerde uygulanan Türk Dili ve Edebiyatı programları,
kronolojik dizge anlayışına göre hazırlanmıştır. I. sınıfta edebî bilgiler ile edebî tür tanıtımına,
II. ve III. Sınıflarda Türk edebiyatının belli dönemler içinde, yüzyıl anlayışına göre bölümlenen
ürünlerinin tanıtımına dayanmaktadır. Geleneksel öğreti bu anlayışa uygun olarak
süregelmiştir. Diğer yaklaşım ve yöntemler, tematik, eser merkezli yaklaşım, dilbilimsel
yöntemler ve bu bilimin ışığında gelişen yapılandırmacılık, biçimcilik ve fenomenolojik
yaklaşımlar, öğretim programlarına henüz girmemiştir. Kurmaca metin, yapılandırmacılık
kavramı, metin örüsü kavramı, yorum bilim kavramı, biçimci anlayış gibi kavramlar, edebiyat
öğretimine yabancıdır. İleri Batı ülkelerinin kimilerinde uygulanan bu yöntem ve yaklaşımların
Türk Dili ve Edebiyatı öğretim programlarına da girip denenmesi, gerçekleştirilmesi arzu edilen
bir beklentidir.”
Nayır, ülkemizdeki edebiyat eğitiminin önemli açmazlarından birinin eski ve yeni dil arasındaki
derin uçurum olduğunu şu sözlerle savunmaktadır:
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“Gerçi bu dert yalnız bize özgü değildir. Ama öyle sanıyorum ki, hiçbir memlekette bizdeki
kadar acıklı bir hale düşmemiştir. Çünkü hiçbir memlekette eski ve yeni edebiyat, eski ve yeni
dil arasında bizdeki kadar derin uçurumlar açılmamıştır. Tanzimattan önceki devirlere ait
edebi eserlerimiz artık halkın malı olmaktan çıkmıştır. Bu eserlerin estetiği gibi, dili de
ölmüştür. Tanzimattan sonraki edebiyatımız içinde de bugünün anlayışına ve zevkine
uyabilenler parmakla sayılacak kadar azdır. Oysa edebiyat dersleri, Fransa, İngiltere gibi
edebiyat tarihleri pek zengin ülkeler için haklı sayılabilecek bir gelenek gereğince, ancak
oldukça eskimiş, tarihe mal olmuş, değerleri üzerinde kesin yargılara varılmış eserlerden söz
etmek zorundadır. Aynı ölçü bize uygulanınca liselerimizde okunan edebiyat dersleri,
çocuklarımıza canlılığını, hayatla ilgisini kaybetmiş, artık okunmayan, okunmıyacak hale
gelmiş bir edebiyat hakkında hayatta hiç işlerine yaramayacak birtakım kuru ve faydasız
bilgiler vermekten ileri gidememektedir.”
Dilidüzgün (2003) de bu noktada edebiyat derslerinin edebiyat tarihini aktarma biçiminde
gerçekleşmesi durumunda amaca ulaşamayacağını belirtmekte ve kitapların içindeki bilgilerin
tek yönlü ve eskimiş olmasının öğrencileri okuma eyleminden uzaklaştırdığını savunmaktadır.
Işıksalan (2009: 23)’ın da belirttiği “geleneksel edebiyat öğretimi, belli doğruları öğrenciye
buldurma ve ezberletme üzerine kuruludur. Tek ve kesin bir doğruyu buldurup belletmek temel
amaçtır.” Bilgi yığmacası biçiminde geçen edebiyat derslerinin öğrencileri neredeyse
ansiklopedik bir robota dönüştürmekten başka bir işleve sahip olmadığını savunan Dilidüzgün
(2003)’e göre edebiyat dersleri, “edebiyat tarihi” bilgilerini aktarmaktan öteye gidememekte,
bu durum da öğrencilerin okumaya ve edebiyata karşı tavır geliştirmelerine neden olmaktadır.
Yaşar Nabi’nin de makalesinde aynı görüşü paylaştığını şu ifadelerinden anlıyoruz:
“Lise öğrencilerine sorunuz, çoğunun, hikmet ve anlamına bir türlü akıl erdiremedikleri
edebiyat derslerini hiç sevmediklerini göreceksiniz. Liseden çıktıktan birkaç yıl sonra edebî
bilgilerini kontrol edin, yine çoğunda bu derslerden hemen hiçbir iz kalmamış olduğunu fark
edersiniz.”
Yaşar Nabi’ye göre bu durumu tersine çevirmek, öğrencilerin edebiyat derslerinden zevk
almasını sağlayarak onların bu dersi sevmelerini ve dersin kazandırmayı amaçladığı
yetkinlikleri edinmelerini sağlamak aslında çok da zor değildir. Bunun için edebiyat derslerinin
yaşayan edebiyatla ilgisini artırmak ve öğrenciden ezberlemesi istenen bilgileri azaltmak yeterli
olacaktır. Bu noktada edebiyatı öğretmek değil, sevdirmek gerektiğini belirten Nayır, liselerde
temel amacın uzman yetiştirmek olmadığının altını çizerek çocukluğunda edebiyat sevgisini
edinen bir insanın bütün hayatı boyunca okuyarak bilgilerini kendi kendine genişletebileceğini
vurgulamaktadır. Taşdelen (2006)’e göre de edebiyat eğitiminden anlamamız gereken şey, bazı
temel edebiyat bilgilerinin kazandırılmasının yanında, öğrenciyi özgün edebiyat metinleriyle
tanıştırmak, bu şekilde onda edebiyat sevgisinin ve zevkinin uyanmasını sağlamak, bunu
gündelik yaşam içinde dönüştürüp yaratıcı bir nitelik kazandırabilmektir. Dolayısıyla Türk Dili
ve Edebiyatı dersleri bu anlayış doğrultusunda tasarlanmalı ve yapılandırılmalıdır.
Yaşar Nabi Nayır’ın “Edebiyat Öğrenimi” adlı makalesinde nitelikli bir edebiyat eğitimi
sürecinin nasıl tasarlanması ve gerçekleştirilmesine ilişkin çok değerli önerilerde bulunduğu
görülmektedir. Nayır’a göre nitelikli bir edebiyat eğitimini gerçekleştirebilmek için;
• Derse hiçbir zaman edebiyatımızın en eski çağlarından örneklerle başlanmamalı.
• Güncel edebiyattan çocukların kolaylıkla anlayıp sevebilecekleri metinler okunup
açıklanarak derse başlanmalı.

BOOK OF FULL TEXT

ISBN: 978-625-7341-52-3

www.karadenizkongresi.org

Page | 203

BLACK SEA SUMMIT 7th INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES CONGRESS
•

Gerçek edebiyatla sahte edebiyattan örnek sayfalar seçilip karşılaştırılarak çocuklara
edebi eserlerde iyiyi kötüden, tabiiyi yapmacıklıktan, doğruyu eğriden ayırt etmenin
yolları gösterilmeli.
• Örnekler yalnızca kendi edebiyatımızdan seçilmemeli, dünya şaheserlerinin sağlam
çevirilerinden de sayfalar okuyarak edebi değerlerin bütün dünya için ortak şeyler
olduğu, bir memlekette güzel olan bir eserin bütün dünyada sevilip beğenilebileceği
çocuklara anlatılmalı, böylece edebiyatın evrensel bir nitelik taşıdığı öğrencilere
duyumsatılmalı.
• Nazım, roman, hikâye, piyes, deneme gibi edebi türler ve bunların tarihi hakkında
kısaca bilgiler verilmeli, bu konularda büyük sanat teoricilerinin düşüncelerinden
örnekler öğrencilere okunmalı.
• Eski şiirimizin en anlaşılır parçaları okunarak eski sanat zevki ile bugünkü arasındaki
büyük farkı öğrencilerin görmesi sağlanmalı ve bununla birlikte eski şiirimizde
gerçekten merak edilip sevilecek büyük taraflar bulunduğu öğrencilere sezdirilmeli.
• Halk edebiyatımız üzerinde önemle durulmalı; Yunus Emre, Karacaoğlan, Köroğlu gibi
şairlerin halkın ruhundan kopma şiirlerinin sanat bakımından daha az ustalıklı olsalar
da yine Fuzuli’ler, Baki’ler, Nedim’ler yanında yer almaya layık bir değerleri olduğu ve
bu değerlerinin nereden geldiği öğrencilere gösterilmeli.
• Çocuklara bir ders yılı içinde iki üç defa, 10-15 eser arasından birini okuyup bunları
yazı ile açıklamak ve eleştirmek ödevi verilmeli.
• Her şeyden önce çocuklara edebiyat sevgisi aşılanmalı, edebiyatın hayatta insana en
faydalı bir arkadaş olduğu fikri onlara telkin edilmeli.
Yaşar Nabi Nayır, edebiyat eğitimi sürecinde bu uygulamalar gerçekleştirilirken öğrencilerin
asla zorlanmaması gerektiğini, hatta sınıfın sessizliğini bozmamaları koşuluyla öğrencilerin
dersi dinleyip dinlememe hususunda bile serbest bırakılabileceğini belirtmektedir. Zorlama ve
baskıyla öğrencilerin edebiyat sevgisi kazanmasının mümkün olamayacağının farkında olan
Nayır’ın belirttiği bu yargılardan hareketle onun, çağının eğitim anlayışından oldukça ileride
bir bakış açısına sahip bir aydın olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.
Nayır, öğrencilere edebiyatı sevdirmek gerektiğinin farkında olan ve edebiyat derslerinin
aslında nasıl işlenmesi gerektiğini bilen öğretmenler olsa da program ve talimat baskısı ile
müfettiş korkusu gibi etkenler nedeniyle bu öğretmenlerin de edebiyat derslerini istedikleri gibi
işleyemediklerini ve isteseler bile öğrencilere yararlı olamadıklarını şu sözlerle ifade
etmektedir:
“Gerçi edebiyat öğretmenleri arasında bu konuda benim gibi düşünenler az değildir.
Bunlardan birçoğu, hattâ sözünü ettiğim usulü ellerinden geldiğince uygulamaya
çalışmaktadırlar. Yalnız program ve talimat baskısı, müfettiş korkusu ellerini kollarını sımsıkı
bağladığı için, ancak programın uygulanmasından çalabildikleri zamanlarda çocuklara
yararlı olabilmenin yollarını aramakta, dolayısıyla değerli zamanlarının büyük bir bölümünü
boşuna harcamaktadırlar.”
Yaşar Nabi, toplumda kitap okuyan kişi sayısının istenen düzeyin çok altında olmasının, bir
başka deyişle edebiyat eserlerinin yeterince okunmamasının temel nedenlerinden birinin
edebiyat derslerinin gereğince işlenmemesi olduğuna inanmakta ve bu görüşünü şu sözlerle dile
getirmektedir:
“Bizde edebî eserlerin tirajı, lise çıkışlı aydınlarımızın sayısına oranla yüz kızartacak kadar
düşükse, bunda liselerimizde uygulanan şekliyle edebiyat derslerinin büyük ölçüde rolü
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olduğunu artık kabul etmeli, bu derslerin yararlı olmasını sağlayamıyorsak hiç değilse
zararlarının önüne geçmek çarelerini aramalıyız.”
Yaşar Nabi Nayır’ın “Edebiyat Öğrenimi” adlı makalesinin son cümlesi olan bu sözler, onun
mevcut edebiyat eğitiminin öğrencilere ve topluma bir yarar sağlamadığı gibi ne yazık ki
zararlar verdiği kanısında olduğunu açık bir biçimde gözler önüne sermektedir. Amaca uygun
gerçekleştirilmeyen edebiyat eğitimi süreci, öğrencileri okuma eyleminden, edebiyat
eserlerinden büyük ölçüde uzaklaştırmakta, böylelikle toplumda yetkin bir okuma kültürü
oluşturulabilmesi noktasında önemli bir engele dönüşmektedir.
4. GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇLAR
Türk edebiyatının önemli isimlerinden biri olan Yaşar Nabi Nayır, Binyazar (2008)’ın
deyişiyle, zamanı çağın uygarlık ölçüsü sayarak düşünceyi ve sanatı kitlelere yaymayı ilke
edinmiş, aydın sorumluluğuyla çeşitli konulardaki görüş ve düşüncelerini yazıları aracılığıyla
toplumla paylaşma duyarlığını elinden geldiğince yaşama geçirmeye çalışmış usta bir
sanatçıdır. Nitelikli bir edebiyat eğitiminin birey ve toplum yaşamındaki öneminin farkında
olan Yaşar Nabi, bu konuya da kayıtsız kalmamış, edebiyat eğitimine ilişkin görüş ve
düşüncelerini “Edebiyat Öğrenimi” adlı makalesinde son derece açık bir biçimde okurlarıyla
paylaşmıştır.
Yaşar Nabi, “Edebiyat Öğrenimi” adlı makalesinde ilk olarak edebiyat eğitiminin amaca hizmet
etmediğini, amacından çok büyük bir sapma gösterdiğini vurgulamaktadır. Ona göre edebiyat
eğitiminin amacı öğretmek değil, sevdirmek olmalıyken, tam tersi bir uygulamayla ne yazık ki
edebiyat dersleri birer bilgi yığınına dönüştürülmüştür. Bu durum, öğrencilere edebiyatı tam
anlamıyla öğretemediği gibi, öğrencilerin edebiyattan soğumasına neden olmakta ve bunun
sonucunda da öğrenciler okuma eyleminden giderek uzaklaşmaktadır.
Nayır’a göre, edebiyat derslerini yararlı ve işlevsel hale getirmek güç bir iş değildir. Bunun için
bu dersleri güncel edebiyatla bütünleştirmek ve öğrencilerin ezberlemesi istenen bilgileri
olabildiğince azaltmak temel koşul niteliğindedir. Liselerin temel amacının uzman yetiştirmek
olmadığının altını çizen Nayır, bu öğrenim düzeyinde öğrencileri çok yoğun bilgilere boğmanın
ve onlardan sürekli ezber yapmalarını istemenin son derece anlamsız ve yanlış olduğunu
savunmaktadır.
Edebiyat derslerinin sevdirme amacı üzerine temellendirilmesi gerektiğini düşünen Yaşar Nabi,
bu nedenle derslerde kesinlikle zorlama ve baskı yoluna gidilmemesi gerektiğini, hatta
öğrencilerin dersi dinleme konusunda bile serbest bırakılmasının daha doğru olacağını
belirtmektedir. Derslerde soru soran tarafın öğretmenden çok öğrenci olması gerektiğini
savunan Nayır, edebiyat derslerinde sıklıkla tartışma yöntemine de başvurulmasının son derece
yararlı olacağını düşünmektedir.
Yaşar Nabi Nayır’ın 1951 yılında kaleme aldığı makalesinde ülkemizde uygulanmakta olan
Türk Dili ve Edebiyatı derslerine ilişkin eleştirdiği birçok noktanın ne yazık ki bugün bile
geçerliğini koruduğu açık ve belirgindir. Bu durum, tarihsel süreçte Türk Dili ve Edebiyatı
derslerinin içeriğini ve işleniş biçimini iyileştirmeye dönük uygulamaların yaşama
geçirilemediğini gözler önüne seren önemli bir göstergedir. Bu bağlamda Yaşar Nabi Nayır gibi
bu konuya eğilen aydınların, bu alanda bilimsel çalışmalar gerçekleştirilen araştırmacıların,
öğretmenlerin, velilerin ve öğrencilerin görüş ve önerileri dikkate alınarak Türk Dili ve
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Edebiyatı derslerinin verimini ve niteliğini artırmaya yönelik uygulamaların yaşama geçirilmesi
konusunda bilinçli bir çaba içinde olunmalıdır.
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ÖZET
Sosyal Medya Bağımlılığının öğrenciler üzerinde hem akademik hem de sağlık açısından olumsuz etkileri
görülebilmektedir. Bu çalışma Sosyal Medya Bağımlılığının öğrenciler üzerindeki olumsuz etkisinin azaltılması
ve sağlıklı bireyler yetiştirilmesine katkı sağlayacaktır. Bu çalışma nitel araştırma yönteminin olgubilim deseni ile
şekillendirilmiştir. Çalışma grubu farklı tür ve kademedeki okullarda öğretmenlik yapan 9 katılımcıdan
oluşmaktadır. Çalışmada veri toplama aracı olarak 10 sorudan oluşan yarı yapılandırılmış mülakat formu
kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Katılımcılar sosyal medya
bağımlılığını kavramını sosyal medya kullanma arzusu, zaman kaybı, kişinin gerçek hayattan kendini soyutlaması,
takip etme-edilme arzusu, yalnızlık giderme vasıtası kavramları ile açıklamışlardır. Sosyal Medya Bağımlılığının
öğrenciler üzerindeki olumsuz etkilerini ise sorumlulukların ertelenmesi, akademik başarının düşmesi, uyku
problemi, dikkat dağınıklığı, depresyon, kişiler arası ilişkilerin ve iletişimin bozulması, zaman kaybı, fiziksel
olumsuzluklar, hobiler edinmeyi engelleme olarak sıralanmıştır. Katılımcılar ayrıca sosyal medya bağımlılığının
etkisini azaltmak için çeşitli aktiviteler yapılmalı, rehberlik yapılmalı, sosyal ilişkiler arttırılmalı, zaman kontrol
altına alınmalı gibi birtakım önerilerde bulunmuşlardır.
Anahtar kelimeler: sosyal medya, bağımlılık, olumsuz etki

TEACHERS 'PERCEPTIONS ABOUT SOCIAL MEDIA ADDICTION

Social Media Addiction can have negative effects on students in terms of both academic and health. This study
will contribute to reducing the negative impact of Social Media Addiction on students and raising healthy
individuals. This study was shaped by the phenomenology pattern of the qualitative research method. The study
group consists of 9 participants who teach in schools of different types and levels. In the study, a semi-structured
interview form consisting of 10 questions was used as a data collection tool. Descriptive analysis method was used
in the analysis of the obtained data. Participants explained the concept of social media addiction with the concepts
of desire to use social media, waste of time, self-isolation from real life, desire to be followed, and a means to
relieve loneliness. The negative effects of Social Media Addiction on students are listed as delaying
responsibilities, decreased academic achievement, sleep problems, distraction, depression, deterioration of
interpersonal relations and communication, loss of time, physical negativities, and inhibition of hobbies.
Participants also made some suggestions such as various activities should be done, guidance should be provided,
social relations should be increased, and time should be controlled in order to reduce the effect of social media
addiction.
Keywords: social media, addiction, negative effect

1. GİRİŞ
Teknolojinin gelişimi ile birlikte insan hayatı yeni kavramlarla karşılaşmakta, bununla
birlikte alışkanlıkları değişmektedir. Eski öğretiler yerini yeni bir dünyanın düzenine
bırakmaktadır. Dünyanın değişim hızıyla birlikte davranışlar yeniden şekillenmektedir.
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İnsanoğlunun teknolojik varlıklara uyum sağlama süreci her zaman olumlu yönde gelişme
gösterememektedir. Bilgisayar ve internet kullanımının kişisel hayatının bir parçası haline
gelmesi özellikle bireyin bu araçları duygu, düşünce ve hazzı ile eşleştirmesinin bir sonucu
olarak sosyal medya bağımlılığı günümüzün en büyük problemleri arasına girmiştir. Özellikle
okul çağındaki bireyler tarafından bilinçsizce internet kullanımının yaygınlaşması bağımlılıkla
mücadelede eğitimin önemini bir kez daha ön plana çıkarmaktadır.
Bireyler bulundukları ortamlarda birbirleriyle vakit geçirerek sosyalleşmek yerine
sosyal medyada gezinerek yalnızlaşmayı tercih etmektedir. Öyle ki aynı çatı altında anne, baba
ve çocuklar bir arada bulunmalarına rağmen tek kelime sohbet etmeden sosyal medyada
saatlerce vakit geçirebilmektedir. Bu durum skeçlere dahi konu olmaktadır
(https://televizyongazetesi.com) .
Bireyler sosyal medyayı iletişim kurmak, güncel haberleri takip etmek, alışveriş
yapmak, boş zamanlarında eğlenmek, arkadaşlarını takip etmek gibi pek çok amaçla
kullanmaktadır. Sosyal medyanın kullanım amacı kadar kullanım süresi de sosyal medya
bağımlılığını tetiklemektedir. Salgın süreci de sosyal medyaya ilgiyi arttırmıştır
(https://haberuskudar.com) . Psikolog Sevilay Sitrava, sosyal medyanın olumsuzluklarına
dikkat çekerek bireyin kendisi ile yabancılaştığına ve başkalarının beğenilerine, güzellik
algısına odaklanarak çeşitli psikolojik sorunlarla karşılaştığını vurgulamıştır
(https://www.cnnturk.com) . Dr. Öğr. Üyesi Aylin Tutgun Ünal, sosyal medyada beğenilme
bağımlılığı hakkında kişilerin sanalı gerçek yerine koymalarının bağımlılığı arttırdığına ve
pandemi sürecinde de eğilimli kişilerde artış yaşandığına dikkat çekmiştir
(https://haberuskudar.com) . Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Anabilim Dalı’nda görevli Öğr. Gör. Dr. Ali Erdoğan, katıldığı “Pandemi Sürecinde İnternet
Bağımlılığı ve Diğer Davranışsal Bağımlılıklar" konulu etkinlikte pandemi döneminde sosyal
medya, internet ve alışveriş öncelikli olmak üzere bu dönemde bağımlılıkların arttığına, internet
bağımlılığının toplumda yüzde 6 ilâ 14 arasında değişkenlik gösterdiğini, bunların da yüzde
50’sinde
başka
psikiyatrik
rahatsızlıkların
görüldüğüne
vurgulamıştır
(https://www.hurriyet.com.tr).KTÜ Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim
Dalı’da görev yapan Öğretim Üyesi Dr. Çilem Bilgiler ise bu dönemin insan yaşantısında
önemli değişiklikler yarattığına, özellikle çocuklardaki etkisinin endişe verici olduğunu
belirtmiştir. Bu dönemde polikliniğe başvuranların teknoloji bağımlılığının yanında internet,
sosyal medya, alışveriş, dijital oyun gibi bağımlılıklardan şikâyet duyulduğuna dikkat çekmiştir
(https://www.milliyet.com.tr). Psikolog Merve Özdede ise sosyal medya bağımlılığının
insanlarda yalnızlık hissi, yetersizlik hissi, iş kaybı, depresyon gibi zararlarına ve kullanım
süresindeki artışa değinmiştir (https://www.cnnturk.com) .
Sosyal medya bağımlılığı toplumda sinsice yayılmakta bireylerin çeşitli amaçlarla
sosyal medyada geçirdikleri süreler artmaktadır. Yapılan araştırmalar sosyal medya
bağımlılığının ne dereceye ulaştığı konusundaki gerçekleri gözler önüne sermektedir. İstanbul
Aydın Üniversitesi’ne bağlı Yükseköğretim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
tarafından 3 bin 283 üniversite öğrencisi üzerinde yaptıkları araştırmaya göre katılımcı
öğrencilerin yüzde 40.4’ü günlük vaktinin en az 1 ilâ3 saatini, yüzde 34.8’i 3ilâ5 saatini, yüzde
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17.3’ünün de 5 saatten fazla sosyal medyada zamanını harcadığını ortaya koymuştur
(https://www.yeniakit.com.tr) .
TDK’ya göre bağımlılık “1-bağımlı olma durumu, 2-bir başka şeyle koşullanmış olma,
o şeye bağlı olma durumu” anlamında kullanılmaktadır. Literatürde bağımlılıkla ilgili birçok
tanımlama yapılmıştır. Bağımlılık bir maddenin tedavi maksadı dışında fizyolojik bir
gereksinime karşılık vermeden zamanla artan ölçülerde alınmasıdır (Şahin, 2007). İstenmeyen
sonuçlara neden olmasına rağmen süreklilik gösteren şiddetli madde arama ve kullanma
isteğine dayalı bir hastalıktır (Tamar-Gürol, 2012) . Campbell’e (2003) göre bağımlılık bilişsel
bozukluktan kaynaklanan ve olumsuz davranışlara sebep olan irade gücü hastalığıdır. Demirci
(2016) göre ise, bağımlılık bireyin bedensel, sosyal ve zihinsel yapısını etkileyen patolojik bir
rahatsızlıktır. Başka bir tanıma göre bağımlılık kişide yapılıp yapılamasına bağlı olarak
rahatlama, mutlu olma, stres, huzursuzluk gibi zıt duygular uyanmasına sebebiyet veren bir
durumdur (Öncel &Tekin, 2016, s.186).
Bağımlılık maddesel ve davranışsal olmak üzere iki grupta değerlendirilebilir. Maddesel
bağımlılık ilaç niteliğinde bulunan bir maddenin zihinsel durumu etkileyerek mutluluk vermesi
ve bunun sonucunda da o maddeye duyulan isteği tetikleyip davranışsal bozuklukların ortaya
çıkmasına sebep olan beyindeki patolojik bir hastalıktır (Uzbay, 2009). Bağımlılık denilince
genellikle akla ilk olarak sigara, alkol, uyuşturucu gibi kimyasal bağımlılık çeşitleri gelmektedir
(Çakır &Horzum&Ayas, 2013). Ancak kimyasal bağımlılığın dışında oyun, yemek, internet
bağımlılığı gibi davranışlar üzerinde etkili olan gizli bir şekilde hızlıca ilerleyen bir bağımlılık
türü de bulunmaktadır (Kim & Kim, 2002; Sussman, 2012; Greenfield, 1999). Madde dışı
olgulara bağlı gelişen bu bağımlılıklar ise davranışsal bağımlılıklar olarak ifade edilir. Ögel
(2001) davranışsal bağımlılığı kendi içerisinde kumar bağımlılığı, elektronik alet bağımlılığı,
yeme bağımlılığı, insan-ilişki bağımlılığı, alışveriş bağımlılığı, cinsel bağımlılık, internet
bağımlılığı, bilgisayar oyun bağımlılığı olmak üzere sekiz gruba ayırmıştır. Bu bağımlılık türü
kolayca fark edilemediğinden bireyle tarafından hastalık olarak da değerlendirilmemektedir
(Dinç, 2010; Cengizhan, 2005). Ögel’e (2001) göre bağımlılık ortaya çıkarma riski bulunan
maddelere karşı bireylerin bağımlı olması daha kolaydır.
Medya bağımlılığı, bireylerin kitle iletişim araçlarına olan bağımlılığını açıklamak
üzere 1976 yılında ilk kez ortaya konulmuş bir kavramdır (Işık ve Topbaş, 2015). Teknolojinin
ilerlemesiyle birlikte internet kullanımı cep telefonları aracılığıyla gerçekleşebilmektedir.
Bunun bir sonucu olarak da sosyal medya çeşitlenmiş ve küçük iletişim araçlarıyla kolayca
erişilebilir bir duruma gelmiştir (Siddiqui ve Singh, 2016).
İnternet ve sosyal medya kullanım seviyesi, bağımlılık yapması nedeniyle aşırı artış
göstermiştir (Arısoy, 2009). Sosyal medya bağımlılığı ile birlikte bireyler hayatın birçok
alanından kopmaya başlamaktadır (Otrar ve Argın, 2014, s. 9) Günlük yaşamın pek çok alanını
bilişsel, duyuşsal ve davranışsal açıdan etkileyen duygu durum düzenleme, meşguliyet, çatışma
gibi psikolojik problemlere yol açmaktadır (Tutgun-Ünal, 2015). İnternet kullanımı ve sosyal
medya yüz yüze iletişim kuramayan sosyal yönden içine kapanık bireylerin arkadaşlık
kurmalarına yardımcı olmaktadır (Magsamen-Conrad&Greene, 2014).
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Günümüzde oldukça popüler haline gelen Facebook, Twitter, Instagram, Tiktok gibi
sosyal medya ağlarındaki paylaşım sitelerine okul çağındaki çocuklar ve gençler kolayca
erişebilmekte ve saatlerce vaktini harcayabilmektedir. Okul çağındaki çocuk ve gençlerde bu
bağımlılık kişiliklerinden toplumsal bağlarına kadar birçok alanda olumsuz etkisini
göstermektedir. Gelecek nesillerin sağlıklı yetişmesinde aileler kadar öğretmenlere de önemli
görevler düşmektedir. Bu sebeple öğretmenlerin sosyal medya bağımlılığına ait görüşlerine
ilişkin yapılan bu araştırma önemlidir.
Bu çalışmada sosyal medyanın olumsuz yönlerinin okul çağındaki çocuklara etkisini
ortaya koyarak alınabilecek önlemlerle sağlıklı bireylerin yetiştirilmesine katkı sağlamak
amaçlanmıştır.
Bu sebeple aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır:
1. Sosyal Medya Bağımlılığını nasıl tanımlarsınız?
2.Sosyal Medya Bağımlılığının öğrenciler üzerindeki olumsuz etkileri nelerdir?
3. Sosyal Medya Bağımlılığını önlemek için neler yapılmalıdır?
2. YÖNTEM
Bu çalışma bilimsel araştırma yöntemlerinden nitel araştırma yöntemi ile
gerçekleştirilmiştir. Nitel araştırma öznel yorumlayıcı bir süreç içerisinde bilinen ancak farkına
varılmamış sorunlara ilişkin algıları doğal ortamında gerçekçi biçimde ele almaktadır (Seale,
1999).Olay ve olgulara ait algıların derinlemesine incelenmesi amaçlanmaktadır (Morgan,
1996). Sosyal hayatın çok yönlü ve karmaşık yapısını farklı bakış açılarıyla çözümlemeye
çalışır (Kitzinger, 1995). Bu sebeple sosyal yaşamın içerisindeki olgular inceleme alanını
oluşturur (Maxwell, 2008). Nitel araştırma yöntemi evrensel sonuçlara ulaşmak ya da
genelleme yapmaktan ziyade derinlemesine bilgi elde ederek olguyu en iyi ifade etmeyi
amaçlamaktadır (Şimşek ve Yıldırım, 2011). Ayrıca araştırmanın her aşamasında sağladığı
esneklik nitel araştırmanın temel özelliklerinden biridir (Guba ve Lincoln, 1994; Merriam,
1998; Patton, 1990).
2.1.Araştırma Deseni
Bu çalışma nitel araştırma yönteminin olgubilim (fenomenoloji) deseni ile
şekillendirilmiştir. Olgu bilim deseni bilinen ancak detaylı bilgiye sahip olunmamış olgulara
yönelmektedir. Farkında olunan ancak tam anlamıyla anlaşılmamış olgulara ait yapılan
çalışmalarda araştırma desenlerinden olgu bilim deseninin kullanılması daha uygundur
(Yıldırım ve Şimşek, 2011). Olgu bilim deseninde katılımcılar tarafından ortaya konulacak
anlamların tanımlanıp açıklanması amaçlanır (Annells, 2006). Araştırma konusuna yönelik veri
kaynakları ise yaşantı yoluyla elde edilmiş olguyu dışa aktarabilecek bireylerdir (Yıldırım ve
Şimşek, 2011). Gözlem ise destekleyici veri toplama aracı olarak katkı sağlamaktadır
(Merriam, 2013).
2.2.Çalışma Grubu
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Çalışma grubu farklı branşlarda görev yapan ve amaçlı örneklem yöntemlerinden
maksimum çeşitlilik örneklemesi tekniği kullanılarak belirlenen 9 öğretmenden oluşmaktadır.
Amaçlı örnekleme zengin veriyi barındırdığı düşünülen vakaların derinlemesine incelenmesine
fırsat vermektedir (Patton, 1997). Maksimum çeşitlilik örneklemesi tekniğinde probleme katkı
sağlayabilecek kişilerin en üst seviyede çeşitliliği sağlanır. Böylece maksimum çeşitlilik
yönteminde farklılık gösteren durumlar arasında ortak veya benzer yönlerinin olup olmadığı
ortaya konulur ve problemin farklı boyutları da tespit edilerek çeşitlilik sağlanır (Yıldırım ve
Şimşek, 2011).
Bu araştırmada çalışma grubunu 2020-2021 eğitim-öğretim yılında farklı branşlarda
öğretmenlik yapmakta olan 9 katılımcı oluşturmaktadır. Katılımcıların demografik bilgilerini
yansıtan Çizelge aşağıda sunulmuştur.
Çizelge 1. Demografik Bilgiler
Cinsiyeti
Katılımcı 1
Katılımcı 2
Katılımcı 3
Katılımcı 4
Katılımcı 5
Katılımcı 6
Katılımcı 7
Katılımcı 8
Katılımcı 9

E
K
E
E
E
K
E
E
K

Meslekteki
Deneyim
5
4
12
5
4
5
6
9
7

Eğitim
Seviyesi
Lisans
Lisans
Lisans
Lisans
Lisans
Lisans
Lisans
Lisans
Lisans

Branş
Fen Bilimleri
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Türkçe
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Beden Eğitim
İngilizce
Fen Bilimleri
Tarih
Matematik

Katılımcılara ait demografik bilgileri yansıtan Çizelge 1’e göre katılımcılar 3’ü kadın,6’sı ise
erkek olmak üzere 9 katılımcıdan oluşmaktadır. Katılımcılar K1, K2, K3, K4…, K8 ve K9 olarak
kodlanmıştır. Katılımcılar kimliklerini açığa çıkaracak herhangi bir bilgiye çalışmada yer verilmemiştir.
Görüşmeler sonucunda ulaşılan bazı veriler bulguları desteklenmesi ve kanıt oluşturma amacıyla
bulgular bölümünde ortaya konulmuştur.

2.3.Verilerin Toplanması ve Analizi
Bu araştırmada veri sağlamak amacıyla yarı yapılandırılmış görüşme tekniği
kullanılmıştır. Olgu bilim deseni ile yapılan çalışmalarda veri toplama sürecinde fenomeni
tecrübe etmiş kişilerin görüşlerine başvurulur (Creswell, 2013). Yarı yapılandırılmış görüşme
tekniği sayesinde problem konusu ile ilgili derinlemesine sorular sorulabilmekte, açık olmayan
durumlarla ilgili tekrar soru yöneltilip cevaplar tamamlanabilmektedir (Çepni, 2005). Ayrıca
katılımcıların cevaplarını sınırlamaması ve bu noktada katılımcılara özgürlük sağlaması bu
tekniğin olumlu taraflarıdır (Aziz, 2008).Soruların hazırlanması sürecinde problemle ilgili
literatür çalışması yapılmış ve buna göre sorular hazırlanıp uzman görüşü alındıktan sonra iki
katılımcıyla uygulama yapılarak soruların anlaşılırlığı test edilmiş ve böylece görüşme
formunun son şekli verilmiştir.
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Görüşmeleri gerçekleştirmek amacıyla ortaklaşa belirlenen gün ve saatte bir araya
gelinmiş ve gönüllük esasına bağlı kalınarak araştırmacılar tarafından araştırma soruları
katılımcılara yöneltilmiştir. Mülakatlar yaklaşık 15-20 dakika sürede gerçekleşmiştir.
Katılımcılara görüşme hakkında önce kısaca bilgilendirme yapılmış daha sonra demografik
bilgilere ait verilere ulaşmak için önce tanıtıcı (cinsiyet, mesleki deneyim, eğitim seviyesi vb.)
sorular sorulmuş, arkasından görüşme sorularına geçilmiştir.
Kayıt altına alınan görüşmeler numaralandırılarak (K1,K2..v.b) yazılı hale getirilmiştir.
Daha sonraki aşamada elde edilen verilerin betimsel analiz yöntemi ile analizi yapılmıştır.
Böylece ulaşılan bulgular düzenlenip yorumlanarak okuyucuya sunulmuştur. Betimsel analiz
yönteminde elde edilen veriler anlaşılır biçimde sistematik olarak betimlenir. Betimlemelerin
açıklanması, yorumlanması ve sebep sonuç ilişkisi çerçevesinde değerlendirmesi yapılarak
sonuçları ortaya konur (Yıldırım ve Şimşek, 2011).
3. BULGULAR
Bu çalışma, sosyal medya bağımlılığının öğrenciler üzerindeki olumsuz etkilerinin
ortaya konulması, alınabilecek önlemler konusunda öneriler sunulması ve böylece öğrencilerin
fiziksel, sosyal ve akademik yönden sağlıklı gelişmesine katkı sağlayacaktır.
Çalışma sonucu ulaşılan bulgular araştırma sorularının sırasına göre sunulmuştur. Bu
sebeple ilk olarak araştırmacılar tarafından “Sosyal Medya Bağımlılığını nasıl tanımlarsınız?”
sorusu yöneltilmiştir. Katılımcılardan alınan cevapların analizi yapıldığında katılımcıların
sosyal medya bağımlılığı kavramını; 1) sosyal medya kullanma arzusu, 2) zaman kaybı, 3)
kişinin gerçek hayattan kendini soyutlaması, 4) takip etme-edilme arzusu, 5) yalnızlık giderme
vasıtası kavramları ile karşıladıkları görülmüştür. Elde edilen bulgular Çizelge-2’de
sunulmuştur.

1

Çizelge 2. Sosyal Medya Bağımlılığı Kavramına İlişkin Algılar
Kavram
F
%
Örnek Cümle
Sosyal
Medya 10
36
Kişinin günlük rutinlerini engelleyecek ya da kısıtlayacak
Kullanma Arzusu
şekilde sosyal medya kullanma arzusu (K8).

2

Zaman Kaybı

6

21

Kişinin kendini kandırarak zamanını boşa harcaması olarak
ifade ederim (K3).

3

Kişinin
Gerçek 5
Hayattan
Kendini
Soyutlaması

18

Gerçek hayattan kopuş, sanal âlemde yaşayarak insanın
benliğini kaybetmesi ve gerçek hayattan soyutlaması (K7).

4

Takip Etme-Edilme 4
Arzusu

14

5

Yalnızlık
Vasıtası

11

Kişilerin görünür olma isteği ve başkalarının hayatlarını takip
etme isteği sonucunda gün içerisindeki vaktinin çoğunu sosyal
medyada harcaması (K5).
İnsanların yalnızlıklarını gidermek için kendilerini oyalaması
(K6).

Giderme 3

Toplam
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Çizelge 2 incelendiğinde katılımcıların sosyal medya bağımlılığı kavramını en fazla sosyal
medya kullanma arzusu kavramı ile tanımlarken, en az yalnızlık giderme vasıtası kavramları ile
karşılamıştır.

Araştırmacılar tarafından katılımcılara daha sonra “Sosyal Medya Bağımlılığının
öğrenciler üzerindeki olumsuz etkileri nelerdir?” sorusu yöneltilmiştir. Katılımcılardan elde
edilen cevaplar analiz edildiğinde katılımcılar sosyal medya bağımlılığının öğrenciler
üzerindeki olumsuz etkisini; 1) sorumlulukların ertelenmesi, akademik başarının düşmesi,2)
uyku problemi, dikkat dağınıklığı, depresyon, 3) kişiler arası ilişkilerin ve iletişimin bozulması,
4) zaman kaybı, 5) fiziksel olumsuzluklar, 6) hobiler edinmeyi engelleme kavramları ile ifade
etmişlerdir. Elde edilen bulgular Çizelge 3’te sunulmuştur.
Çizelge 3. Sosyal Medya Bağımlılığının Öğrenciler Üzerindeki Olumsuz Etkileri Nelerdir?
F
12

%
32

Örnek Cümle
Gerçek hayattan kopararak günlük rutinlerini engeller,
akademik gelişiminde kişinin çalışmasını ve ödevlerini
yerine getirmesine engel olur (K9).

2

Uyku Problemi-Dikkat 10
Dağınıklığı-Depresyon

27

3

Kişiler Arası İlişkilerin 8
ve İletişimin Bozulması

22

Uyku problemine ve dikkat dağınıklığına neden
olabilmektedir. Hatta sanal dünyanın gerçekliğine kapılan
bireyde depresyona sebep olabilir (K6).
İnsanlar asosyalleşiyor. Toplumsal ve ailevi ilişkiler
bozuluyor (K8).

4

Zaman Kaybı

3

8

Kendine ve başkasına yararı olmayan her paylaşım zaman
kaybına neden olmaktadır (K3).

5

Fiziksel Olumsuzluklar

3

8

6

Hobiler
Engelleme
Toplam

Edinmeyi 1

3

Sürekli sosyal medya bağımlısı oldukları için ellerinden
telefon düşmemesi ve bunun sonucunda göz sağlığında
bozulmalar meydana gelebilmektedir (K5).
Kişilerin kendini geliştirmesini aynı zamanda farklı
hobiler, uğraşılar edinmesini engelliyor (K2).

1

Kavram
Sorumlulukların
Ertelenmesi-Akademik
Başarının Düşmesi

37

100

Çizelge 3 incelendiğinde sosyal medya bağımlılığının öğrenciler üzerindeki olumsuz etkisini en
çok sorumlulukların ertelenmesi, akademik başarının düşmesi kavramları ile ifade ederken; en az ise
hobiler edinmeyi engelleme kavramları ile ifade etmişlerdir.

Araştırmacılar tarafından katılımcılara son olarak “Sosyal Medya Bağımlılığını
önlemek için neler yapılmalıdır?” sorusu yöneltilmiştir. Katılımcılardan elde edilen bulgular
analiz edildiğinde katılımcıların sosyal medya bağımlılığının olumsuz etkisini azaltmak için; 1)
çeşitli aktiviteler yapılmalı, 2) rehberlik yapılmalı, 3) sosyal ilişkiler arttırılmalı, 4) zaman
kontrol altına alınmalı önerilerinde bulunmuşlardır. Elde edilen bulgular Çizelge 4’te
sunulmuştur.
Çizelge 4. Sosyal Medya Bağımlılığını Önlemek İçin Neler Yapılmalıdır?
Kavram
F
%
Örnek Cümle
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1

Çeşitli Aktiviteler Yapılmalı

14

45

2

Rehberlik Yapılmalı

7

23

3

Sosyal İlişkiler Arttırılmalı

6

19

4

Zaman Kontrol Altına Alınmalı

4

13

Toplam

31

100

Sevilen, hoşlanılan etkinlikleri keşfedip onları
yapmak. Aile içinde haftada bir ya da iki gün
herkesin istediği bir kitabı seçmesi, birlikte
okuması; resim, müzik, spor, el işi gibi
aktiviteler düzenlemesi (K4).
Anne-babalar ve çocuklar bu konuda çeşitli
yollarla bilgilendirilebilir ve evdeki herkes
bağımlılığı azaltma konusunda birbirini
destekleyebilir (K2).
Kendimize ve sevdiklerimize daha çok vakit
ayırdığımızda sosyal medyanın eksikliğini
hissetmeyeceğiz (K3).
Sosyal medyada geçirilen vakit takip edilmeli
ve kontrol altına alınmalı. Bu süre günlük
olarak bir saati geçmemelidir (K7).

Çizelge 4 incelendiğinde katılımcıların sosyal medya bağımlılığını önlemek için daha çok çeşitli
aktiviteler yapılmalı önerisinde bulunurken; en az zaman kontrol altına alınmalı önerisinde
bulunmuşlardır.

4. TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER
Araştırmacılar katılımcıların sosyal medya bağımlılığı kavramını; sosyal medya
kullanma arzusu, zaman kaybı, kişinin gerçek hayattan kendini soyutlaması, takip etme-edilme
arzusu ve yalnızlık giderme vasıtası kavramları ile karşıladıklarını tespit etmiştir. İlgili
literatüre göz atıldığında bazı araştırmacıların sosyal medya kullanımının yarattığı
olumsuzlukları sosyal medya bağımlılığı ile ilişkilendirdikleri görülür(Wilson, 2015;
Zaremohzzabieh vd., 2014). Savcı ve Aysan (2017) sosyal medya bağımlılığını bireylerin çok
fazla sosyal medyayı kullanma isteğinin olması, bu isteğin doyumsuz olması ve bu sebepten
dolayı ilişkilerin zarar görmesi, aktivitelerin ihmal edilmesi, hayatın stres ve olumsuz
duygularından kaçınma aracı, bağımlılık süresine bağlı olarak yalan söyleme, kullanımının
azaltılması veya engellenmesi durumunda problem yaşama, sinirli ve gergin olma durumu
olarak ifade etmişlerdir. Tutgun ve Ünal (2015) sosyal medya bağımlılığını bireyin bilişsel,
duyuşsal ve davranışsal süreçlerini etkileyerek yaşamının birçok alanında meşguliyet durumu
oluşturan, duygu durumunu etkileyen, çatışma ve yenileme gibi sorunlara sebep olan psikolojik
bir problem olarak tanımlamışlardır. Otrar ve Argın (2014) ise sosyal medya bağımlılığını
bireyin yaşımın diğer alanlarından uzaklaşmaya başlaması olarak görmektedir.
Sosyal medya bağımlılığının öğrenciler üzerindeki olumsuz etkisini katılımcılar;
sorumlulukların ertelenmesi, akademik başarının düşmesi, uyku problemi, dikkat dağınıklığı
ve depresyon, kişiler arası ilişkilerin ve iletişimin bozulması, zaman kaybı, fiziksel
olumsuzluklar, hobiler edinmeyi engelleme kavramları ile ifade etmişlerdir. İlgili literatüre
bakıldığında sosyal medya bağımlılığının olumsuz etkileri bilhassa gençler üzerinde
hissedilmektedir (Çukurluöz, 2016). Engelberg ve Sjöberg’e(2004) göre sosyal medya
bağımlılığı bireylerin yalnızlık düzeylerini arttırırken sosyal becerilerini azaltmaktadır.İletişim
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becerisi düşük olan bireylerin sosyal medya bağımlılığı düzeyi artarken, sosyal medya
kullanımıyla birlikte bağımlılık düzeyi artan bireylerin iletişim becerileri azalmaktadır
(Gülbahçe ve İliş, 2019). Aile içi iletişimi de olumsuz yönde etkilemektedir (Demir, 2016) .
Bunun yanında internette ve sosyal medyada geçirilen süreye bağlı olarak bireylerde zihinsel
süreçlerle ilgili birçok rahatsızlıklara (obsesif, depresif, anksiyeteli düşünceler) sebebiyet
vermektedir (Dinç, 2010, s.11). Yapılan çalışmalarla yalnızlık ya da depresyon ile internet
bağımlılığı arasındaki ilişki ortaya konmuştur (Caplan, 2002; Shirazi vd., 2016, 3. Akt. Mendi
ve Oğuz, 2018). Sosyal medya kullanıcıları bağımlılık sebebiyle yaşamın birçok aktivitesinden
uzak kalmaktadır (Gülbahçe ve İliş, 2019). Bireyler internete giremedikleri zamanlarda
kendilerini kötü hissetmekte ve bu durumda kurtulmak için internete yönelmektedir (Davis,
2001). Ancak internette geçirilen zaman bireylerin sorumluluklarını unutturmakta, bu sebeple
de yapılması gereken işler aksamaktadır. Bunun bir sonucu olarak da özel ve iş hayatında
problemler ortaya çıkmaktadır (Ögel, 2012; Turan, 2015 ). İnternette vakit geçirmesinden
dolayı sınavına odaklanması gereken öğrenci düşük not almakta, işine odaklanamayan çalışan
da iş performansının düşmektedir. Böylece “sosyal, psikolojik ve mesleki bozukluk” durumları
ortaya çıkmaktadır (Gürcan ve Hamarta, 2013: 103). İnternet bağımlılığı öğrencilerin derslerini
kaçırmasına, derslere geç kalmasına, derslere uykusuz ve gitmesine neden olabilmektedir.
(Kubey vd., 2001).
Araştırmacılar katılımcılardan aldıkları veriler ışığında sosyal medya bağımlılığının
olumsuz etkisini azaltmak için; çeşitli aktiviteler yapılmalı, rehberlik yapılmalı, sosyal ilişkiler
arttırılmalı, zaman kontrol altına alınmalı önerilerine ulaşmışlardır. İlgili literatüre bakıldığında
internetin ve sosyal medyanın zararlı yönlerinden korunabilmek için ebeveynlerin
bilgilendirilmeleri, Medya Okuryazarlığı dersinin okullarda seçmeli ders olarak okutulması,
gençlerin kontrolsüz kullanımının ebeveynlerce takip edilmesi, gençlerin iletişim
teknolojilerinin doğru kullanımı ile ilgi kamu spotlarının yapılması ve danışmanlar tarafından
psikolojik ve sosyal destek sağlanmalıdır (Çiftçi,2018). Gençlerin yeni hobiler edinmesi, sanal
odalar yerine iletişimi destekleyecek çeşitli kulüplere üye olmaları, yeni iletişim ortamlarına
girmeleri, oto kontrollerini sağlama noktasında profesyonel biri tarafından destek verilmesi,
ailelerin çocuklarıyla daha çok vakit geçirmesi, sosyal medya bağımlılığı konusunda
farkındalık oluşturulması, sağlık birimlerince konferans yoluyla gerekli bilgilendirmelerin
yapılması internet kullanımının ve sosyal medyanın olumsuz etkilerini azaltmakta katkısı
sağlayacaktır (Bilgilier, 2018) .
Çalışmanın sonucuna bağlı olarak birtakım önerilerde bulunulmuştur. Bunlar;
1- Öğrenciler ilgi alanına göre sosyal, sportif, kültürel aktivitelere özendirilmeli
2- Okullarda ders çeşitleri ve süresi sınırlandırılarak sosyal etkinlikler için ayrılan zaman
artırılmalı
3- Sosyal medya bağımlılığı noktasında velilerle işbirliği yapılarak çocuğun ailesi
bilgilendirilmeli ve aile içi aktivitelerin oluşturulması sağlanmalı
4- Öğrencilere konunun uzmanları tarafından gerekli rehberlik çalışmaları yapılarak
öğrencilerin takibi yapılmalı
5- Aileler tarafından çocuğun sosyal medya araçları ile geçirdiği zaman takip edilmeli ve
gerekli önlemler okul- aile işbirliği çerçevesinde alınmalı
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6- Sosyal medya bağımlılığı konusunda kamu spotları yapılarak farkındalık oluşturulmalı
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TƏRBİYƏÇİNİN PEDAQOJİ SƏRİŞTƏLİYİ UŞAQLARDA HUMANİST
DƏYƏRLƏRİN FORMALAŞDIRILMASI AMİLİ KİMI
Babayeva Ayşən
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
Tezis (Özet)
“Müəllim nə qədər ki,oxuyur,öyrənir,o yaşayır,o,oxumağı dayandırdıqda ondakı
müəllimlik ölür”.(K.D.Uşinski). Müəllim gündəlik informasiyaları toplamaqla ,yeni biliklər
əldə etməklə həmçinin dünya təhsil sisteminə inteqrasiya etməklə özünü təkmilləşdirir,ali
səviyyəyə çatdırır.O,yeni biliklər,təcrübələr qazanmaqla öz pedaqoji səriştəliliyini
artırır.Tərbiyəçinin səriştəliliyi artdıqca onda yaradıcı təfəkkür daha çox inkişaf edir.
Tərbiyəçinin səriştəliliyi onun qarşısında duran ən mühüm və vacib
amillərdən biridir.Tərbiyəçi səriştəliliyi gənc nəslin düzgün yetişməsində əsas rol oynayır.
Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyasında birinci
strateji istiqamət olan
“səriştəyə əsaslanan şəxsiyyətyönümlü təhsil məzmunun
yaradılması”nın əsas məzmununun yaradılması”nın əsas hədəflərindən biri kimi
təhsilverənlərin peşəkarlıq səviyyəsinin daim yüksəlməsini təmin edən yeni sistemin
yaradılması bu baxımdan mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
Açar sözlər:tərbiyəçi,təlim,uşaq bağçası,didaktika.
Giriş
Tərbiyəçi öz peşəsinin bütün incəliklərini dərindən bilməli.onun uşaqlara səriştəli
yanaşması,peşəsini nə dərəcədə dərindən bilməsindən qaynaqlanır.Müasir təlim
texnologiyalarından,metodlarından istifadə edən tərbiyəçi özünün pedaqoji səriştəliliyini
artırararaq özündə daha çox humanist dəyərləri inkişaf etdirməyə çalışmalıdır.O,bu zaman
körpə yaşlı uşaqlarla təlim-tərbiyə prosesinin daha müasir,səmərəli,səriştəli ənənələr əsasında
quracaqdır.Yeniliyə meylli olan,hər hansı pedaqoji problemi öz səriştəsi hesabına ustalıqla həll
etməyə çalışan tərbiyəçi daima yüksək ali müəllim səviyyəsinə özünü çatdırır.Tərbiyəçi
yaradıcılığı öz rəngarəngliyi ilə seçilməlidir.Çünki uşaqlarla təlim fəaliyyəti rəngarəng olduqda
onlarda daha çox təfəkkür,təxəyyül,diqqət çevikliyi yaranır.Müasir tərbiyəçi ənənəvi qaydalara
əsaslanaraq təlim prosesinə qoşulan yox,təlim-tərbiyə prosesində humanist dəyərlərdən istifadə
edərək onu idarə edən müəllimdir.Öz fəaliyyətini humanizm prinsipləri çərçivəsində həyata
keçirəndir.Tərbiyəçi həm öz ixtisasını həm də uşaqları sevməlidir.Tərbiyəçi uşaqlara öz övladı
yanaşmalı,onlara qayğı göstərməlidir.Müasir pedaqogikada humanist meyllər daha çox önə
çəkilir.Şəxsiyyətin inkişafında şəxsiyyətyönümlü,nəticəyönlü bir atmosfer yaratmağa cəhd
edilir.Avtoritarlıqdan humanist ənənələrə meyllik yaranır.Fəal,qarşılıqlı əməkdaşlığa əsaslanan
humanizm prinsiplərindən istifadə olunur.
Uşağın şəxsiyyətinə,onun şərəf və ləyaqətinə hörmət hissi gücləndirilir.Pedaqogikada
humanizm heç də tərbiyəçi tələbkarlığını inkar etmir və hamıya,hər şeyə güzəşt edilməsi demək
deyildir.Əksinə ,burada hörmət və tələbkarlığın elə bir sintezi reallaşır ki,uşaq şəxsiyyətinin
inkişafı üçün real imkanlar yaranır.Belə şəraitdə uşaq,öyrənməyə ,daha çox bilməyə həvəsli və
maraqlı olur.Yaradılmış şərait,qarşılıqlı münasibət uşaqların gələcək inkişafına yeni-yeni
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impulslar verir onlarda stimullar yaradır.Buna görə tərbiyəçi-uşaq münasibətlərinin
humanistləşdirilməsi böyük bir anlama uşağın bir şəxsiyyət kimi formalaşmasına,inkişaf
etməsinə,özünüaktuallaşdırması üçün şəraitin yaradılmasına xidmət etməlidir”.(6,137)
Tərbiyəçi mədəni,səbrli,nəzakətli davranışı ilə seçilməlidir.O,səliqəli olmalı,səliqəli
nitq üslubuna malik olmalıdır.V.A.Suxomlinski yazırdı: “Tərbiyəçinin ən qiymətli
keyfiyyətlərindən biri insanlıqdır,uşaqlara dərin məhəbbətdir,atanın,ananın səmimi nəvazişi ilə
müdrik,ciddiliyini və tələbkarlığını özündə birləşdirən məhəbbətdir.”(23,12)
Təcrübə göstərir ki,uşaqları sevməyən,uşaqlarla səbrli,təmkinli rəftarı bilməyənlərin
tərbiyəçi ixtisasını seçməmələri daha düzgün olardı.Humanist davranışı bacarmayan tərbiyəçi
öz işində də heç nəyə nail olmayacaq və heç bir səmərə əldə edə bilməyəcəkdir.Tərbiyəçi
humanistlik göstərməklə uşaaqların qəlbinə yol tapmalı,daima onların yaddaşında qalmağa
çalışmalıdır.Uşağın fiklirlərinə şərik çıxmaq,onun fikirlərinə maraq göstərmək tərbiyəçidən
humanist səriştəlilik tələb edir.Tərbiyəçi həm ciddi,tələbkar həmçinin humanist olmağı
bacarmalıdır.Uşağın şəxsi potensialını üzə çıxarmaq tərbiyəçinin əsas işlərindən biri
olmalıdır.Tərbiyəçi
özünə inamlı olaraq uşaqlarda da özünə qarşı inam
formalaşdırmalıdır.O,bu yolla özünə hörmət qazanacaq və həmçinin qrupu tez bir zamanda ələ
alacaqdır.
Tərbiyəçi həmçinin ünsiyyət zənginliyinə malik olmalıdır.O,öz ünsiyyətcilliyi ilə
uşaqları öz tərəfinə çəkmiş olacaqdır.Uşaqlarla söhbət etmək,onların meyl,maraqlarını
öyrənmək,gündəlik həyatda onların nəyə maraq göstərdiklərini,nəyi daha çox sevdiklərini
öyrənmək birgə müşahidələr aparmaq,ekskursiyalar təşkil etmək və bu zaman ünsiyyət
imkanlarından geniş istifadə etmək humanizm istiqamətli işin əsasında dayanır.
Humanistlik tərbiyəçi peşəsinin mahiyyətində olan bir xüsusiyyətdir.Uşağın şəxsiyyət
kimi formalaşdırılması tərbiyəçinin şəxsiyyətə şəxsiyyət kimi yanaşmasından irəli gəlir.Onları
gələcəyin böyük şəxsiyyətləri kimi görmək,şəxsiyyətlərinə hörmət etmək,tərbiyələrinə
humanist mövqedən yanaşmaq tərbiyəçinin özünə də böyük hörmət qazandırır.Yalnız
avtokratik mövqedən yanaşmaq,uşaqları qorxutmaq,onları valideynləri ilə və ya imtahanla
hədələmək nə tərbiyəçinin,müəllimin özünə ,nə də pedaqoji prosesə fayda vermir.Heç bir fiziki
təsir,fiziki cəza isə yolverilməzdir”.Tərbiyəçinin vurduğu yerdə gül bitmir,güllər solur”.(14,78)
Uşağa qarşı hər hansı cəzanın tətbiq etmək,tərbiyəçiyə olan inamı azaldır,onun qəlbində
xoş olmayan duyğu oyadır. Bu zaman xeyirxah əməl,xeyirxah söz yerinə yetirilmədiyindən
humanistlik itir.
Təlim-tərbiyə işinə humanist səriştəlilik əsasında yanaşmaq yeni bilik,bacarıq
keyfiyyətlərinin artırılmasına səbəb olur.Pedaqoji səriştəlilik tərbiyəçinin pedaqoji hadisə və
proseslərə ustalıqla,peşəkarlıqla yanaşmasıdır.Tərbiyəçi uşağı tərbiyə edən zaman ən optimal
variant tapmalı və yeni innovativ metodlardan istifadə edərək özündə humanist dəyərləri
formalaşdıra bilər.Uşaqları daha çox müstəqil,azad fəaliyyətə cəlb etmək tərbiyəçi
səriştəliliyinin humanist ənənələr çərçivəsində qurmağa sövq edir.Uşaq nə qədər azad,müstəqil
fəaliyyət göstərməyə çalışarsa bu zaman o fikirlərini daha rahat,azad şəkildə söyləyə bilər.
Pedaqoji prosesdə tərbiyəçi-uşaq münasibətləri qarşılıqlı əməkdaşlıq əsasında inkişaf
etdirilməlidir.Bu zaman xeyirxah əməl,xeyirxah söz yerinə yetirilmədiyindən humanistlik itir.
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Nəticə
Təlim-tərbiyə işinə humanist səriştəlilik əsasında yanaşmaq yeni bilik,bacarıq
keyfiyyətlərinin artırılmasına səbəb olur.
Pedaqoji səriştəlilik tərbiyəçinin pedaqoji hadisə və proseslərə ustalıqla,peşəkarlıqla
yanaşmasıdır.Tərbiyəçi uşağı tərbiyə edən zaman ən optimal variant tapmalı və yeni innovativ
metodlardan istifadə edərək özündə humanist dəyərləri formalaşdıra bilər.Uşaqları daha çox
müstəqil,azad fəaliyyətə cəlb etmək tərbiyəçi səriştəliliyinin humanist ənənələr çərçivəsində
qurmağı sövq edir.Uşaq nə qədər azad,müstəqil fəaliyyət göstərməyə çalışarsa bu zaman o
fikirlərini daha rahat,azad şəkildə söyləyə bilər.
Pedaqoji prosesdə tərbiyəçi-uşaq münasibətləri qarşılıqlı əməkdaşlıq əsasında inkişaf
etdirilməlidir.Bu cür əməkdaşlıq zamanı uşağa pedaaqoji dəstəyin göstərilməsi,onun hər hansı
problemlə üzləşdiyi zaman çətinlikdən məhz tərbiyəçinin dəstəyi zamanı çıxması uşağı daha
çox təlim prosesinə cəlb edəcəkdir.Görkəmli Azərbaycan mütəfəkkiri,əxlaq nəzəriyyəçisi
N.Tusi yazırdı: “Uşağı mehribançılıq və məhəbbət doğuran kəramətlərlə tərbiyə etmək
lazımdır,xüsusilə ağıla,şüura,idraka təsir edən başa salmaq yolu ilə....”(20,157).
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HÜSEYİN CAHİT YALÇIN’IN KARADENİZ GEZİSİNE DAİR İZLENİMLERİ
Arş. Gör. Dr. Özgül ÖZBEK GİRAY
Artvin Çoruh Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi
ORCID ID: 0000-0003-0867-1434
ÖZET
Servet-i Fünun (Edebiyat-ı Cedide) topluluğunun önemli isimlerinden biri olan Hüseyin Cahit
Yalçın, uzun yıllar gazetecilik, siyasetçilik ve yazarlık mesleğini bir arada sürdürür. Servet-i
Fünun, Tanin, Akşam, Fikir Hareketleri, Ulus gibi çeşitli gazete ve dergilerde yazmış olduğu
siyasî, fikrî ve edebî yazılarının dışında Yedigün dergisinde sade bir dille sohbet, deneme ve
gezi yazısı türünde yazılar yazar. Yazılarında yurt içi ve yurt dışındaki seyahatlerine dair
izlenimlerini aktarırken 1936, 1937 ve 1938 yıllarında çıktığı Karadeniz seyahatlerine de yer
verir. Bu seyahatlerde Hüseyin Cahit Yalçın, kendisini yolculuğa sevk eden sebeplerden
başlayarak yolculuğa çıkışını, yolculuk esnasında denizyolları idaresinin verdiği hizmeti,
yolculukta karşılaştığı insan manzaralarını, Karadeniz kıyılarının güzelliklerini, ilk gidişinde
gördükleriyle sonraki gidişinde gördükleri arasındaki farklılıkları, kıyı şehirlerinde turizmin
canlandırılması gerektiğini ve bunu engelleyen hususları dile getirir.
Bu çalışmada Karadeniz seyahati sırasında Trabzon ve Rize çevresinde uğradığı yerleri,
gördüğü manzaraları ve bu manzaraların onun üzerinde bıraktığı etkiyi edebi bir dille anlatan
Hüseyin Cahit Yalçın’ın izlenimleri üzerinde durulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Hüseyin Cahit Yalçın, Yedigün dergisi, Karadeniz, Trabzon, Rize.
HÜSEYİN CAHİT YALÇIN'S IMPRESSIONS ABOUT THE BLACK SEA TRIP
SUMMARY
Hüseyin Cahit Yalçın, one of the important names of the Servet-i Fünun (Edebiyat-ı Cedide)
community, has been a journalist, politician and writer for many years. Apart from his political,
intellectual and literary articles in various newspapers and magazines such as Servet-i Fünun,
Tanin, Akşam, Fikir Hareketleri, Ulus, he writes articles in a plain language such as
conversation, essay and travel writing in Yedigün magazine. In these articles, while conveying
his impressions of his travels in Turkey and abroad, he also includes his Black Sea travels,
which he took several times in 1936, 1937 and 1938. In these travels, Hüseyin Cahit Yalçın
tells about the reasons that led him to travel, his embarkation on the journey, the service
provided by the maritime administration during the journey, the human landscapes he
encountered during the journey, the beauties of the Black Sea coast, the differences between
what he saw on his first trip and what he saw on his next trip, the need to revive tourism in
coastal cities and the issues that prevent this.
In this study, the impressions of Hüseyin Cahit Yalçın, who described the places he visited
around Trabzon and Rize during his Black Sea trip, the sights he saw and the effect these
landscapes had on him, will be emphasized.
Keywords: Hüseyin Cahit Yalçın, Yedigün magazine, Black Sea, Trabzon, Rize.
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GİRİŞ
Gezi yazıları insanların yurt içinde veya yurt dışında çıktıkları yolculuklarda gördükleri
manzaraları, karşılaştıkları insanları ve yaşadıkları olayları okuyucuda merak uyandıracak
şekilde anlattıkları bir yazı türüdür. Önceden bu türe seyahatname adı verilirken günümüzde
gezi yazısı tabiri kullanılmaktadır.
Edebiyatçıların yazdıkları gezi yazıları daha kalıcı ve derinlikli olması sebebiyle diğer
gezi yazılarından farklıdır. Çünkü edebiyatçılar gördüğünü aktarmanın ötesinde, onların ruhuna
nüfuz eder, herkesten farklı görür ve sezerler. Bu sebeple bir bölgeyi ya da toplumu tanımada
edebiyatçının gözlem gücünün önemli bir payı vardır. Gezi yazıları belli bir dönemi anlatan
belgesel niteliğinin yanı sıra gelecekte yaşanacaklar için bir öngörü niteliği de taşır (Tosun,
2019: 171).
Türk edebiyatında 16. yy. dan günümüze kadar pek çok yazar, gezi yazılarının ilk
örnekleri olan seyahatnameler kaleme almışlardır. Türk edebiyatının en çok bilinen
seyahatnamesi de Evliya Çelebi’nin “Seyahatname” adını verdiği eseridir. Piri Reis’in “Kitabı Bahriye” adlı eseri ile Seydi Ali Reis’in “Miratü’l Memalik” adlı eserleri ise edebiyatımızdaki
ilk seyahatname örnekleridir. Tanzimat’tan sonra Ahmet Midhat Efendi’nin “Avrupa’da Bir
Cevelan” (1890) adlı eseri, Cenap Şahabettin’in “Hac Yolunda (1908)”, “Afak-ı Irak (1915) ve
Avrupa Mektupları (1919)” adlı eserleri bulunmaktadır. (Maden, 2008: 150-153)
Cumhuriyet devrinde gezi türünde büyük ilerlemeler kaydedilir. Bu dönemde Ahmet
Haşim’in “Frankfurt Seyahatnamesi (1928)”, Falih Rıfkı Atay’ın “Denizaşırı (1931)”, “Taymıs
Kıyıları (1938)”, “Tuna Kıyıları (1938)”, “Hint (1944)” adlı eserleri, Reşat Nuri Güntekin’in
“Anadolu Notları (2c. 1936,1966)”, Tarık Buğra’nın “Gagaringrad Notları (1962)”, Azra
Erhat’ın “Mavi Yolculuk (1962)”, Yaşar Nabi Nayır’ın “Kardeş Libya (1980)”, “Makedonya
ve Struga (1981)”, “Dünkü ve Bugünkü Polonya (1987)” (Ertem, Kocakaplan, 2010: 239)
kitapları gezi türünde ün yapmış eserlerdir. Günümüzde gezi edebiyatı yeni eserlerle daha hızlı
gelişir. Yabancı ülkelerde yaşayan insanlarla iletişimin artması, gezip görme imkânlarının
çoğalması sonucu gezi yazısı yazanların sayısında da artış gözlenir.
Hüseyin Cahit Yalçın da Türk edebiyatındaki pek çok yazar gibi çeşitli vesilelerle gezip
gördüğü yerleri, oraya dair anılarını ve gözlemlerini kaleme alır. 1935-1946 yılları arasında
Yedigün dergisinde on bir yıl, sade bir dille sohbet, deneme ve gezi yazıları yazan Hüseyin
Cahit (Bengi, 1998:59), Avrupa’ya yaptığı seyahatlerinin yanısıra 1936, 1937 ve 1938
yıllarında Karadeniz’e yaptığı seyahatleri de Yedigün dergisinde yayımlar. Bu yazılarında
yazarın daha önce de Karadeniz’e seyahatlerde bulunduğunu ve o günlerin şartlarıyla içinde
bulunduğu zamanı karşılaştırdığını görürüz. Gezi yazılarında Hüseyin Cahit Yalçın, kendisini
yolculuğa sevk eden sebeplerden başlayarak yolculuğa çıkışını, yolculuk esnasında denizyolları
idaresinin verdiği hizmeti, yolculukta karşılaştığı insan manzaralarını, Karadeniz kıyılarının
güzelliklerini, ilk gidişinde gördükleriyle sonraki gidişinde gördükleri arasındaki farklılıkları,
kıyı şehirlerinde turizmin canlandırılması gerektiğini ve bunu engelleyen hususları dile getirir.
HÜSEYİN CAHİT YALÇIN’IN KARADENİZ İZLENİMLERİ
Yolculuğa Çıkarken
Hüseyin Cahit Yalçın Karadeniz’e daha önce üç kez seyahat eder ve yaz mevsimi gelince
Karadeniz sevgisinin tıpkı bir sıla hastalığı gibi başladığını söyler. Üç senedir tekrar eden bu
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küçük seyahatlere çıkarken sabırsızlanan yazara göre Karadeniz kıyılarının cazibesi birkaç defa
gezilmekle anlaşılmaz.
Yolculuğu İstanbul’dan Pazar postasını yaparak Hopa’ya kadar gidecek olan Karadeniz
vapuruyla yapar ve rıhtım kapısından girerken bir yenilikle karşılaşır. Hamalın biri eşyalarını
alıp kamarasına götürür kendisi de bilet ücretini ödeyerek kamarasına yerleşir. İstanbul limanı
için sorun olan hamal meselesi çözülmüş, eski kargaşadan eser kalmamıştır. Daha önceki
seyahatleri ile son seyahatini karşılaştıran yazar üç seneden beri şahit olduğu yeniliklerin
denizyolları idaresinin atmış olduğu olumlu adımlar olduğundan söz eder. Ancak kimi zaman
atılan bu olumlu adımların herkesi memnun etmeye yetmediğini ise şöyle açıklar:
Evvelce vapurlar Zonguldak’a sabahleyin gelirler ve bütün gün orada boşta kalırlardı.
Şimdi bu da değiştirilmiş ve seyahat bir gün kısaltılmış… Bütün bunlar Denizyolları
idaresinin lehine kaydedilmek icap eden ufak tefek ıslahat. Fakat insanları memnun
etmenin zorluğu bu noktada da bir kere daha sabit oluyor. Geçen sene şu Zonguldak’ta
akşama kadar durmanın lüzumsuzluğundan şikâyet etmiştim. Bu sene bu şikâyete mahal
bırakılmadığını görmek beni hiç memnun etmedi! Çünkü güzel Zonguldak’a çıkıp
dolaşmak imkânı kalmamış. Karadeniz’e yalnız gezmek için gidenlerin hesabına hiç
uymayacak bir tedbir (Yalçın, 1937a: 5).
Vapurların temizliği, konforu, yemekleri yolcuları memnun edecek seviyededir. İnsanlar
kendilerini evinde, özel vapurunda zannedecek kadar sıcak bir ortamla karşılaşırlar. Bütün
vapur çalışanları yolcuları rahat ettirmek için çabalar. Kaptanlar, garsonlar oldukça kibar
insanlardır. Bu şartlar altında yolcuğa çıkmak yazar için büyük bir zevktir. Yolculuk esnasına
her şeye dikkat eden Hüseyin Cahit, düzenine ve konforuna bir hayli özen gösterilen vapurlarda
radyonun olmamasını bir eksiklik olarak görür. Çünkü dört gün boyunca devam eden bu gidiş
gelişlerde insanlar dünyadan tamamen ayrılmış bir vaziyette kalmaktadır. Yeni vapurlar
alınırken banyo odalarının düzenine özen gösterilmesini isteyen yazar, otuz sene öncesiyle
kıyaslandığında banyo yapmanın artık daha zaruri bir ihtiyaç olduğunu düşünür. Bir de
vapurlardaki projektör ihtiyacına dikkat çeker. Karadeniz iskelelerinin birçoğuna geceleri
uğramak mecburiyeti vardır ve projektörler gece kullanılacaktır. Denizyolları idaresinin
kurduğu düzene bakınca bu ihtiyacında karşılanacağına inancı tamdır (Yalçın, 1937a: 5).
Karadeniz vapuru İstanbul’dan hareket edince vapurda yalnızca Karadeniz’in
güzelliklerini görmek ve gezmek için yola çıkanlar var mı? Diye merak eden yazar hayli
kalabalık olan vapurda kimsenin bu maksatla gitmediğini öğrenir. Kendisinin üç senedir
Karadeniz’in güzelliklerini anlattığı halde tanıdıklarının gelecek yıl biz de gidelim dediklerini
ancak bir türlü bu isteklerini gerçekleştiremediklerini anlatır. Bunu maddi imkânın
yokluğundan ziyade yeni bir şey yapmaktan korkmaya bağlar. Hüseyin Cahit, üç senedir yerli
turizm hareketinin başlaması için bir adım atılmadığı gibi, Karadeniz kıyılarındaki şehirlerde
bu turizm hareketi ile ilgilenecek resmi bir teşkilatın da faaliyet göstermemesini eleştirir:
Karadeniz’in bütün güzelliği bugün için yalnız dışardan seyredilmeye mahkûm bir
haldedir. Yegâne rahat ve konforlu oteliniz vapurunuzdan ibarettir. Ondan ayrılmak,
telafisi imkânsız bir mahrumiyet teşkil eder. Hâlbuki Karadeniz kıyılarında muazzam bir
parka benzeyen o kadar ince, latif ve güzel köşeler, küçük kasabalar var ki, oralarda hiç
olmazsa bir hafta kalmak, temiz ve şirin plajlarında banyo yapmak hevesi bila ihtiyar
insanda peyda oluyor. Sonra, dışarıda rahat edilecek bir otel bulunmaması sizi yalnız bir
iç çekme hareketi ile oralardan mahzun mahzun uzaklaşmaya ve vapurunuza yapışık
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kalmaya mecbur ediyor… Memlekette umumî bir yerli turizm teşkilatına lüzum vardır.
Bu teşkilatın muayyen sahalara mahsus ayrı ayrı parçaları olmak iktıza eder. Münhasıran
Karadeniz kıyıları ile meşgul olacak bir turizm şubesinin teşekkülü zamanı çoktan
gelmiştir (Yalçın, 1937b: 5).
Trabzon’da
Karadeniz kıyısındaki şehirlerin hemen hepsinin arkasında yüksek yaylalar, yeşil vadiler
bulunur ancak vapurların hareket saatleri yolcu ve eşya nakliyatı için düzenlendiğinden
iskelelere uğradıkça dışarı çıkıp buraları gezmek mümkün olmaz. Hüseyin Cahit, vapurla
dolaşıp dönecek yolcular için en müsait yerin Trabzon olduğunu söyler. Otomobilleri temiz ve
yeni, fiyatları uygun, şoförleri ise gayet maharetlidir. Trabzon’da vapurlar az durduğu için yazar
yapacağı gezintiye ikiye ayırır ve böylece hem gidişte hem de dönüşte Trabzon’u gezme imkânı
bulur. Trabzon’da Zefanos taraflarını ve Soğuksu düzlüğünü ilk defa gören yazar, gördüğü
manzara karşısında hayranlığını dile getirir. Orada karşılaştığı bir kahveciden Zefanos köyünün
geçmişi hakkında bilgi alır. Önceden oraların tatil günleri çok kalabalık olduğunu, karşıda
görülen yıkık binanın bir zamanlar otel olduğunu, göçlerle birlikte Türklerin, Rusların geldiğini
ve Rumların gittiğini, yakın bir tarihte buradaki eski düzenin harabeye çevrildiğini öğrenir.
Şimdi inkılaplarla buraları yeniden diriltmek gerektiğine dikkat çeken yazar, Zefanos yollarını
biraz düzeltmekle ve Soğuksu düzlüğüne basit ama temiz ve konforlu bir otel yapmakla hem
yerli turizmin temelinin atılacağını hem de yeni rejimin takdir toplayacağını ifade eder (Yalçın,
1937c: 5; 1937f: 5) .
Trabzon’da Kisarna maden suyunun membaına gitmek için bir hayli zahmete katlanan
Yalçın, musluktan doldurulup verilen taze memba suyunun tadına bakarken Karlsbad
civarındaki Giesuhbler membaını hatırlar: “Orada billur gibi fıkırdak ve kıvrak su billur bir
küçük kubbenin altından göz önünde kaynıyordu. Buna isterseniz bazı tozlar karıştırarak size
derhal gazozlu çeşit çeşit şerbetler ikram ediyorlardı” (Yalçın, 1937d: 5) diyerek Kisarna
membaına da bu zahmeti çekecek ziyaretçi bulunur mu? Sorusunu sormadan edemez.
Trabzon’a çıkıp da Hamsi köyüne hatta Zigana tepesine kadar gidilmezse gezintinin eksik
kalacağını düşünen yazar (Yalçın, 1936c:5; 1936d: 5; 1937d: 5) yeni faaliyete geçen Trabzonİran yoluna getirilen yeni otobüslerin, Hamsi köyüne ve Zigana dağına gitmeyi kolaylaştığını
belirtir. Zigana çevresindeki doğal güzelliklerle ikinci defa karşılaşmasından duyduğu
memnuniyeti ise şu ifadelerle dile getirir:
Zigana yolunun asıl güzelliği Maçka’dan sonra başlıyor. Vadinin sol sahilini takip eden
şose, az inerek, çok yükselerek dolanan dolana ilerliyor. Sanatta olduğu gibi tabiatta da
güzel eserlerin en birinci vasfı hem eskimemek, daima bakir kalmak ve hiçbir zaman
bıkkınlık vermemektir. Geçen seneden beri hayalimde yaşayan bu muazzam ve muhip
kayalıkları, yeşil ve ormanlık tepeleri, uçurumları şimdi tekrar görünce, ilk aldığım zevk
ve lezzet tamamen diriliyor. Sanki vakur, mütefekkir ve hulyaperver vadiyi ilk defa
görüyorum. Fakat herhalde verdiği zevk ilk defakinden çok fazla. Çünkü hakikat,
hayalimde yaşayan intibaları tamamlıyor, kuvvetlendiriyor ve çoğaltıyor. Zannediyorum
ki, imkân buldukça buraları tekrar görüp dolaşmak için dünyanın öbür ucundan kalkar,
yine Karadeniz’e gelirim (Yalçın, 1937d:5).
Hüseyin Cahit Trabzon’da Hamsi köye bir sene önce 1936’da geldiğinde yağmur ve sis
sebebiyle dönmeye mecbur kalır (Yalçın: 1936c: 5). Bir sene sonra 1937’de geldiğinde ise
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Hamsi köyünün “uslu uslu güneş altında dinlendiğini” görür. Burada mısır tarlaları olmasa
insanın kendisini İsviçre’nin dağlarında sanacağını söyleyen yazar “Cenubi Tirol’de dahi” bu
güzelliğin olmadığını belirterek duyduğu hayranlığı dile getirir (Yalçın, 1937d:5).
Rize’de
Hüseyin Cahit, yolculuğa çıkmadan evvel İstanbul gazetelerinde Trabzon’dan Hopa’ya
kadar şose yapıldığı haberini okur. Ancak Trabzon’da sorduğunda bu yolun henüz
yapılmadığını öğrenir. Hopa’ya kadar vapurla gittikten sonra oradan Rize’ye otomobille
dönmek ve Hopa’dan dönecek vapura yetişmek ister ancak Hopa’da da Trabzon şosenin
açıldığından kimsenin haberi yoktur. Şose yapılsa da gitmek imkânı yoktur çünkü iki sene evvel
Hopa’da bulunan tek otomobilin de tekerleği bozulmuş ve artık işlemez olmuştur. Bu sebeple
Borçka’ya gidemez ve vapurdan Hopa’nın manzarasını izlemekle yetinir. Hopa’dan ayrıldıktan
sonra vapur Pazar’a gelir. Orada Rize otomobilleri bulunduğu için en azından Pazar Rize
yolunu otomobille gitme imkânı doğar. Otomobile binip ilerlemeye başladıklarında gördüğü
manzara karşısında heyecanını gizleyemeyen yazar, burada deniz ile toprağın dünyanın en
güzel kornişini meydana getirmek için birleştiğini söyler: “Korniş denilince Nis ile Monte
Karlo ve Kanton arasındaki yolları hatırlarım. Bütün dünyanın pek haklı olarak letafetine
hayran kaldığı o yollarla bizim Karadeniz kıyılarındaki korniş mukayese edilirse, hiç tereddüt
etmeden, lüzumsuz bir milli gurur tezahürlerine kalkmadan samimi olarak temin ederim ki, bu
Pazar-Rize yolu çok daha güzeldir” (Yalçın, 1937g: 5).
Rize’de Hüseyin Cahit, adını tam olarak hatırlayamadığı bir bahçeden söz eder. Burada
portakal, mandalina fidanları yetiştirilerek halka dağıtılmaktadır. Aynı zamanda çay fidanları
üretmeye de çalışırlar. Ziraat vekâletinin bu müessesesi memleketin iktisadi ilerlemesi için ne
kadar gerekliyse, güzellik bakımından da özel bir yer işgal eder. Üç seneden beri bahçenin çok
daha gelişmiş olduğunu gören yazar, burada yetişen çay fidanları ve mandalinalardan ziyade
doğal güzelliğin kendisinin dikkatini çektiğini söyler (Yalçın, 1938e: 5).
Hüseyin Cahit Yalçın bir sene sonra tekrar Karadeniz gezisine çıktığında Rize ile Hopa
arasında otomobilin işleyeceği bir yolun hala yapılmadığını öğrenir. Üç seneden beri Karadeniz
kıyılarını gezen yazar, ilerleme hareketlerini gözden kaçırmaz. Her tarafta az çok bir kalkınma,
güzelleşme çabası görülür. Şehirlerde en çok parklara önem verilmektedir. Ancak buralardaki
en büyük eksik yollara gereken önemin verilmemesidir. Trabzon İran transit yolundan
gazetelerde bahsedilirken üç seneden beri en ufak bir gelişmenin olmaması hatta gitgide
yolların yağmur ve selle daha da kötü bir hal alması yakında buralardan hiç geçilemeyeceği
korkusunu yaratır (Yalçın, 1938b: 5).
Karadeniz gezisi hakkında üç senedir yazdığı yazıların etkisini göstermeye başladığını
söyleyen Hüseyin Cahit, onun yazılarını okuyup da Karadeniz’e gelenlerin bu seyahatten
memnun döndüklerini ve çevresindeki insanları da teşvik ettiklerini, artık Karadeniz
seyahatinin İstanbul halkı arasında bir moda hatta ihtiyaç halini aldığını ifade eder. Ancak üç
senedir göze çarpan en büyük sorun vapurlarda insanlarla koyunların birlikte seyahat etmesidir.
Yeni vapurların geleceği ümidiyle insanlar bu duruma tahammül eder ancak vapurlar
geldiğinde koyun meselesi çözülecek mi bu zihinlerde büyük bir soru işareti oluşturur. Eğer
aynı vapur hem koyun hem de insan taşıyacaksa koyunlardan çıkacak kokuyu yok etmek
mümkün olmaz. Bunun için yazar Trabzon’da ya da Karadeniz kıyılarında bir yerde koyunların
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kesilip vapurların soğuk hava mahzenlerinde İstanbul’a getirilmesi önerisinde bulunur (Yalçın,
1938c: 5).
Karadeniz İnsanı:
Karadeniz’i gezerken coğrafi özelliklerinin yerleşim yerleri üzerinde ve insan ruhunda ne
tür bir etki bıraktığına da değinen yazar, manzarayı izlerken ayrı ayrı kulübeler, birbirinden
uzak küçük ve taş binalar dikkatini çeker. Benzer binalara sahil yakınlarında, dağ yamaçlarında
hatta dağ tepelerinde bile rastlamak mümkündür. Bu binaların yalnızlıkları ve uzaklıkları ile
insanı hayrete düşürdüğünü söyleyen yazar insanları toplu halde yaşamaya yönlendiren kuvvete
karşı sanki bu yeşil dağlarda bir meydan okuma halinin bulunduğunu düşünür. Ona göre burası
ferdiyet hissinin hüküm sürdüğü bir yerdir. Dünyanın pek çok yerinde “fert yok, cemiyet var”
sözüyle insanların hürriyet ve şahsiyeti ortadan kaldırılırken burada ferdiyet hissi adeta göklere
doğru yükselir. Karadeniz’de insan yaşamak için tabiatın ezici gücüne karşı her an mücadele
içindedir. Tabiatla mücadele ederken aynı ruh ile diğer fertlerle de mücadele ederler. “Onların
rakslarını bir seyrediniz. Şiddetli bir elektrik cereyanına maruz kalmışlar zannedersiniz. Onların
ufak bir numunelerine bakınız: Nasıl gözler kararıyor ve her mülahaza silinerek yalnız kavga
ve kavgada galebeyi temin arzusu kalıyor.” (Yalçın, 1937e: 5) diyen yazar, yaşam şartlarının
insanlar üzerindeki etkisine de temas eder.
Karadeniz’in Neresi Güzel?
Hüseyin Cahit Yalçın, insanların “Karadeniz’in en çok hangi yeri güzel” sorusunu
sorduklarını ancak bu soruya verilecek cevabın çok zor olduğunu söyler. Ona göre
“Karadeniz’in her tarafı yeşil bir cennettir, her tarafı cazip ve zariftir” (Yalçın, 1938d: 5).
Karadeniz’in yalnızca bir noktasını bir defa görmek yetmez, her tarafını gezmeli, tekrar tekrar
görmelidir. Ancak o günün şartlarında etraflı bir geziye çıkma imkânı yoktur. Çünkü büyük
posta vapurları sahilin her iskelesine uğramazlar, bazı yerlerden hep gece geçip gidilir. Mesela
üç senedir yolculuğa çıktığı halde yazar Sinop’un ışıklarından başka bir şey göremez.
İstanbul’dan hareket ettikten sonra İnebolu sahillerinin güzelliği başlar, Ayancık’tan sonra
manzara gecenin karanlığında kaybolur. Tekrar bu manzara ertesi gün Samsun’u geçtikten
sonra Çarşamba sahillerini dolaşarak Ünye’ye yaklaştıktan sonra görülür. Artık Hopa’ya kadar
bitip tükenmeyen bir “yeşil panorama” izlenir.
Yazara göre birçok kişi Rize’yi “Karadeniz’in incisi” addeder. Rize’yi gördükten sonra onu
bütün dünyanın incisi ilan edenlere de hak verir: “Dünyada, kültürlü, kültürsüz, Rize’ye çirkin
diyebilecek, hatta güzel diye bayılmayacak bir kimse tasavvur edemiyorum. Rize her zevki
okşayacak bir gençlik ve zarafet servetiyle yeşilliklerinin tenevvü ve cazibesi içinde daima
güler yüzlüdür.” (Yalçın, 1938d: 5)
Rize üzerine övgü dolu sözler söyledikten sonra yazar, “Karadeniz’in biricik haşmet ve
azameti Hopa’da tecelli eder” diyerek Hopa’yı vapurdan izlerken “burada güzellik kudretinin
azameti huzurundasınız” sözleriyle beğenisini dile getirir. Karadeniz bölgesinin güzelliği yalnız
kıyılarla sınırlı değildir. Denizden ormanlı tepeleri seyretmek kadar tepelerden Karadeniz’in
enginlerini seyretmenin de büyük bir zevk vereceğini düşünen yazar içerilere doğru güzel
noktaları, geniş tepeleri hiç kimsenin bilmemesini “kendi vatanımızın en güzel bir sahasında
sanki keşfedilmemiş, meçhul, ücra bir diyarda imişiz gibi derin bir cehil içindeyiz” sözleriyle
eleştirir (Yalçın, 1938d: 5).
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Turizmin Geliştirilmesi:
Denizyolları idaresinin Denizbank idaresi altına geçtikten sonra Karadeniz kıyılarına
karşı turistik bakımdan bir alaka uyandırmak için bir sefer düzenleneceği konuşulur. Ancak bu
sefer gerçekleşmez. Bu seferin iptal edilmesinden memnun olan Hüseyin Cahit, yeterli
hazırlığın yapılmadığını düşünür. Öncelikle Karadeniz kıyılarına gidecek olan İstanbulluların
orada ne bulacaklarını açıkça bilmeleri, öyle geziye çıkmaları gerektiğini söyler. Avrupa
seyahatinden beklenecek keyif, Karadeniz kıyılarında aranmamalıdır. Buraya yalnızca tabiatın
güzelliklerinden zevk alacak, vapur ile deniz seyahati yaparak dinlenecek kimselerin gelmesi
gerekir. Büyük şehirler, cazbantlı gazinolar, lüks plajlar, rahat edilecek oteller bekleyenlerin
İstanbul’dan çıkmamasını tavsiye eder. Yazara göre bir takım teşebbüslerle Karadeniz kıyılarını
medeni bir şekilde donatmak mümkündür. Karadeniz kıyılarındaki bazı iskeleler müşterileri
çıkarmak için fazladan birkaç motor tedarik etse, İstanbul’dan bir vapur dolusu turist geldiğinde
karaya çıkmak istediklerinde bu motorlardan yardım alınır. Karaya çıkan yolcuların İstanbul’a
götürmek için hatıra bir kartpostal almak istedikleri takdirde bunu bile bulamayacaklarını
belirten Yalçın’a göre, Belediyeler, Halkevlerinde ayrılacak bir heyet bunları kolaylıkla temin
edebilir. Her şehir ve kasaba resimli küçük bir broşür bastırsa ve bunda şehre ait bilgiler,
görülecek yerler tarif edilse işler daha da kolaylaşır. Gezmeye gelenler her uğradıkları yerden
küçük bir hatıra almak isterler onların bu isteklerini gerçekleştirmek o bölge halkı için de gelir
kaynağı olur. Rize’nin meşhur keten bezlerini üç senedir aradığı halde ancak bu sene satışa
çıkarıldığını öğrenen Yalçın, bu bezlerin turistler tarafından fazlasıyla rağbet göreceğini
düşünür. Hopa’dan da bir hatıra almak isteyen yazar satılık bir sepet dahi bulamaz ve deniz
kenarındaki taşlardan toplayarak beraberinde götürür (Yalçın, 1938f: 5).
Denizbank’ın Rize’de ve Trabzon’da iki otel yaptıracağını öğrenince bundan büyük bir
memnuniyet duyar. Çünkü önceki yıllarda Karadeniz’e geldiğinde en büyük sıkıntının kalacak
temiz bir otel yokluğu olduğunu sürekli dile getiren yazar, konforlu bir otelin hayalini
kurmuştur (Yalçın, 1937h: 5). Yapılacak otellerin memleketin iktisadi ve sosyal hayatında
büyük faydalar sağlayacağını düşünerek otelin sadece müşterileri yatıracak ve rahatlarını temin
edecek bir müessese olmadığını, müşterilerini eğlendirecek ve uzun süre onları alıkoymak için
eğlence şekilleri icat edecek surette tesis edilmesi gerektiğini vurgular. Böylece devamlılık
sağlanacak bir defa gelen turist memnun ayrıldığı için tekrar gelecektir (Yalçın, 1938g: 5).
SONUÇ
Hüseyin Cahit Yalçın, Karadeniz’e 1936, 1937 ve 1938 yıllarında olmak üzere üç defa
seyahat eder. Yalçın, bu seyahatlere görev icabı değil, gezip görme arzusunun yönlendirmesiyle
çıkar. Yolculuk başladığı andan itibaren de karşılaştığı durum, olay ve manzaraları
değerlendirmesinde mesleği olan yazarlığın etkisi açıkça görülür.
Seyahatlerinde üzerinde ısrarla durduğu husus Denizyolları idaresinin vapurlardaki
eksiklikleri bir an önce telafi etmesi, Karadeniz kıyılarını görmeye gelenler için temel ihtiyaç
olan otellerin yapılması ve en önemlisi de ulaşımdaki aksaklıkların giderilmesidir.
Gerek yurt içinde gerekse yurt dışında pek çok seyahate çıkan Hüseyin Cahit Karadeniz
seyahatinde gördükleriyle, yabancı ülkelerde karşılaştıkları manzaralar arasında kıyaslama
yapar ve Avrupa’daki seyahat şartları ile barınma imkânlarının elverişliliğinden söz ederken
Karadeniz’i de her zaman, doğal güzellik bakımından, Avrupa’dan üstün tutar. Bu yazılarda
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Karadeniz’e olan hayranlığını sürekli dile getirirken, gerek bölgenin kalkınması gerekse
turizmin gelişmesi için atılacak adımlar üzerine tavsiyelerde bulunur.
Türk edebiyatının önemli yazarlarından biri olan Hüseyin Cahit Yalçın’ın gezip gördüğü
Karadeniz kıyıları üzerine verdiği bilgiler, hem o dönemin panoramasını çizmesi bakımından
hem de gelecekte yaşanacaklar için öngörü niteliği taşıması bakımından önemlidir.
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FREGE’NİN GEÇ DÖNEM DİL ANLAYIŞI

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa YILDIRIM 1
1
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ÖZET
Gottlob Frege, felsefe tarihinde önemli bir yere sahip, modern mantığın ve analitik felsefenin
kurucusu olarak görülen, matematiğe, mantığa ve dile ilişkin görüşleriyle günümüzde de
etkisini sürdüren bir düşünürdür. Frege, 1890’ların başında yazdığı ve “Fonksiyon ve Kavram”,
“Anlam ve Gönderim Üzerine” ve “Kavram ve Nesne Üzerine” başlıklarını taşıyan
makaleleriyle çağdaş dil felsefesinin gündemini belirlemiş ve bu alanda çalışanlara ilham
kaynağı olmuştur. Bu makaleler içerisinde özellikle “Anlam ve Gönderim Üzerine” başlığını
taşıyan çalışma oldukça önemlidir. Onun söz konusu çalışmada anlam ve gönderim arasında
gerçekleştirdiği ayrım –aslında bu ayrımı ilk kez “Fonksiyon ve Kavram”da matematiksel
önermeler açısından tanıtır- onun geç dönem dil anlayışının temelinde yer alır ve onun daha
önce Begriffsschrift’te geliştirdiği mantıksal teorinin bütünleyicisidir. Frege’nin anlam ve
gönderim arasındaki gerçekleştirdiği ayrım, onun mantığında can alıcı bir ilerlemeyi ifade ettiği
gibi, onun mantığına ve dil anlayışına olgunluk katan da bir şeydir.
Frege’nin anlam-gönderim ayrımı, özellikle “a = b” (a, b ile özdeştir) şeklindeki özdeşlik
ifadelerinin sentetik olduklarını ve dolayısıyla sahip olduğumuz bilgide bir genişlemeye yol
açtıklarını herhangi bir güçlükle karşılaşılmadan ortaya koyar. Biz de çalışmamızda, Frege’nin
anlam-gönderim ayrımından sonra şekillenen geç dönem dil anlayışına göz atarak Frege’nin
geç dönem dil anlayışının ön planında yer alan düşüncelerini ele alacağız.
Anahtar Kelimeler: Frege, Begriffsschrift, Anlam-Gönderim Ayrımı, Kavram-Nesne Ayrımı.
1. GİRİŞ
Gottlob Frege, felsefe tarihinde önemli bir yere sahip, modern mantığın ve analitik felsefenin
kurucusu olarak görülen, matematiğe, mantığa ve dile ilişkin görüşleriyle günümüzde de
etkisini sürdüren bir düşünürdür. “O, modern mantığı keşfederken ve kendi temel amacının
izini sürerken –aritmetiğin mantığa indirgenebileceğini gösterme- dilin nasıl işlediğine kafa
yormaya sürüklenmiş, […] özellikle de analitik geleneğin içinde yer alan dil felsefesinin
temellerini atmıştır” (Beaney, 2019: 52). Frege, 1890’ların başında yazdığı ve “Fonksiyon ve
Kavram”, “Anlam ve Gönderim Üzerine” ve “Kavram ve Nesne Üzerine” başlıklarını taşıyan
makaleleriyle çağdaş dil felsefesinin temellerini atar ve bu alanda çalışanları derinden etkiler.
Bu makaleler içerisinde özellikle “Anlam ve Gönderim Üzerine” başlıklı çalışma oldukça
önemlidir. Onun söz konusu çalışmada anlam ve gönderim arasında gerçekleştirdiği ayrım –
aslında bu ayrımı ilk kez “Fonksiyon ve Kavram”da matematiksel önermeler açısından tanıtır-
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onun geç dönem dil anlayışının temelinde yer alır ve onun daha önce Begriffsschrift’te
geliştirdiği mantıksal teorinin bütünleyicisi konumundadır. Frege’nin anlam ve gönderim
arasında gerçekleştirdiği ayrım, onun mantığında can alıcı bir ilerlemeyi ifade ettiği gibi, onun
mantığına ve dil anlayışına olgunluk katan da bir unsur olmuştur (Bkz. Frege, 1967: 7).

2. FREGE’NİN DİLE İLİŞKİN GEÇ DÖNEM KAVRAYIŞI
Frege, anlam ve gönderim arasındaki ayrımını kendi semantik teorisini tamamlamak için
geliştirmez. Onun bu ayrımı, mantıksal ve dilsel açıdan önemlidir. Frege’nin bu ayrımı
gerçekleştirdiğinde bilincine vardığı şey, onun erken dönem kavram ve nesneye ilişkin
görüşünün, iki farklı ayrımın birleştirilmesini içerdiğidir (Macbeth, 2002: 215). Frege’nin
“Comments on Sense and Meaning”de ifade ettiği gibi, o, anlam ve gönderim ayrımını
öncelikle nesne isimlerini kavram sözcüklerinden ayrılabilmek için, ikinci olarak da birbirine
karışmış iki farklı ayrımı –yani kavram ve nesne ayrımı ile anlam ve gönderim ayrımıbirbirinden ayırmak için gerçekleştirir (Frege, 1979: 118). Frege’ye göre, genelde, mantıksal
bir nosyon olan bir ifadenin gönderimi (Bedeutung) ile gönderimde bulunmanın mantıksal
işlevini ve bir ifadenin bilişsel içeriğine ilişkin mantıksal bir nosyon olan anlam (Sinn) ile
yüklemleme ifadeleri aracılığıyla oynanan karakterize edici rol birbirine karıştırılmaktadır
(Bkz. Macbeth, 2002: 215). Bu iki ayrımın birbirine karıştırılması durumunda, kavram
sözcüğünün yalnızca bir anlama ya da bilişsel bir imleme sahip olduğu düşünülecektir. Bir
kavram sözcüğünün anlamı (ya da anlamı resmeden ya da temsil eden şey) genelde kavramın
kendisi olarak ele alınır. Nesne adları ise, genellikle kavram sözcüklerinin karşıtı olarak, bilişsel
içerikten yoksun olarak ele alınırlar. Nesne adlarının tek işlevinin bir nesneye ya da varlığa
gönderimde bulunmak olduğu düşünülür ve eğer bir nesne adı herhangi bir nesneye ya da
varlığa gönderimde bulunmuyorsa, o ad boş bir seda ya da anlamsız bir işarettir (Frege, 1979:
60). Bir kimse, anlam-gönderim ayrımını, kavram-nesne ayrımı içerisine çökelttiğinde, nesne
adlarının bilişsel içeriğe sahip olmayan, yalnızca nesnelere gönderimde bulunma işlevine sahip
olan şeyler olarak düşünecektir. Bu durumda, nesne adları Kantçı anlamda kör olacaklardır.
Diğer taraftan, kavram sözcükleri ise Kantçı anlamda boş olacaktır, yani herhangi bir nesneye
gönderimde bulunma işlevine sahip olmayacaklardır; onlar salt formlardan ibaret olacaklardır
(Bkz. Macbeth, 2002: 215).
Macbeth’e göre Frege, bizlerin anlam-gönderim ayrımını, kavram-nesne ayrımı içerisine
çökeltmemiz durumunda, nesnel içeriği, nesneyle ve bilişsel içerikle ilişkisi açısından betimsel
olarak anlayacağımızı iddia eder (Macbeth, 2002: 215). Bu anlayışa göre, eğer bir nesne adı
hem bir bilişsel içeriğe, hem de bir gönderime sahip olacaksa, bunu kendilerinin kılık
değiştirmiş betimlemeleri aracılığıyla yerine getirebilirler. İşte Frege önceleri böyle bir görüşü
savunmuştur ki bu onun daha önceleri kavram ile anlam nosyonları arasında ve kavramsal içerik
ile çıkarımsal içerik arasında ayrım yapmamış olduğunu söylemektir (Macbeth, 2002: 2015).
Frege, önceleri, Begriffsschrift cümlelerinin ifade ettiği ve “doğru bir çıkarım için gerekli olan
her şey” (Frege, 1969: 12) olarak gördüğü çıkarımsal içeriğin, doğruluk koşulları aracılığıyla
verilmiş olduğunu düşünür ki bu durum onun kendi mantıksal dilini neden kavram yazısı olarak
adlandırdığını bizlere gösterir. Aslında, onun açıkça savunur hale geldiği gibi, çıkarım
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açısından anlaşılan şey bir ifadenin anlamıdır ki bu Frege’nin mantıksal dilinde doğrudan ifade
edilir (Macbeth, 2002: 215).
Görüldüğü üzere, Wittgenstein’ın birinci döneminde savunmuş olduğu gibi, Frege’nin kavram
sözcükleri ile nesne adlarının işlevlerine ilişkin erken dönem görüşü iki farklı ayrımın
birleştirilmesine dayanır. Frege, sonrasında, nesne adlarının, yalnızca nesnelere gönderimde
bulunan adlar olamayacağını savunur; zira eğer nesne adlarının işlevi sadece nesnelere
gönderimde bulunmak ya da nesneleri adlandırmaktan ibaret olsaydı, bazı özdeşliklerin
ifadelerinin bilişsel içeriklerine ilişkin hiçbir açıklama yapılamazdı. Diğer taraftan kavram
sözcükleri yalnızca bilişsel içeriğe, yani anlama sahip değillerdir, onlar aynı zamanda
nesnelerin varlığını düşünebileceğimiz yollardır. İşte, Frege, artık ayrımlar arasında bir ayrım
yapmanın vaktinin geldiğini düşünür ve nesne-kavram ayrımı ile anlam-gönderim ayrımını
birbirinden keskin bir biçimde ayırması gerektiğini geç dönem düşüncesinde idrak eder. Ona
göre, ayrımlar arasında ayrım yapılarak, hem kavram sözcüklerinin, hem de nesne adlarının
aynı anda anlam ve gönderime sahip olduklarını açık bir şekilde görürüz ve böylece özdeşlik
ifadelerinin “bilgimizin çok değerli genişletilmelerini oluşturduklarını” (Frege, 1984: 157)
söyleyebiliriz ya da kavramlar arasındaki ilişkileri tanımlayan yasaların doğru ya da yanlış
olarak düşünülebildiklerini gösterebiliriz. Ancak Frege’nin anlam ve gönderim kavramlarını,
Frege’nin Begriffsschrift notasyonunda biçimlendirilmiş aritmetiğe ilişkin formül diliyle
ilişkilendirerek anlamak doğru bir strateji olacaktır. Frege’nin Begriffsschrift’te geliştirdiği
mantıksal dil, aritmetiğin formül dili gibi, Leibnizci anlamda bir lingua characterica ve
calculus ratiocinator olacaktır, “her ikisi de eşit vurguda olarak” (Frege, 1984: 242).
Aritmetiğin formül dilinin bir lingua characterica ve bir calculus ratiocinator olduğunun ne
anlama geldiğini anlamak, Frege’nin anlam ve gönderim nosyonları temelindeki gelişmiş dil
kavrayışını, yani onun geç dönem dil kavrayışını anlamamıza yardımcı olacaktır (Macbeth,
2002: 216).
3. FREGE’NİN LINGUA CHARACTERICA ve CALCULUS RATIOCINATOR İLE İLGİLİ
DÜŞÜNCELERİ
Bir lingua characterica, Frege’nin ifade ettiği gibi, “konuşmanın aracılığı olmaksızın doğrudan
olguları ifade eden” bir dildir (Frege, 1972: 88); o, “non pas les paroles, mais les pensées”i
(kelimeler değil, düşünceler) ifade eder (Frege, 1979: 13). O, bu ifadeyi, temsil ve temsil edilen
şey arasındaki izomorfizm aracılığıyla anlamayı başarır. Lingua characterica, Leibniz’in daha
20 yirmi yaşında bile değilken yayımladığı Dissertatio de Arte Combinatoria eserinde mantık
reformu için önerdiği characteristica universalistir [Evrensel Karakteristik/Dil] ki bu bütün
bilimsel kavramların temel ideogram kombinasyonları aracılığıyla temsil edileceği evrensel bir
bilim dilini ifade eder (Basson ve O’Connor, 1965: 3-4). Leibniz, “Dialogue on the Connexion
between Words and Things”te şunu ifade eder: “işaretlerin kendileri keyfi olabilmelerine
rağmen, onların kullanımları ve bağıntıları keyfi olmayan bir şeye sahiptir, yani semboller ve
şeyler arasındaki belli bir orantıya ve aynı şeyleri ifade eden farklı sembollerin müşterek
ilişkilerine. Ve bu orantı ya da ilişki doğruluk temelindedir” (Leibniz’den aktaran Macbeth,
2002: 216). Görüldüğü üzere, Leibniz’in characteristica universalis dediği ve sonrasında da
Frege’nin lingua characterica olarak ifade ettiği evrensel dil, düşüncelerin ya da kavramsal
içeriğin çeşitli sembollerle ya da ideogramlarla gösterildiği bir dildir ve bu dil sayesinde
konuşmaya gerek kalmaksızın sembollerin anlamları kendilerini göstereceklerdir, tıpkı yazılı
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dil gibi. Önceleri Leibniz’in, sonrasında ise Frege’nin bütün bilimler ve mantık için, hatta
felsefe için de hayal ettiği evrensel dilin aritmetiğe göre şekillendirilmesi, aritmetiğin de hem
bir lingua characterica, hem de bir calculus ratiocinator olduğu anlamına gelir. Calculus
ratiocinator, yine ilk kez Leibniz’in Dissertio de Arte Combinatoria’da dile getirdiği bir nosyon
olarak, evrensel bir dilde ifade edilmiş bütün problemlerin otomatik çözüm yöntemini
sağlayacak evrensel bir akıl yürütme kalkülüsü (yani hesaplama sistemi) olarak anlaşılmalıdır
(Basson ve O’Connor, 1965: 4). Frege’nin de Begriffsschrift’te geliştirmek istediği mantıksal
dilin hem bir lingua characterica, hem de bir calculus ratiocinator olması amaçlanır. Macbeth,
önceleri Leibniz’in, sonrasında ise Frege’nin söz konusu iki özelliği taşıyan evrensel dil
arayışları için Romen sayı sistemi ile Arap sayı sistemini örnek olarak verir. Her iki sayı sistemi
de göreli büyüklüklerin ilişkilerini kolayca ifade edebilir ve bu yönüyle her iki sayı sistemini
bir tür lingua characterica’dır. Ancak bu iki sayı sisteminden yalnızca birisi hesaplama yapmak
için uygundur ki bu da hiç kuşkusuz Arap sayı sistemidir (Detaylı bilgi için bkz. Macbeth, 2002:
216-219). Lingua characterica özelliğine sahip bir dil sembollerin görünümleri sayesinde
konuşmaya hiç ihtiyaç duyulmadan gerçekliği olduğu gibi temsil etmeyi başaran bir dildir ki
Romen sayı sisteminde her bir varlık için “i” sembolü yan yana getirilerek göreli büyüklükler
ifade edilebilir. Yine “v”, “x”, “l”, “d”, “m” gibi semboller aslında sırasıyla ‘5’, ‘10’, ‘50’,
‘500’, ‘1000’ tane ‘i’ sembolünün kısaltılmaları olarak değerlendirilebilir. Dolayısıyla, Romen
sayı sistemi bir lingua characterica’dır. Ancak bu sayı sisteminde aritmetiksel işlemleri
gerçekleştirmek mümkün değildir ki o yüzden Romen sayı sistemini bir calculus ratiocinator
olarak görmek mümkün değildir. Ancak Arap sayı sistemiyle hesaplama yapabilmek
mümkündür ve yalnızca bu sistem bir calculus ratiocinator’dır (akıl yürütme kalkülüsü).
Dolayısıyla Romen sayı sisteminden ziyade, Arap sayı sistemi temel aritmetiğin
keskinleşmesine imkân tanır (Macbeth, 2002: 217).
Frege, Aritmetiğin Temelleri’nde, Romen sayı sistemi ve onun temelindeki kavrayışın yetersiz
kaldığını dile getirir; zira ona göre sayılar birimlerin toplamları aracılığıyla
biçimlendirilmemiştir ve ‘artı’ [+] sembolü, ‘ve’ bağlacı ile aynı anlama gelmez (Frege, 2014:
134). Dolayısıyla, Frege’nin öne sürdüğü gibi, sayılar çizgiler serisi ya da ‘i’ işaretler dizisi
olarak temsil edilemezler. Diğer taraftan, Macbeth’in ifade ettiği gibi, Arap sayı sistemini
öğrenmek, Wittgensteincı anlamda bir dil oyunu olarak değerlendireceğimiz bu sistemi
öğrenmek, onun sembollerinin manipülasyonunu yöneten kuralları, sayıların oluşumunu ve
toplama, çıkarma, çarpma ve bölme gibi algoritmaları yöneten kuralları öğrenmektir ki bir Arap
sayısının ifade ettiği şey onun sayısal içeriğidir (Macbeth, 2002: 218). Örneğin, 496 ya da
‘68+52’nin sayısal içeriği, bu ifadeleri içeren simgelerin kullanılışını yöneten kurallarca
sabitlenmiştir. Bu kuralları ve böylece bu kurallara göre simgeleri nasıl doğru bir biçimde
manipüle edileceklerini bilmek, ifadelerin sayısal içeriklerini kavramaktır (Macbeth, 2002:
218). Diğer taraftan, ‘44’, ‘74+6’ gibi sayılar yalnızca sayısal içerikleri ifade etmez, aynı
zamanda sayılara da gönderimde bulunurlar. Görüldüğü üzere, Arap sayı sisteminde sayıların
sayısal içeriklerinden (yani anlamlarından) işaret ettikleri ya da gönderimde bulundukları
sayılara geçiş yapmak mümkün hale gelir. Örneğin, ‘120’ ile ‘68+52’ ifadelerini ele alalım. Her
iki ifade de aynı sayıya gönderimde bulunur, ancak bunu farklı yollardan gerçekleştirirler.
İkinci ifade, bunu, ‘120’de gösterilenden farklı bir sayısal içerik yoluyla (yani altmış sekiz artı
elli iki) gerçekleştirir. Dahası, her ikisinin sayısal içerik açısından farklılaştığını ilk bakışta
anlamak mümkündür; çünkü bu ifadeler farklı sembollerle anlatılmaktadırlar.
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Macbeth, Arap sayı sisteminin sayıların özünü ortaya çıkarabilmek için, göreli büyüklüklerin
temsillerinden ziyade hesaplamayı esas aldığını düşünür. O, Frege’nin de mantıksal dili,
doğruluğun özünü ortaya çıkarabilmek için, olgu durumlarının temsillerinden ziyade, akıl
yürütmeyi esas aldığını öne sürer ve Begriffsschrift önermelerinin çıkarımsal içerikleri ifade
ettiklerini söyler (Macbeth, 2002: 218). Frege, Begriffsschrift’te şunları dile getirir: “Doğru bir
çıkarım için gerekli olan her şey tamamen tanımlanmıştır; ancak gerekli olmayan şeyler ise
sıklıkla gösterilmemiştir; kestirim için hiçbir şey kalmamıştır. Bunda ben katı bir biçimde
matematiğin formül dilinin örneğini takip ettim ki bu dilde bir kimse özne ve yüklemi yalnızca
dile şiddet uygulayarak ayırabilir” (Frege, 1969: 12). Frege’nin Begriffsschrift’te geliştirdiği
mantıksal dil, çıkarımsal içeriğin lingua characterica’sıdır.
Frege’ye göre, onun kendi mantığı eşit ölçüde hem bir lingua characterica, hem de bir calculus
ratiocinator’dır ve her ikisinde de Arap sayı sistemine cevaz vardır. Frege’nin mantıksal
dilinde, ‘Sabah Yıldızı’ ve ‘Akşam Yıldızı’ aynı gezegene gönderimde bulunsa da, çıkarımsal
içerik açısından, yani anlam açısından birbirinden farklılaşırlar, tıpkı ‘7x7’ ile ’50-1’
ifadelerinin aynı sayıya gönderimde bulunmalarına rağmen, farklı sayısal içeriğe (yani anlama)
sahip olmaları gibi. Bu bize aynı zamanda öne sürüm ya da çıkarım gibi işlemlerin salt
psikolojik olmadıklarını, mantıksal imleme sahip olduklarını da gösterecektir. Çünkü bir
Begriffsschrift cümlesi aslında hem bir anlama (yani bilişsel içeriğe), hem de bir gönderime
(işaret edilen nesnel bir varlığa) sahiptir ve bu yüzden salt psikolojik ya da zihinsel durumlarla
ilişkili değildir; mantıksal bir imleme de sahiptir.

4. GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇLAR
Frege’nin Sinn-Bedeutung ayrımıyla kavram ve nesne arasındaki ayrımı birbirinden ayırarak,
kavram sözcüklerini, başka türlü verilmiş nesnelerin karakterize edilmesini mümkün hale
getiren salt formlardan daha fazlası olarak anlayabiliriz. Frege’nin geç dönem dil anlayışında
kavram sözcükleri sadece bilişsel içeriklere sahip değillerdir, onlar aynı zamanda kavramlara
gönderimde bulunurlar ve özel bilimlerin nesnel yasaları, gönderimde bulunulan böylesi
kavramlar arasındaki mantıksal ilişkileri ifade ederler. Diğer taraftan, onun geç dönem dil
kavrayışında nesne adları da sadece nesnelere gönderimde bulunmazlar, onlar aynı zamanda
bilişsel içeriklere de sahiplerdir. Frege, kavram sözcükleri ve nesne isimleri arasında daha önce
kurmuş olduğu karşıtlığı, geç döneminde ortadan kaldırır ve bunu da anlam-gönderim ayrımı
ile nesne-kavram ayrımını birbirinden ayırarak, yani ayrımlar arasında bir ayrım yaparak
gerçekleştirir. Biz, bu çalışmada, Frege’nin anlam-gönderim ayrımını, onun Begriffsschrift’teki
mantıksal sistemi açısından değerlendirdik ve sonuç olarak gördük ki Frege’nin anlam ve
gönderim arasında gerçekleştirdiği ayrım, semantik öneme haiz olmaktan ziyade, mantıksal ve
dilsel anlamda önemlidir ve onun erken dönem mantık anlayışının –ki bu anlayış
Begriffsschrift’in mantıksal bir dil olduğunu (lingua characterica) ve akıl yürütmelerin
hesaplama sistemi olduğunu (Calculus ratiocinator) ileri sürer- tamamlayıcı bir unsuru olarak
iş görür. Frege’nin gerçekleştirdiği ve geç dönem düşüncelerinin temel belirleyicisi olan bu
ayrımı, onun geçmişte öne sürdüğü düşüncelerden ayrı ele almamak gerekir. Ne de olsa, beşer
her an şaşar ve gelecekte kavrayacağı pek çok şey ile geçmişine yönelip retrospektif bir bakışla
fikirlerini yeniden inşa edebilir.
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FREGE’NİN MANTIKÇILIK TEZİ VE KAVRAM YAZISI DÜŞÜNCESİ
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ÖZET
Gottlob Frege, 19. yüzyılın son çeyreği ve 20. yüzyılın ilk çeyreğine damgasını vurmuş en
önemli matematikçi, mantıkçı ve filozof olarak analitik felsefenin ve modern mantığın
kurulmasında öncü bir role sahiptir. Matematiğin mantığa indirgenmesi olarak bilinen
mantıkçılık (logicism) anlayışının önde gelen savunucu olan Frege’nin öne sürdüğü düşünceler
mantık, matematik felsefesi, dil felsefesi, zihin felsefesi, epistemoloji ve metafizik gibi
alanlarda çalışan pek çok düşünürün görüşlerini derinden etkilemeye günümüzde de devam
etmektedir. Frege, çok önemli yeniliklere imza atan bir figür olmasına rağmen, yaşadığı
dönemde değeri anlaşılamamış bir düşünürdür. Frege üzerine ilk kapsamlı eserleri kaleme almış
olan Michael Dummett, bir söyleşide, Frege’nin birçok felsefi problem için iyi bir başlangıç
noktası olma özelliğini muhafaza ettiğini dile getirir.
Frege kariyerine matematik tarihi açısından önemli gelişmelerin yaşandığı bir dönemde bir
matematikçi olarak başlar ve onun matematiksel mantık ile matematiğin temelleri gibi alanlarda
gerçekleştirdiği erken dönem çalışmaları matematiksel ufku genişletip matematiğe ilişkin yeni
bir felsefi kavrayışın ortaya çıkmasını sağlar. Bu yeni felsefi kavrayışın temelinde ise
mantıkçılık tezi vardır. Mantıkçılık tezinin dayandığı iki temel iddia vardır: (i) Aritmetiğe
ilişkin önermeler analitiktir; (ii) Aritmetiğe ilişkin önermeler yalnızca mantıksal ilkelerden
türetilebilir. Frege, mantıkçılık tezi doğrultusunda matematiği ve özellikle de aritmetiği
mantığa indirgemek ve aritmetiksel bütün önermeleri, kavramları ya da aksiyomları mantıksal
kavramlar ya da ifadelerden türetebilmek için hayatı boyunca uğraşır. O, bu indirgeme
işleminde faydalı bir araç olarak kullanılmak üzere, 1879 tarihli Begriffsschrift başlıklı eserinde
mantıksal bir notasyon, eş deyişle bir kavram yazısı geliştirir.
Biz de bu çalışmamızda, Frege’nin mantıkçılık tezine ilişkin görüşlerini ele alarak onun kavram
yazısı kavrayışında öne çıkan fikirlere odaklanacağız.
Anahtar Kelimeler: Frege, Begriffsschrift, Kavram Yazısı, Mantıkçılık Tezi.

1. GİRİŞ
Gottlob Frege, 19. yüzyılın son çeyreği ile 20. yüzyılın ilk çeyreğine damgasını vurmuş en
önemli matematikçi, mantıkçı ve filozoftur. Analitik felsefenin kurucusu olan, lojistiğe olduğu
kadar mantık tarihine yepyeni sayfa açan, matematiksel mantığın öncüsü, matematiği bütünüyle
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mantığa indirgeme denemesiyle mantıkçılığın (logicism) da öncüsü olan bir filozoftur. Frege,
mantık, matematik felsefesi, dil felsefesi, zihin felsefesi, epistemoloji ve metafiziği içeren pek
çok alana çok önemli katkılarda bulunmuştur. Frege’nin özellikle anlam ve gönderim
konusunda öne sürdüğü fikirlerin çağdaş dil felsefesinin gündemini belirlediğini söyleyebiliriz
(Rızatepe, 2004: 64). Yine, onun mantıkta gerçekleştirdiği devrim, onun Aristoteles ile
mukayese edilmesine yol açmış ve pek çok disiplinin öncüsü olarak görülmüştür (Salerno,
2011: 13).
Frege pek çok yeniliğin öncüsü olmuş bir düşünür olmasına rağmen, değeri çok geç anlaşılan
bir figürdür. Frege üzerine ilk kapsamlı eseri yazmış olan Dummett, bir söyleşide, Frege’nin
“birçok felsefi sorun hattı için son derece iyi bir başlangıç noktası olma özelliğini” (Pataut,
1998: 135) koruduğunu dile getirir. Frege’nin değerinin çok geç anlaşılmasının nedeni analitik
felsefenin anti-tarihselci karakteridir ki analitik felsefeciler tarihsel bir ilgiyle felsefe tarihine
ve hatta kendi tarihlerine yönelmedikleri için Frege’nin kendisiyle değil, daha çok fikirleriyle
ilgilenirler. Yine, analitik felsefenin, dilin ve anlamın soyut, formel yönüyle ilgilenmesi, somut
tarihsel kavrayışın bir kenara itilmesi sonucunu doğurmuştur. Analitik felsefenin kurucusu
olarak kabul edilen Frege’nin görüşlerinin de, onun kendisinden sonra gelen filozoflarca neden
önemsenmediğini açıklar niteliktedir: “Düşünce gayri şahsi bir şeydir. Bir duvarda yazılı olan
“2+3=5” cümlesini gördüğümüzde, onu tamamen tanımlayan düşünceyi tanırız ve bizim
anlığımız onu kimin yazdığına karşı büsbütün ilgisizdir” (Frege, 1979: 134).
Akademik kariyerine matematik tarihindeki heyecan verici dönemlerden birinde bir
matematikçi olarak başlayan Frege’nin ilk çalışmaları matematik ve geometriyle ilgilidir ki bu
çalışmalar matematiğin temelleri ve matematiksel mantık açısından oldukça önemlidir (Kenny,
2000: 2). Onun erken dönemde gerçekleştirdiği çalışmalar matematiksel ufku genişletmesinin
yanında, yeni bir felsefi yaklaşımın ortaya çıkmasını da sağlar. Frege’nin kariyerinin
başlangıcında ele aldığı konular ve ortaya koyduğu görüşler, on dokuzuncu yüzyılda diğer
matematikçi ve filozofların yüzleştikleri temel problemlerle yakından ilişkilidir. Frege, yaşadığı
dönemde matematiğin gelişmesine yeterince destek verilmediğini düşünür ve matematiğin
güçsüz temellere dayandığını öne sürer. Ona göre, matematikçiler çalıştıkları alanın dayandığı
temellerin ne olduğunu bile tam anlamıyla bilemiyorlardı. Frege’ye göre, sorun,
gibi sanal
sayıların, ya da
veya π gibi irrasyonel sayıların, ya da 2/3 gibi kesirli sayıların ya da -1 gibi
negatif tamsayıların gerçek doğası hakkındaki anlayışın eksikliği değil; 1,2 ve 3 gibi doğal
sayılarla ilgili anlayışın eksik olmasıydı (Frege’den aktaran Kenny, 2000: 3). Matematikçilerin
kendi alanlarının temellerini ve alanlarının öncelikli nesnelerinin doğasını açıklayabilmekten
de oldukça uzaktılar.
Frege’ye göre, matematikçiler kendi alanlarının dayandığı temelleri de, alanlarının öncelikli
nesnelerinin doğasını da açıklayamıyorlardı. Hayatını matematikte karşılaşılan bu tür sorunları
çözüme kavuşturmaya, yani aritmetiğin mantıksal ve felsefi temellerini açıkça ortaya koymaya
adamış olan Frege, 30’lu ve 60’lı yaşları arasında yayımladığı pek çok çalışmasıyla bu sonuca
ulaşabilmeyi amaçlar (Kenny, 2000: 3).

BOOK OF FULL TEXT

ISBN: 978-625-7341-52-3

www.karadenizkongresi.org

Page | 238

BLACK SEA SUMMIT 7th INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES CONGRESS
2. FREGE VE MANTIKÇILIK TEZİ
Frege, Özcan’ın ifade ettiği gibi, doğal ya da gündelik dile ilişkin bir teoriyi geliştirmeye ya da
gündelik dilin anlatım işlevlerini ortaya koymaya çalışmaz; o, daha ziyade, matematiğin
temellerini dayandıracağı ilkeleri ve matematiksel önermelerin epistemolojik açıdan statülerini
belirlemeye yönelir ki bu aritmetiğin mantığa dayandırılması projesi olan mantıkçılık tezinden
başka bir şey değildir (Özcan, 2004: 39). Frege, Begriffsschrift, Aritmetiğin Temelleri ve iki
ciltten oluşan Grundgesetze der Arithmetik gibi önemli çalışmalarında, aritmetiğin mantığa
indirgenebileceğini göstermeyi amaçlayan mantıkçılık tezini kanıtlamaya çalışır (Beaney,
2019: 53). Frege’nin mantıkçılık tezinin temellerini geometriyle ilgili doçentlik tezinde atar ve
burada geometrik önermelerin sentetik a priori iken, aritmetiksel önermelerin analitik
olduklarını Kantçı bir açıdan göstermeye girişir (Sluga, 1980: 48). Hatırlanacağı üzere, Kant
hem geometriye hem de aritmetiğe ilişkin önermelerin sentetik a priori olduklarını öne
sürmekteydi. Frege ise geometriye ilişkin önermeler konusunda Kant ile hemfikir iken,
aritmetiksel önermeler konusunda ondan farklı bir konumu benimser. Ama yine de, aritmetiksel
önermelerin analitik olduklarını Kantçı bir açıdan gösterebileceğini de öne sürmekten geri
durmaz. Frege, aritmetik önermelerin doğruluklarının bu önermelerde bulunan kavramlardan,
yani büyüklük ya da sayı ifadelerinden çıkarılabileceğini ileri sürer. Burada iki farklı iddiayı
birbirinden ayırmalıyız:
(I)
(II)

Aritmetiksel önermeler analitiktir;
Aritmetiksel önermeler yalnızca mantıksal ilkelerden türetilebilir.

Frege’nin daha sonra ifade ettiği gibi, bir analitik doğruluk yalnızca mantıksal ilkelerden ve
tanımlardan çıkarılır (Frege, 2014: 89). O halde, Önerme (I), Önerme (II)’de içerilmektedir.
Bu durum sadece bütün aritmetiksel önermelerin türetilmesi için gerekli olan aritmetiksel
terimlerin tanımlarının salt mantıksal terimlere dayandıkları varsaydığında doğru olacaktır.
Öyleyse, Önerme (II) “mantıkçılık tezi” –aritmetiğin mantığa indirgenmesi projesi- olarak
isimlendirilen iddiayı ifade eder. Peki, Frege neden mantıkçılık tezini savunmaya yönelmiştir?
Frege’nin temel ilgisini matematikten mantığa yönlendirmesi nasıl mümkün olmuştur? Bu
sorulara verilebilecek yanıt Frege’den yapacağımız şu alıntıda saklıdır: “Kısa süre içerisinde
bir sayının yığın ya da şeyler dizisi olmadığını; ne de bir yığının özelliği olmadığını fark ettim.
Saymaya dayanılarak oluşturulan bir sayı tümcesi, bir kavram hakkında bir bildirim içerir…
Böylece matematikten mantığa geçtim” (Frege, 1979: 253).
Frege, Aritmetiğin Temelleri’nde de, bir sayı tümcesinin bir kavram hakkında bir bildirim
içerdiğini ifade eder; çünkü ona göre, “bir ve aynı dışsal görüngüye bakarak, örneğin ‘Bu bir
ağaç grubudur’ ve ‘Burada beş ağaç var’ tümcelerinin ikisini de aynı doğrulukta söylenebilir
ya da ‘Burada dört şirket bir aradadır’ ve ‘Burada 500 insan çalışıyor' tümcelerini de” (Frege,
2014: 142) aynı doğrulukta söylenebilir. Ancak eğer sayı tümceleri, kavramlar hakkındaki
bildirimlerse, bu tümcelerin analizi kavramlar hakkındaki bir tanımı içermeleri gerekir ki bu
tanımlar mantığa aittir (Sluga, 1980: 48). Frege’nin Aritmetiğin Temelleri’nde dile getirdiği
sayıların doğasının anlaşılabilmesi için sayı sözcüklerini içeren tümcelerin analiz edilmesi
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gerektiği düşüncesi, Kenny’ye göre temelinde analiz kavramının ve yönteminin bulunduğu
analitik felsefenin doğuşunu ifade eder (Kenny, 2000: 211). Aslında, bu noktada, hak, adalet,
ödev ve yükümlülük gibi hukuki ya da ahlaki kavramların doğasını araştırmak için, bunlara
ilişkin sözcüklerin bulunduğu tümcelerin analiz edilmesinin önemli bir ilerleme sağlayacağını
düşünen Bentham’dan bahsetmek yerinde olacaktır (Hacker, 2016: 25). Analitik felsefede
analiz genellikle herhangi bir şeyin doğası anlaşılmak istendiğinde kullanılan bir yöntemdir;
ancak analizden ne anlaşıldığı ve neyin analiz edileceği konusunda analitik felsefecilerin her
birinin farklı düşünceleri ifade etmeleri söz konusudur. Frege, Bentham’dan mı esinlenmiştir
pek bilinmese de muhtemeldir, sayı ifadelerini analiz ederek sayıların doğasını
anlayabileceğimizi düşünür ve aynı zamanda da sayı ifadelerinin aslında mantıksal kavramlarla
ilişkili olduklarını düşünerek sayıları mantık temelinde açıklayabilmenin bir yolunu bulur ve
bu da onun mantıkçılık tezi açısından önemli bir gelişmeyi ifade eder.
3. FREGE’NİN KAVRAM YAZISI DÜŞÜNCESİ
Frege’nin hayatı boyunca çalışacağı Jena Üniversitesi’nde 1874’te doçent olduktan sonraki beş
yıllık çalışmaları meyvesini Begriffsschrift’te verir. 1879’da yayımlanan bu eserdeki
düşüncelerin şekillenmesinde Leibniz, Kant, Lotze ve Trendelenburg gibi filozofların ve
mantıkçıların yenilikçi fikirleri etkili olmuştur. 88 sayfadan oluşan ve sayfaların çoğunda iki
boyutlu ideogramların yer aldığı bu ince çalışma, Frege’nin muhtemelen en önemli ve kalıcı
etkiye sahip çalışmasıdır (Sluga, 1980: 65). Frege’nin Begriffsschrift’te geliştirmiş olduğu
mantıksal sistem ya da notasyon, önceki mantık biçimlerinden oldukça farklıdır. Frege, söz
konusu eserinde geliştirdiği mantıksal sistemine geleneksel kıyas teorisinden neredeyse hiçbir
şey almaz; ancak Boolecü cebirden ise ihtiyatlı bir şekilde yararlanır (Sluga, 1980: 65).
Frege’nin geliştirdiği mantıksal sistem, iki bin yıldan fazla bir süre başat konumda olan
Aristotelesçi mantığın egemenliğini sona erdirir ve mantık tarihinde yeni bir sayfanın
açılmasına yol açar. Bu yeni sayfanın adı modern mantık, sembolik mantık ya da lojistiktir.
Frege, dolayısıyla, post-Aristotelesçi mantığı başlatan figürdür. Frege’nin yeni mantıksal
sistemiyle Aristotelesçi mantığın hegemonyasını ortadan kaldırmasını, yüzyıllar önce
Galileo’nun Aristotelesçi fiziği ve kozmolojiyi yıkmasıyla başlattığı sürecin tamamlanışı olarak
değerlendiren felsefe tarihçileri de yok değildir. Frege’nin Begriffsschrift’i mantık alanında bir
dönüm noktasına işaret eder ve kitabın önemi yalnızca Aristoteles’in Birinci Analitik’i ile
kıyaslanabilir (Sluga, 1980: 65).
Frege ve Aristoteles’in mantıksal sistemleri arasında oldukça önemli farklılıklar bulunmasına
rağmen, her iki sistemde de geçerli çıkarımlar üzerinde durulur, yargı ya da hükümlerin formel
yapılarına ilişkin açıklamalara yer verilir ve kavram oluşturma sorunuyla uğraşılır. Burada
söylemek gerekir ki Frege, Aristotelesçi mantığın egemenliğini sona erdirse de, günümüzde her
iki mantık sistemi hala yürürlüktedirler. Frege, Aristotelesçi mantığın ötesine geçmeyi özellikle
iki önemli noktada başarır. O, öncelikle, matematiğe ve özellikle de aritmetiğe özgü
çıkarımların Aristotelesçi mantığın kıyas ilkeleri açısından tatmin edici bir şekilde analiz
edilemeyeceğini fark eder. O, ikinci olarak da, bir ifadenin kavramsal içeriğinin gündelik dilde
hatalı ve kusurlu bir şekilde aktarıldığını düşünür. Frege’nin mantıksal sistemi ise her iki
sorunun üstesinden gelecek şekilde geliştirilir ve her iki soruna getirdiği çözümlerle
Aristotelesçi mantığı geçmeyi başarır. Frege, genelde, gündelik dilin yetersizliğini ya da
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gündelik dildeki ifadelerin yanlış anlaşılmasından kaynaklanan problemleri bir engel olarak
gördüğünü ve bu eksikliği gidermek için Begriffsschrift’teki mantıksal notasyonu ya da dili
geliştirdiğini öne sürer. Dolayısıyla, Frege, Begriffsschrift’in ilk amacının, “bir çıkarım
zincirinin geçerliliğini en güvenilir tutumla belirlemekte” yardımcı olmak ve “fark edilmeden
yavaşça içeri süzülmeye çalışan her ön varsayımı” fark edilir kılmak olduğunu ifade etmiştir
(Frege, 1969: 5). Frege’ye göre, bir ifadenin kavramsal içeriğini kesin bir biçimde ifade etmek
için geliştirilen bu sembolik notasyon, “saf düşüncenin bir formül dili” olacaktır (Frege, 1969:
5).
Frege’nin Begriffsschrift’te sunmuş olduğu kalkülüs, onun mantıkçılık tezini, yani aritmetiksel
doğrulukların mantıksal yasalara ya da tanımlara başvurularak türetilebileceği iddiasını hayata
geçirebilmek için uygun bir araç işlevi görmesi amacıyla geliştirilir (Macbeth, 2005: 8).
Frege’nin eserinin alt başlığından da (Aritmetiğe Göre Biçimlendirmiş, Saf Düşünce için Bir
Formül Dili) anlaşılacağı üzere, Begriffsschrift için bir model teşkil eden aritmetik, bir
başlangıç noktasıdır da. Frege’nin söz konusu eserinde, hem kavramsal bir notasyonun nasıl
kullanılacağına, hem de bu notasyonda sembollerin nasıl iş göreceklerine ilişkin bir model
sunulur. Frege için aritmetiğin hem önemli, hem de örnek olma özelliği vardır. Frege,
aritmetikten devraldığı pek çok kavramı gündelik dildeki ifadelere de uygulayarak yararlı pek
çok ayrımı yapar ve mantıksal notasyon ile aritmetiğin dilini birbirine yakınlaştırır. Örneğin,
Frege aritmetikten devraldığı fonksiyon ve argüman kavramlarını gündelik dilin ifadelerinin
analiz edilmesinde kullanır ve bu sayede niceleme mantığının ilk örneğini ortaya koyar. Frege,
yine, bir kavramı, fonksiyon kavramıyla ilişkili bir biçimde tanımlar: “Bir kavram, değeri her
zaman doğruluk değeri olan bir fonksiyondur” (Frege, 1984: 146). Aynı şekilde, Frege’nin
kavramların yargılardan türetildiği tezi de, farklı kavramların aritmetiğin formül dilindeki ‘24 =
16’ gibi özdeşliklerden türetilebileceği tezini örnek almaktadır (Frege, 1979: 16-17). Hatta onun
dil felsefesinin temel kavramları olan “Sinn” (anlam) ve “Bedeutung” (gönderim), ‘1+1 = 2’
gibi aritmetiksel bir özdeşliğin anlamının genişletilmesinden ibarettir (Macbeth, 2005: 8).
Frege, kendi kavram yazısını, gündelik dili kusurlu ve hatalı gösteren yeni ve mükemmel bir
notasyon olarak görmez. Frege, mikroskopla göz arasındaki ilişkiyi, kendi mantıksal sistemiyle
gündelik dil arasındaki ilişkiyle mukayese ederek, kendi kavram yazısı ile gündelik dil
arasındaki ilişkiyi açık bir biçimde ortaya koyabileceğini düşünür. Ona göre, göz, mikroskoptan
mükemmel derecede üstündür (Frege, 1969: 6). Mikroskopun kullanışsız olduğu pek çok yerde,
göz çok kullanışlı olacaktır. Mikroskop, yalnızca özel amaçlar için keskin bir çözünürlük
gerektiğinde, çıplak gözden daha avantajlı hale gelir. Benzer bir biçimde, kavram yazısı da
kanıtların geçerliği için vazgeçilmez olan ögelere keskince odaklanma görevini yerine getirmek
için tasarlanmıştır (Frege, 1969: 6). Ona göre, bu amaç için gündelik dil kullanışsızdır ve
gündelik dilin ifade biçimleri yanlış yönlendirici olabilirler. Frege, kendi kavram yazısının
yanıltıcı deyişlerden kaynaklanan illüzyonların gerçek yüzünü göstermeye yardım edeceğine
inanır (Frege’den aktaran Kenny, 2000: 13). Frege, bu bağlamda, kavram yazısının “sözcüklerin
insan zihni üzerindeki gücünü kırmakta” (Frege, 1969: 7) felsefeye yardımcı olabileceğini ileri
sürer.
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4. GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇLAR
Frege’nin mantıkçılık tezi ile kavram yazısı düşüncesinin birbiriyle bağlantılı olduğunu
görürüz. Frege, mantıkçılık teziyle özellikle aritmetiğin mantığa indirgenebileceğini düşünür
ve sayı sözcüklerini içeren ifadelerin kavramlar hakkındaki bildirimler olduklarını söyleyerek
sayıların doğasını anlayabilmenin yolunun sayı ifadelerinin analiz edilmelerinden geçtiğini ileri
sürer. Aritmetiğin mantığa indirgenmesi sürecinde ise gündelik dilden daha kusursuz olan bir
formel dile ihtiyaç vardır ki bu dili Frege Begriffsschrift’te geliştirir. Begriffsschrift kelime
anlamı itibariyle kavram yazısı olarak tercüme edilmektedir ki bu Frege’nin aritmetiği mantığa
indirgerken kullandığı ve gündelik dilden kaynaklanan hataları ve kusurları bertaraf etmek için
geliştirdiği sembolik notasyonu ifade eder. Frege’nin Begriffsschrift’te geliştirdiği mantıksal
sistem, felsefe ve mantık tarihi açısından oldukça önemli bir aşamayı ifade eder. Frege,
geliştirdiği bu yeni mantıksal sistem sayesinde, Aristoteles’in iki bin yıldan fazla bir süredir
başat konumda olan sistemine çok daha iyi bir alternatifi sunmayı başarır ve modern ya da
sembolik mantığın temellerini atar. Frege’nin Begriffsschrift’i için aritmetiğin önemli bir
başlangıç noktası olduğu görülür ki Frege aritmetikten devraldığı pek çok kavramı gündelik
dilin ifadelerine uygulayarak gündelik dildeki kavramların muğlaklıklarından ya da yanlış
anlaşılmalarından kaynaklanan pek çok sorunun ortadan kalmasını sağlar ve niceleme
mantığının ilk örneğine de bu sayede sunmuş olur.
Netice itibariyle, Frege’nin hayatı boyunca gerçekleştirdiği çalışmaların çoğunda mantıkçılık
tezi ve kavram yazısı düşüncesi merkezi rollere sahip olmuştur. Hatta Frege’nin mantıkçılık
tezi doğrultusunda aritmetiği mantığa indirgemek için ortaya koyduğu temel yasalardan
beşincisinde bir çelişkinin bulunduğunu Russell’ın bir mektupla ona bildirmesinden sonra kısa
süreli bir şok yaşamış olsa da, yine de mantıkçılık tezini bir süre daha savunmayı sürdürmüştür.
Frege’nin düşüncelerinin anlaşılmasında onun mantıkçılık tezini ve kavram yazısı düşüncesini
yok sayan bir yaklaşımın başarıya ulaşması pek de mümkün değildir.
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İSPAT HUKUKU BAĞLAMINDA MENFİ VAKIALARIN İSPATI
Öğr. Gör. Yasin ÇELİK
Yozgat Bozok Üniversitesi Yerköy Adalet Meslek Yüksekokulu
ORCİD 0000-0002-6253-8143
Özet
Hukuk kuralları vakıa ve sonuç olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Hukuk kuralının vakıa
bölümünde genel ve soyut olarak tanımlanan durum, koşul vakıa olarak adlandırılır. Koşul
vakıalar somut iddialar bakımından gerçekleşmedikçe kuralın düzenlediği hukuki sonucun
doğması mümkün olmaz. Hukuki sonucun doğması, bir ödevin yerine getirilmemesi, bir
işlemin yapılmamış olması veya bir vakıanın gerçekleşmemiş olması gibi menfi biçimde
tanımlanmış koşul vakıalara bağlanmış olabilir. Çalışmamızda koşul vakıada yer alan menfii
vakıalara ilişkin ispat sorunları ve çözüm önerileri ele alınacaktır.
Anahtar Kelimeler: Menfii Vakıa, Medeni Usul Hukuku, İspat
GİRİŞ
Menfi kavramlar bir kanun hükmünün koşul vakıasında bulunabildiği gibi hukuki sonuç
bölümünde de bulunabilir. Menfi kavramın nerede kullanıldığının tespit edilmesi incelememiz
bakımından oldukça önemlidir. Zira bizim çalışmamızın konusunu koşul vakıada bulunan
menfi vakıalar oluşturmaktadır.
Asıl inceleme konumuza geçmeden önce hukuki sonuç bölümünde yer alan menfi
kavramlardan kısaca bahsetmek yerinde olur. Hukuki sonuç bölümünde menfilik taşıyan
kuralları gruplandırmak mümkündür. Hakkı engelleyici kurallar, bir hukuk kuralının bazı
koşulların gerçekleşmesi durumunda bir hakkın doğmasını engelleyeceği düzenlenebilir.
Örneğin, Borçlar Kanunu m.27 gereğince ahlaka aykırı bir sözleşme diğer koşullar geçerli olsa
da kesin olarak hükümsüzdür. Hakkı sona erdirici kurallar, bir hukuk kuralı bazı koşulların
gerçekleşmesi durumunda hukuki ilişkinin sona erdirilmesini düzenlemiş olabilir. Örneğin,
Medeni Kanun m.733/4 gereğince önalım hakkının, satışın hak sahibine bildirildiği tarihin
üzerinden üç ay ve herhâlde satışın üzerinden iki yıl geçmekle düştüğü düzenlenmiştir. Hakkı
doğurucu kurallar, hukuk kuralında hukuki sonuç içerik bakımından menfi olabilir. Örneğin
MK m.25/I hükmüne göre hukuka aykırı olarak kişilik hakkına saldırılan kimse hâkimden
saldırı tehlikesinin önlenmesini isteyebilir.
Menfi kavram, koşul vakıa kısmında düzenlenmiş olabilir. Yani hukuki sonucun
doğması, bir ödevin yerine getirilmemesi, bir işlemin yapılmamış olması veya bir vakıanın
gerçekleşmemiş olması gibi menfi biçimde tanımlanmış koşul vakıalara bağlanmış olabilir.
Hukuk kuralını oluşturan koşul vakıa ve hukuki sonuç bölümlerinin birbirinden ayırt edilmesi
her durumda kolay olmayabilir. Örneğin, Hukuk kuralında yer alan önemli sebepler,
imkânsızlık, önemli sebepler olmaksızın veya çekilmez hale gelmek gibi ifadeler hem koşul
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vakıa ile hem de hukuki sonuç ile ilgilidir. Bu tür ifadeler hukuk kuralında menfi bir kavram
olarak koşul vakıa için önem arz ediyorsa burada geniş anlamda bir menfi vakıa ispatından söz
etmek gerekir1.
Çalışmamıza konu olan menfilik yukarıda da belirttiğimiz üzere vakıada mevcut olan
menfiliktir. Çünkü ispatın konusu kural olarak vakıalardır. Hukuk kuralının koşul vakıası menfi
unsurlar içeriyorsa bu durumda menfi vakıaların ispatı gündeme gelir2. Bu noktada ifade etmek
gerekir ki menfi vakıaya bağlanan hukuki sonucun türü önemli değildir. Yani hukuki sonuç hak
doğurucu, hakkı sona erdirici veya hakkı engelleyici nitelikte olabilir.
Hukuk kuralındaki sonucun doğması için menfi koşul vakıanın ispatının aranmasının
çeşitli sebepleri vardır3. Şöyle ki;
•

•

•

•

Kanuni karineler belli bir olaydan belli olmayan bir olay için kanun tarafından
çıkarılan sonuçtur4. Kanuni karineye dayanan tarafın karine temelini ispatlaması
koşul vakıanın ispatı için yeterli olduğu kabul edilmektedir. Karşı tarafın ise bu
karineyi aksinin ispatı yolu ile çürütmesi gerekir5. Kanuni karinelerin aksinin
ispatı ise çoğunlukla menfi bir vakıanın ispatı şeklinde karşımıza çıkmaktadır.
Kanun koyucu lehine hukuki sonuç doğduğunu iddia eden tarafın konumunu
zorlaştırmak istemiş olabilir. Bu nedenle hukuki sonucun doğmasını bir vakıanın
mevcut olmamasına bağlamış olabilir.
Bir vakıanın gerçekleşmemiş olduğunu ispatı vakıanın gerçekleşmiş olduğunun
ispatından daha kolay olabilir. Örnek olarak, zihni süreçler şeklindeki menfi
vakıalar sadece davanın taraflarından birisi tarafından bilinebilir.
Düzenleme konusunun niteliğinden kaynaklanan bir zorunluluk söz konusu
olabilir. Örnek olarak, gaiplik kararında talepte bulunan haber alınamama
şeklindeki vakıayı ispat etmek zorundadır.

A. İSPAT HUKUKU BAĞLAMINDA MENFİ VAKIA KAVRAMI ve SINIRI
I.

Kavram

Hukuki anlamda ispat, bir iddianın ya da vakıanın doğruluğuna ilişkin deliller üzerinden
aktarılan bilgiler vasıtasıyla hâkimi ikna etmeye faaliyetidir 6. İspatın konusunu vakıalar
oluşturur7. Herkes tarafından bilinen, taraflar arasında çekişmesiz olan veya ikrar edilmiş

Atalay, Oğuz: Medeni Usul Hukukunda Menfi Vakıaların İspatı, İzmir 2001, s.64.
Atalay, s.63.
3 Atalay, s.76 vd.
4Atalı, Murat/Ermenek, İbrahim/Erdoğan, Ersin: Medeni Usul Hukuku, Ankara 2018, s.472; Topuz, Gökçen:
Medeni Usul Hukukunda Karinelerle İspat, Ankara 2012, s.60; Taşpınar, Sema: Medeni Yargılama Hukukunda
İspat Sözleşmeleri, Ankara 2001, s.153.
5 Atalı/Ermenek/Erdoğan, s.474; Taşpınar, s.154.
6 Konuralp, Haluk: Medeni Usul Hukukunda İspat Kurallarının Zorlanan Sınırları, Ankara 2009, s.9;
Atalı/Ermenek/Erdoğan, s.462.
7 Toraman, Barış: Medeni Usul Hukukunda İspat Hakkına Dair Bazı Tespit ve Değerlendirmeler, DEÜHFD,
C.16, Özel Sayı 2014, s.1500.
1
2
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vakıaların ise ispatı gerekmez. İspatın konusunu oluşturan vakıalar çekişmeli, uyuşmazlığın
çözümüne etkili ve kural olarak taraflarca getirilmiş olan vakıalardır8.
Vakıa kavramı sözlük anlamı ile vaki olan meydana gelen şeydir9. Vakıa kavramı,
geçmişte olmuş veya halen mevcut olan algılanabilen dış dünyaya ya da insanın iç âlemine
ilişkin durum, süreç veya özellikler olarak tanımlanabilir10. Vakıalar müspet veya menfi
olabilir. Vakıa, mevcut bulunan veya dış dünyada gerçekleşen bir olay veya duruma ilişkin ise
müspet vakıa denir. Örneğin iyiniyet, gürültü yapılması, filin işlenmesi gibi durumlar ispat
faaliyeti sırasında varlığı aranır. Vakıa, mevcut olmayan veya bir değer yargısının somut
duruma uygun düşmediği bir olay veya duruma ilişkin ise menfi vakıa olarak adlandırılır.
Örneğin reşit olunmadığı, bir hususun bilinmediği, mirasın reddedilmediği gibi durumlar ispat
faaliyeti sırasında ispatı gerekir. Menfi vakıa tanımından yola çıkarak ikili bir ayrım yapacak
olursak: Dar anlamada menfi vakıa, mevcut olmayan vakıalardır. Geniş anlamda menfi vakıa,
belli bir değer yargısının somut duruma uygun düşmediği vakıalardır11.
Somut gerçeklik esasında menfi ya da müspet olmaz. Menfi ya da müspet olan vakıa
hakkındaki değerlendirmedir. Bir örnekle açıklayacak olursak (A) isimli kişinin 16 yaşında
olması vakıası, vasiyetname düzenleme ehliyeti bakımından müspet ancak; evlenme ehliyeti
bakımından menfi bir vakıadır.
Peki, bir koşul vakıanın menfi vakıa olup olmadığı nasıl tespit edilir12?
•

•

•

Biçimsel mantık ölçütü, kriterine göre hukuk kuralında yer alan ve menfi bir
önerme içeren her vakıa menfi vakıa olarak kabul edilir. Ancak kanun
koyucunun bir özelliği ifade ederken menfi bir önerme kullanmak yerine müspet
bir önerme ile de aynı özelliği ifade etmesinin mümkün olduğu göz önüne
alınırsa bu ölçütün yetersizliği ortaya çıkar13.
Lafzi ölçüt, kriterine göre olumsuz cümle yapısına sahip olan veya olumsuz
ifade içeren tüm koşul vakıalar menfi vakıa olarak kabul edilir. Ancak bir menfi
vakıa da olumsuz bir şekilde koşul vakıada müspet vakıa olarak düzenlenmiş
olabilir. Bu nedenle bu ölçütte tek başına belirleyici olmaktan uzaktır.
İçeriğe dayanan ölçüt, kriterine göre hukuki sonucun doğması için bir olayın
gerçekleşememesi, mevcut olmaması veya değer yargısının uygun olmaması ön
koşul olarak aranıyorsa koşul vakıa menfi vakıa olarak adlandırılır14.

Atalı/Ermenek/Erdoğan, s.464; Toraman, s.1501; Yıldırım, Kamil: Medeni Usul Hukukunda Delillerin
Değerlendirilmesi, İstanbul 1990, s.114.
9Gürdoğan, Burhan: Temyiz Mahkemesinin Kontrolü Bakımından Vakıa ve Hukuk, AÜSBFD, C.11, S.3/1957,
s.260; Yılmaz, Ejder: Hukuk Sözlüğü, 6.Baskı, Ankara 2016, s.792.
10 Yıldırım, s.195; Atalı/Ermenek/Erdoğan, s.464.
11 Atalı/Ermenek/Erdoğan, s.465; Topuz, s.173.
12 Ayrıntılı bilgi için bkz. Atalay, s.66 vd.
13 Gürdoğan, s.262.
14 İçeriğe dayanan ölçüt objektif ve sübjektif olmak üzere iki temel unsura dayanmaktadır. Objektif unsura göre,
hukuki sonucun doğması için belli bir vakıanın mevcut olamaması gerekir. Subjektif unsura göre, hukuki sonucun
doğmaması için belli bir değer yargısnın olaya uygun olmaması gerekir. Bu ölçüte göre ihmali olmaksızın, kusuru
olmaksızın, imkansız gibi ifadeler içeren vakıalar menfi vakıa olarak adlandırılmaktadır.
8
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Menfi koşul vakıalar içerik bakımından; doğal olaylar ve süreçlere dayanabilir. Örnek
olarak, MK m.132/III hükmünde “Kadının önceki evliliğinden gebe olmadığının anlaşılması
veya evliliği sona eren eşlerin yeniden birbiriyle evlenmek istemeleri hâllerinde mahkeme bu
süreyi kaldırır” geçen “önceki evliliğinden gebe olmadığının anlaşılması” menfi koşul vakıa
doğal bir sürece ilişkindir. Menfi koşul vakıalar içerik bakımından; zihni süreç veya
durumlara dayanabilir. Kanunların hükümlerinde geçen “bilinmesi veya anlaşılması olanağı
bulunmayan” (MK m.493/I) gibi ifadeler bu duruma örnek verilebilir. Menfi koşul vakıalar
içerik bakımından; davranış biçimlerine dayanabilir. Örnek olarak, TTK m.36/IV hükmünde
“Tescili zorunlu olduğu hâlde tescil edilmemiş veya tescil edilip de ilanı zorunlu iken ilan
olunmamış bir husus, ancak bunu bildikleri veya bilmeleri gerektiği ispat edildiği takdirde,
üçüncü kişilere karşı ileri sürülebilir” hukuki sonuç ihmal edilen davranışın menfi koşul vakıa
olarak gerçekleşmesi sonucunda ortaya çıkar. Menfi koşul vakıalar içerik bakımından; hukuki
ilişkilere dayanabilir. Örnek olarak, BK m.77/I hükmünde düzenlenen haklı bir sebebe
dayanmaksızın malvarlığında artış nedeniyle sebepsiz zenginleşmeye dayalı iade davasında,
haklı sebebin eksikliği menfi bir vakıa olarak karşımıza çıkmaktadır. Menfi koşul vakıalar
içerik bakımından; değer yargılarına dayanabilir. Örnek olarak, kanun düzenlemelerinde
geçen “ahlaka aykırı”, “kusuru bulunmaksızın” gibi ifadeler menfi koşul vakıa olarak
aranabilir. Menfi koşul vakıalar içerik bakımından; belli özelliklere dayanabilir. Bu özelliklerin
bulunmaması hukuki sonucun doğması için koşul vakıa olarak kabul edilmiş olabilir. Örnek
olarak, evlenme ehliyetinin bulunmaması (MK m.125)15.
Menfi koşul vakıalar hukuk kuralının sonuçları bakımından; hak doğurucu, hakkı
engelleyen ve hakkı sona erdiren hukuk kurallarında mevcut olabilir. Hak doğurucu hukuk
kurallındaki menfi koşul vakıalar, bir hakkın doğması için bir vakıanın mevcut olmaması veya
menfi bir değer yargısının olaya uygun olmaması şeklindedir. Örnek olarak, MK m.747/I
hükmünde “Taşınmazından genel yola çıkmak için yeterli geçidi bulunmayan malik, tam bir
bedel karşılığında bir geçit hakkı tanınmasını komşularından isteyebilir” şeklindeki geçit hakkı
tanınmasına ilişkin düzenleme verilebilir. Hakkı engelleyici hukuk kurallarındaki menfi koşul
vakıalar, menfi vakıanın bulunması durumunda hakkın doğması mümkün olmaz. Örnek olarak,
MK m.15 hükmünde “Kanunda gösterilen ayrık durumlar saklı kalmak üzere, ayırt etme gücü
bulunmayan kimsenin fiilleri hukukî sonuç doğurmaz” şeklinde düzenlenmiştir. Hakkı sona
erdirici kurallardaki menfi koşul vakıalar, mevcut bir hakkın sona ermesinin menfi koşul
vakıaya bağlandığı durumlarda karşımıza çıkar. Örnek olarak, MK m.479 hükmünde “Vasilik
görevi, vasinin fiil ehliyetini yitirmesi veya ölümüyle sona erer” şeklinde düzenlenmiştir.
Alman Medeni Kanun’unda menfi vakıaların ispatın konusunu oluşturması, menfi
karineler bakımından yasal karineler getirilerek engellenmeye çalışılmıştır. İsviçre-Türk
hukuku bakımından ise menfi vakıaların ispat konusu oluşturması engellenmemiştir. Bu tespiti,
müspet vakıalar için kabul edilmiş yasal karine sayısının menfi vakıalar için kabul edilmiş olan
yasal karine sayısından fazla olmasından çıkarabiliriz16.

15
16

Atalay, s.71 vd.
Atalay, s.66.
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Özel hukuk düzenlemelerimizde koşul vakıası menfi vakıaya bağlı birçok hukuk kuralı
mevcuttur. Bu tür düzenlemelerde belli bir vakıanın gerçekleşememesi veya belli bir durumun
bulunmaması hukuki sonucun doğması bakımından şart vakıa olarak kabul edilmiştir. Örnek
olarak:
•

II.

MK m.32/I hükmünde “Ölüm tehlikesi içinde kaybolan veya kendisinden uzun
zamandan beri haber alınamayan bir kimsenin ölümü hakkında kuvvetli olasılık
varsa, hakları bu ölüme bağlı olanların başvurusu üzerine mahkeme bu kişinin
gaipliğine karar verebilir” şeklinde ifade edilmiştir. Bu hükme göre bir kişi için
gaiplik kararı almak isteyen kimse kanunda belirtilen süre (MK m.33/I) içinde o
kişiden haber alınamadığını ispatlamalıdır.
• MK m.287 hükmünde “Çocuk evlilik içinde ana rahmine düşmüşse davacı,
kocanın baba olmadığını ispat etmek zorundadır. Evlenmeden başlayarak en az
yüzseksen gün geçtikten sonra ve evliliğin sona ermesinden başlayarak en fazla
üçyüz gün içinde doğan çocuk evlilik içinde ana rahmine düşmüş sayılır”
şeklinde ifade edilmiştir. Bu hükme göre kocanın çocuğun kendisinden
olmadığını davada delilleriyle ispat etmesi gerekir.
• MK m.164/I hükmünde “Eşlerden biri, evlilik birliğinden doğan
yükümlülüklerini yerine getirmemek maksadıyla diğerini terk ettiği veya haklı
bir sebep olmadan ortak konuta dönmediği takdirde ayrılık, en az altı ay sürmüş
ve bu durum devam etmekte ve istem üzerine hâkim veya noter tarafından
yapılan ihtar sonuçsuz kalmış ise; terk edilen eş, boşanma davası açabilir.
Diğerini ortak konutu terk etmeye zorlayan veya haklı bir sebep olmaksızın ortak
konuta dönmesini engelleyen eş de terk etmiş sayılır” şeklinde düzenlenmiştir.
Bu hüküm nedeni ile davacı eş davalı eşin haklı bir sebep olmaksızın ortak
konuta dönmediğini ispat etmek durumundadır.
• BK m.49/I hükmünde “Kusurlu ve hukuka aykırı bir fiille başkasına zarar veren,
bu zararı gidermekle yükümlüdür” şeklinde ifade edilmiştir. Bu hükme göre
zarar görenin tazminat talep edebilmesi için diğer tarafın ihmalkâr davrandığını
veya gereken tedbirleri almadığını ispat etmesi gerekir.
• BK m.77/I hükmünde “Haklı bir sebep olmaksızın, bir başkasının
malvarlığından veya emeğinden zenginleşen, bu zenginleşmeyi geri vermekle
yükümlüdür” şeklinde düzenlenmiştir. Bu hükme göre davacı davalının
malvarlığında geçerli bir sebep olmaksızın bir artış gerçekleştiğini ispat etmek
durumundadır.
Menfi Vakıa ve Menfi Tespit Davası Arasındaki İlişki

Menfi vakıaya ilişkin dava ile menfi tespit davasının birbirinden ayrılması gerekir. Zira
menfi vakıaya dayanan her dava menfi tespit davası olmadığı gibi menfi tespit davası da her
durumda menfi vakıaya dayanmak zorunda değildir17. Menfi vakıa ile bir tespit davasında veya
eda davasında karşılaşılabilir18.

17
18

Atalay, s.88.
Atalı/Ermenek/Erdoğan, s.466.
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Menfi tespit davası, bir hukuki ilişkinin mevcut olmadığının tespit edilmesi talebi ile
açılır . Ayrıca menfi tespit davasındaki menfilik ispat konusu somut vakıaların menfiliğini
gerektirmez. Menfilik hukuki sonuca yöneliktir. Hatta menfi tespit davasında taraflardan biri
müspet bir vakıa iddiasında bulunup o vakıanın ispatına çalışılır.
19

Menfi tespit davasında bir hukuki ilişkinin doğmadığı veya doğmasına rağmen sonradan
bir sebeple ortadan kalktığı ya da etkisiz hale geldiği ileri sürülebilir. Örneğin (A) kişisinin (B)
ile arasında varlığı iddia edilen hukuki ilişkinin hiç doğmadığı iddiası ile açtığı menfi tespit
davasında, menfi bir vakıa iddiasından söz etmek mümkün değildir. Ancak davalı tarafından
ilişkinin var olduğu iddia edilirse, iddianın konusunu oluşturan bir vakıadan söz etmek mümkün
olur. Davalı tarafından ileri sürülen vakıa ise menfi veya müspet olabilir. Bu olayda vakıayı
ispat yükü davalıda olur20. Başka bir örnek üzerinde açıklayalım, (A) kişisi (B) ile arasında
hukuki bir ilişkinin olduğunu ancak bu ilişkinin bir sebeple sona erdiğini veya geçersiz
olduğunu ileri sürebilir. Bu durumda (A) ilk örnekten farklı olarak kendisi bir vakıa iddiasında
bulunmaktadır. Bu vakıa ise bir hukuk normuna ilişkin menfi veya müspet bir vakıa olabilir.
Bu durumda vakıayı ispat yükü davacı taraftadır21.
B. MENFİ VAKIALARIN İSPATINA İLİŞKİN PROBLEMLER
I.

Genel Olarak

Dar anlamda menfi vakıanın (bir vakıanın gerçekleşmediği) mevcut olmaması durumu
daima olumlu maddi koşullar aracılığıyla ispat edilebilir. Zira mevcut olmayan bir vakıayı duyu
organlarımızla algılayamasak da başka olayların varlığından hareketle anlaşılabilir. Bu nedenle
dar anlamda menfi vakıaların dolaylı ispat yolu ile ispatlanması mümkündür. Geniş anlamda
menfi vakıalar (bir değer yargısının uygun olmadığı) ise hem doğrudan hem de dolaylı ispat
yolu ile ispatlanabilirler22.
Bir vakıanın mevcut olmadığının ispatı sebepten hareketle, sonuçtan hareketle veya aksi
durumun imkânsızlığı yolu ile mümkündür23. Sebepten hareketle ispat türünde sebep yoksa
sonuç da doğmaz. Bir tek olayın hukuki sonucun doğması için sebep olarak yeterli olduğu
durumlarda bu sebebin gerçekleşmediğinin ispatı menfi vakıanın ispatı bakımından yeterlidir.
Örnek olarak, MK m.287/I hükmünde “Çocuk evlilik içinde ana rahmine düşmüşse davacı,
kocanın baba olmadığını ispat etmek zorundadır” şeklinde düzenlemeye göre koca gözaltında
olma sebebi ile ilişkinin imkânsızlığını ispatlayarak soybağının reddi davasında ispat faaliyetini
yerine getirmiş olur. Ancak her durumda hukuki sonuç tek bir sebebe bağlı olamayabilir. Bu
durum ispat faaliyetinin güçleşmesine neden olur24.
Kuru, Baki/Budak, Ali Cem: Tespit Davaları, 2.Baskı, İstanbul 2010, s.74.
Topuz, s.43.
21 Atalay, s.89.
22 Dolaylı ve doğrudan ispta ayrımında esas ölçüt, ispat faaliyeti uygulanacak hukuk kuralının koşul vakıasına
ilişkin somut vakıayı hedef alıyorsa doğrudan ispat, çevre vakıaları esas alıyorsa dolaylı ispattan söz edilir.
Ayrıntılı bilgi için bkz. Atalay, s.91-93.
23 Atalı/Ermenek/Erdoğan, s.465; Topuz, s.175; Atalay, s.93-99.
24 Topuz, s.175.
19
20
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Sonuçtan hareketle ispat türünde ise farkı ihtimaller gündeme gelir. Birinci ihtimalde,
olası sonuçların mevcut olmadığı ispatlanabilirse sebeplerinde gerçekleşmemiş olduğu
sonucuna ulaşılır. Ancak bu çıkarsama her zaman doğru olmayabilir. Sebepler gerçekleşmiş
olmasına rağmen sonuç başkaca etkenler nedeni ile gerçekleşmemiş olabilir. İkinci ihtimalde,
sonucun gerçekleşmesinden hareket edilerek sonuca etkili bir davranış ya da faaliyetin
gerçekleşmemiş olduğu ispatlanabilir. Örnek olarak bir kişinin belediyenin açtığı çukura
düşmesi durumu belediyenin gerekli önlemleri almadığını gösterir.
Aksi durumun imkânsızlığı yoluyla ispat türünde iddianın gerçekliği vakıanın aksinin
gerçek olmadığının ispatı yolu ile mümkün olur25. Yani ispatı gereken menfi vakıanın ispatı
aksi olan müspet vakıanın gerçek olmadığının ispatı yoluyla mümkün hale gelir. Örnek olarak,
bir kişinin baba olmadığı, baba olabileceği tarihlerde farklı ülkelerde olduğu ortaya konularak
ispatlanabilir26. Dar anlamdaki menfi vakıaların ispatı bu ispat türü ile gerçekleşir. Bir vakıanın
gerçekleşmiş olduğunun çürütülmesi o olayın gerçekleşmemiş olduğu anlamına gelir. Ancak
birden fazla vakıa varsa olayda etkili olan vakıayı bulmak zordur.
Belirsiz menfi vakıaların ispatında tek bir menfi vakıanın ispatı yeterli olmaz birden çok
vakıanın ispatlanması gerekir. Belirsizlik zamana ve mekâna ilişkin olabilir. Kanun koyucu bazı
durumlarda belirsiz menfi vakıanın ispatını aramıştır. Örnek olarak, MK m.33 hükmüne göre
gaiplik kararı verilebilmesi için beş yıldan beri haber alınamamış olması şarttır. BK m.27/I
hükmüne göre sözleşme, vaat edilen şeyin hiç bulunmaması nedeniyle imkânsız ise kesin
hükümsüzdür. Belirsiz menfi vakıaların ispatı çok zor olmakla beraber karşı ispat oldukça
kolaydır. Menfi vakıayı ispat etmesi gereken tarafın iddiasını çürütmek için tek bir müspet
vakıanın varlığını ispatlamak yeterlidir27.
II.

Menfi Vakıalarda İspat Yükü

İspat yükü objektif ispat yükü ve sübjektif ispat yükü olarak bir ayrıma tabi
tutulmaktadır. Objektif ispat yükü, ispat yüküne karşılık gelmekteyken; sübjektif ispat yükü ise
delil ikame yükünü karşılar28. İspat yükü esasında koşul vakıaya karşılık gelen somut vakıaların
belirsiz kalması durumunda bu belirsizliğe kimin katlanacağına ilişkindir29. Bu nedenle ispat
bir yükümlülük değil bir külfettir30. Doktrinde iki tarafında ispat yükünü gözetmeden delil
göstermesi ve bu delillerin çekişmeli vakıaları aydınlatması durumunda ispat yükünün hangi
tarafta olduğunun belirlenmesine ihtiyaç olmadığı, gösterilen delillerin hâkimde bir kanaat
uyandırmaması durumunda ispat yükünün hangi tarafta olduğunun tespit edilmesi gerektiği

Topuz, s.176; Atalı/Ermenek/Erdoğan, s.465.
Atalı/Ermenek/Erdoğan, s.465.
27 Atalay, s.102.
28 Yıldırım, s.74; Biz bundan sonra ispat yükünü objektif anlamda kullanacağız.
29 Görgün, L. Şanal/Börü, Levent/Toraman, Barış/ Kodakoğlu, Mehmet: Medeni Usul Hukuku, 6.Baskı,
Ankara 2017, s.476; Budak, Ali Cem/Karaaslan Varol: Medeni Usul Hukuku, Ankara 2017, s.217; Arslan,
Ramazan/Yılmaz, Ejder/Taşpınar Ayvaz, Sema: Medeni Usul Hukuku, Ankara 2016, s.373; Atalay, Oğuz:
Pekcanıtez Usul Medeni Usul Hukuku, 15.Bası, İstanbul 2017 (Pekcanıtez Usul), s.1694; Tanrıver, Süha: Medeni
Usul Hukuku, Ankara 2016, s.777; Taşpınar, s.160; Toraman, s.1487; Yıldırım, s.74; Topuz, s.36.
30 Pekcanıtez, Hakan/Atalay, Oğuz/Özekes, Muhammet: Medeni Usul Hukuku, 5.Baskı, İstanbul 2017, s.331.
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ifade edilmiştir31. İspat yükünün yanlış belirlenmesi durumunda, ispatsızlık durumunda reddi
gereken davanın kabulü, kabulü gereken davanın reddi gündeme gelir32. Yargıtay bir HGK
kararında ispat yükünü tanımlarken “ispat yükü hayatın olağan akışına aykırı durumu iddia
eden ya da savunmada bulunan kimseye düşer” şeklinde karar vermiştir33. Doktrinde menfi
vakıaların algılanamıyor olması nedeni ile ispat edilmesinin mümkün olmadığı ve bu sebeple
ispat yükünün menfi vakıayı iddia eden tarafta olmayacağına ilişkin düşünce eleştirilmiştir34.
Karineye dayanan tarafın karine temelini ispat etmesi durumunda, karine aleyhine olan
taraf bunun karşı ispatını yapabilir. Karine aleyhine olan tarafın karşı ispatı başarılı bir şekilde
yapması durumunda karine sonucu uygulanmaz. BK m.104/III hükmündeki “Borç senedi
borçluya geri verilmişse, borç sona ermiş sayılır” şeklindeki düzenlemeden karine temeli
karineye dayanan tarafça iddia edilmiş ve gerekli deliller gösterilmiş ise karine aleyhine olan
tarafın senedin borçluya kendisinin vermediğini, iradesi dışından borçlunun senedi edindiğini
karşı ispat yolu ile ispat ederse karine sonucu uygulanmaz35.
Karine aleyhine olan taraf karşı ispat faaliyetini başarılı bir şekilde yapamaz ise bu
durumda karine sonucunun aksini ispat ederek karineyi çürütebilir. Karine sonucunun karinede
kabul edildiği gibi olmadığı tam tersi olduğuna ilişkin yapılan ispat faaliyetine aksini ispat
denir36. Aksi ispat faaliyetinde Kanun koyucu İİK m.97/a,2 hükmünde “İstihkak davacısı malı
ne suretle iktisap ettiğini ve borçlunun elinde bulunmasını gerektiren hukuki ve fiili sebep ve
hadiseleri göstermek ve bunları ispat etmekle mükelleftir” şeklinde olduğu gibi aksi ispatin
nasıl yapılacağını göstermiş olabilir. Ancak çoğu zaman durum böyle değildir. Karinede bir
olayın, hakkın veya hukuki ilişkinin mevcut olmadığı düzenlenmiş ise onun aksini ispat müspet
vakıanın ispatı anlamına gelir. Karine olayın, hakkın veya hukuki ilişkinin mevcut olduğunu
düzenlemiş ise bu durumda onun aksini ispat menfi vakıanın ispatı şeklinde gerçekleşir37.
Kanunun yasal bir karine öngördüğü durumlarda bu karinenin aksinin ispatı menfi
vakıanın ispatı şeklinde olacağı için ispat yükünden menfi vakıaya dayanan tarafı muaf tutmak
ispat yükünün karineye dayanan tarafa dönmesi anlamına gelir38. Kanaatimizce bu durum da
yasal karinelerin etkisiz hale gelmesine neden olur.
Norm teorisi kurallarına göre menfi vakıaların ispatına ilişkin meselede ispat yükü,
menfi vakıaya dayanarak kendi lehine bir hak iddiasında bulunan taraftadır. Yani hukuk
kuralındaki meni vakıaya dayanan taraf vakıanın gerçekleşmemiş olduğunu veya bir değer
yargısının somut olaya uygun olmadığını ispat etmek durumundadır. Bu noktada ifade etmek
gerekir ki menfi vakıa dayandığı için ispat zorluğu içinde bulunan tarafa yardım edilmesi ispat
Atalı/Ermenek/Erdoğan, s.477; Arslan/Yılmaz/Ayvaz, s.374; Yavaş, Murat: Medeni Yargılamanın Amacı
Bağlamında İspat Yükü Kavramı, Prof. Dr. Mehmet Akif Aydın'a Armağan, Hukuk Araştırmaları C.2, Sayı.2,
s.751.
32 Yavaş, s.742.
33 Y, HGK, 22.05.2012, E.2012/6-1575, K.2013/732.
34 Atalay, s.114.
35 Topuz, s.168.
36 Atalı/Ermenek/Erdoğan, s.483; Görgün/Börü/Toraman/Kodakoğlu, s.474.
37 Topuz, s.172.
38 Karine temelini ispat faaliyeti asıl ispat faaliyeti niteliğindedir. Bkz. Topuz, s.167.
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yükünün karşı tarafa geçtiği anlamına gelmez39. Sonuç olarak ispat yükü menfi vakıaya
iddiasını dayandıran tarafta bulunmakla beraber menfi vakıayı ortadan kaldıran müspet
vakıaların aydınlanmasında üzerine düşen yapmayan karşı tarafın bu belirsizlikten
faydalanmasını önlemek gerekir. Karşı taraf gerekli yardımda bulunmuyorsa hâkim yaklaşık
ispat ölçüsünü esas alarak menfi vakıayı ispatlanmış kabul etmelidir40.
III.

Menfi Vakıalarda İddia ve Somutlaştırma Yükü

İddia yükü, hukuk kuralında öngörülen koşul vakıaları karşılayan maddi vakıaların
mahkemeye bildirilmesidir41. Davalı bakımından iddia yükü, ileri sürdüğü savunma sebeplerine
dayanak olan vakıaların gösterilmesi olarak karşımıza çıkmaktadır42.
Somutlaştırma yükü, mahkemeden talepte bulunan kişinin söz konusu talebini
dayandırdığı olayın unsurlarını oluşturan olguları mahkemeye sunmasıdır43. Başka bir ifadeyle
maddi vakıaların, ispata elverişli olarak yer, zaman ve kişi unsurlarından faydalanılarak
tanımlanmasını öngören bir usuli yüktür44.
İspat yükünü taşıyan tarafın menfi vakıaları iddia etmesi ve iddiasını somutlaştırması
gerekir. Belirli menfi vakıaların tersi olan müspet vakıalar ile somutlaştırılması mümkündür.
Bu nedenle belirli menfi vakıaların ispat yükünü taşıyan tarafça iddia ve somutlaştırma
yükünün yerine getirilmesi kolaydır. Örnek olarak, bir kişinin belli bir zaman dilimi içinde bir
yerde olmadığını ispatlamak için o kişinin başka bir yerde olduğunun ispat edilmesi yeterlidir45.
Belirsiz menfi vakıalar bakımından iddia ve somutlaştırma yükü o kadar kolay değildir.
Zira belirsiz menfi vakıalar, sayısı belli olmayan birden fazla olasılıktaki müspet vakıanın ispat
edilmesi yoluyla ortaya konabilir. Belirsiz menfi vakıa iddiasında bulunan tarafın iddia ve ispat
imkansızlığı içinde olması nedeni ile kendisinden öncelikle beklenen şey belirsiz menfi vakıayı
genel olarak iddia etmesidir. Karşı taraf ise menfi vakıayı bertaraf edici müspet vakıa iddialarını
ortaya koyarak savunmasını somutlaştırmalıdır. Burada dikkat edilmesi gereken husus ispat
yükü taşımayan tarafa savunmasını somutlaştırma yükü yüklenmesi iddia ve ispat yükünü o
tarafa geçirmez. Bu şekilde baştaki menfi vakıa iddiası karşı tarafça ileri sürülen müspet
vakıaların gerçekleşmediği iddiası olarak somutlaştırılabilir46.
IV.

Menfi Vakıalarda Delil İkame Yükü

Delil ikame yükü, çekişmeli vakıaların ispatı bakımından hangi tarafın delil
göstereceğine ilişkindir47. Delil ikame yükünün de kendi içinde ikiye ayrılarak incelenmesi
gerekir. Soyut delil ikame yükü, henüz yargılamanın başında hangi tarafın delil gösterme yükü
Bu konu hakkında ayrıntılı ilerleyen kısımda verilmektedir.
Atalay, s.117.
41 Görgün/Börü/Toraman/Kodakoğlu, s.486; Pekcanıtez/Atalay/Özekes, s.328; Tanrıver, s.795.
42 Atalı/Ermenek/Erdoğan, s.475.
43 Budak/Karaaslan, s.220.
44 Atalı/Ermenek/Erdoğan, s.476; Tanrıver, s.796.
45 Atalay, s.117.
46 Atalay, s.120.
47 Taşpınar, s.164; Topuz, s.38.
39
40

BOOK OF FULL TEXT

ISBN: 978-625-7341-52-3

www.karadenizkongresi.org

Page | 252

BLACK SEA SUMMIT 7th INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES CONGRESS
altında olduğuna ilişkindir48. Somut delil gösterme yükü, devam eden bir davada delillerin
değerlendirilmesinden sonraki ortaya çıkan durum karşısında hangi tarafın delil göstermesi
gerektiği ile ilgilidir. Bu nedenle taraflar arasında sarkaç gibi yer değiştirebilir49.
Soyut delil ikame yükü ispat yükü kuralına göre tespit edilir. Menfi vakıa iddiasında
bulunan taraf bu vakıaya ilişkin soyut delil ikame yükü taşır. Somut delil ikame yükü
bakımından ise belirli menfi vakıa ve belirsiz menfi vakıa ayrımı yapmamız gerekir.
Belirli menfi vakıaların tersi olan müspet vakıalar ile ispatı pek tabi mümkündür. Bu
nedenle menfi vakıaya dayanan tarafın menfi vakıayı bertaraf edici müspet vakıalar hakkında
somut delil ikame yükü bulunmaktadır.
Belirsiz menfi vakıalar bakımından ise iddia ve somutlaştırma imkânsızlığı mevcut
olduğundan öncelikle bir iddianın varlığı gerekir. Ardından bu belirsiz menfi vakıa iddiasının
delil ikamesine elverişli şekilde somutlaştırılması gerekir. Savunmanın somutlaştırılmasıyla
iddianın konusu bir veya birkaç vakıaya indirgenebilir. Ancak bu durumda belirsiz menfi
vakıaya dayanan tarafın delil ikame yükünü yerine getirmesi mümkün olacağı için delil ikame
yükünü taşıdığı söylenebilir. Doktrinde ispat yükünü taşımayan tarafın savunmasını
somutlaştırmamış olması durumunda hâkimin somut delil ikame yükünü bu tarafa yüklemesi
gerektiği ifade edilmiştir50.
C. MENFİ VAKIALARINDA İSPATINDA KARŞILAŞILAN İSPAT SORUNUN
AŞILMASI
I.

Genel Olarak

Menfi vakıalar ve özellikle belirsiz menfi vakıalar bakımından eşyanın tabiatından
kaynaklanan bir ispat imkânsızlığı söz konusudur. Silahların eşitliği ilkesi ve hukuki dinlenilme
hakkı nedeni ile bu konumda bulunan tarafın desteklenmesi gerekir. Zira bir hukuki sonucu
ispatı neredeyse imkânsız koşul vakıalara bağlamak ve bu vakıalara ispat kolaylığı tanımamak
hukuk kuralından vazgeçmek anlamına gelir51. Yıldırım’a göre mahkemeler ne kadar aktif olsa
da uyuşmazlığı tek başına doğru bir karar vererek çözemez52. Taraflar davaya katkıda
bulunmalı yargılamada dürüst ve doğru davranmalıdırlar.
İspat imkânsızlığının ortaya çıktığı durumlardan biri de delil engellenmesidir. Delil
engellemesi, delillerin ikamesinin engellenmesidir. Delil engellenmesi dürüstlük kuralına
aykırılık oluşturur. Delil ikame imkânını kusurlu olarak ortadan kaldıran tarafın davranışı

Atalı/Ermenek/Erdoğan, s.480; Tanrıver, s.794; Pekcanıtez/Atalay/Özekes, s.336; Topuz, s.38.
Görgün/Börü/Toraman/Kodakoğlu, s.484; Atalı/Ermenek/Erdoğan, s.481; Tanrıver, s.794; Toraman,
s.1489; Topuz, s.39.
50 Atalay, s.122.
51 Atalay, s.125.
52 Yıldırım, s.144.
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aleyhine bir emare olarak kabul edilmelidir. Doktrinde delil engellemesi nedeni ile ispat
yükünün değişmesi gerektiği yönündeki görüşler eleştirilmiştir53.
II.

İspat Yükünün Karşı Tarafa Geçmesi

Belirli koşulların varlığında menfi vakıaların ispatı konusunda ispat yükünün yer
değiştirmesi gerektiği ileri sürülmüştür. Bu görüşe göre54:
Menfi vakıanın ispatı imkânsız veya son derece güç olmalı, teorik olarak belirsiz
menfi vakıalarında ispatının mümkün olduğu söylenebilir. Ancak belirsiz menfi vakıalar
bakımından ispat faaliyeti imkânsızdır.
İspat yükünün yer değiştirmesi hakkaniyete aykırı olmamalı, yani somut vakıa
özelinde ölçülülük söz konusu olmalıdır. İspat yükünün yer değiştirmesi durumunda delil ikame
edecek kişi için müspet vakıanın delillerini ikame edebiliyor olması gerekir. Ayrıca müspet
vakıanın ispatı menfi vakıanın ispatına göre daha zor olmamalıdır.
Kanunun lafzı ve ruhu ile de bağdaşabilir olmalıdır, yani ispat yükünün diğer tarafa
geçebilmesi için hükmün lafzının ve ruhunun buna uygun olması gerekir.
Ancak bu görüş doktrinde öngörülen şartların hâkimin değerlendirmesine muhtaç
olduğu ve karşı taraf savunma yapmadan ispat yükünü ona yüklemenin yerinde bir yaklaşım
olmadığı gerekçesiyle eleştirilmiştir55.
III.

İspat Ölçüsünün Düşürülmesi

Menfi bir vakıanın söz konusu olduğu durumlarda yaklaşık ispat ile yetinilmesi
gündeme gelebilir. Yaklaşık ispat, hâkimde oluşan kanaatin ağır basan ihtimal derecesinde
olması durumunu ifade eder56. Ancak ispat ölçüsün düşürülmesi menfi vakıayı bertaraf edici
müspet vakıanın bilinmemesi sebebi ile işe yaramayabilir. Bazen de kanun koyucu tarafından
menfi vakıaya ilişkin ispat ölçüsü özellikle yüksek tutulmuştur. Bu istisnai haller dışında menfi
vakıanın ispatının gerektiği hallerde menfi vakıanın tam ispat aranmıyorsa düşürülmüş ispat
ölçüsü esas alınabilir. Silahların eşitliği ilkesi de menfi vakıaların ispatı bakımından tam ispatın
aranmadığı hallerde ispat ölçütünün düşürülmesini haklı kılar57.
IV.

Karşı Tarafın Vakıaların Aydınlatılmasına İlişkin Katkıda Bulunması

1. Karşı Tarafın Davranışlarının Emare Teşkil Etmesi
Emare, hâkimin hayat kurallarının da yardımı ile somut vakıanın koşulları
değerlendirildikten sonra vakıa iddiasının doğru olduğu yönünde varılan sonuçtur58. Emare
ispatı tam ispatın mümkün olmadığı yaklaşık ispat ölçütünün kabul edildiği durumlarda
53

Atalay, s.127.
Atalay, s.131-137.
55 Atalay, s.128 vd.
56 Atalı/Ermenek/Erdoğan, s.482; Görgün/Börü/Toraman/Kodakoğlu, s.494.
57 Atalay, s.138.
58 Taşpınar, Fiili Karine, s.541.
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mümkündür59. Zira emare ispatında iddianın doğruluğu konusunda hâkimde kanaat
oluşturmakla beraber vakıanın tam olarak ispat edilmesi mümkün değildir60.
İspat yükünü taşımayan tarafın hareketsiz kalması durumunun bir emare oluşturup
oluşturmayacağına bu tarafın davranışları değerlendirildikten sonra karar verilmelidir. Yani
karşı taraf ispat yükünü taşıyan tarafın iddialarını inkâr ettikten sonra savunmasını
gerekçelendirmekten veya karşı ispattan kaçınırsa ispat yükünü taşımayan bu taraf bakımından
aleyhte bir emare oluşturabilir61.
2. İspat Yükü Taşımayan Tarafın Açıklama Ödevi
Hâkimin aydınlatma ödevinden62 tamamen farklı bir anlama sahip olan açıklama
ödevinden anlaşılması gereken, davada ispat yükü kendisine düşmeyen tarafın açıklama
yaparak vakıaları aydınlatması anlaşılmalıdır. Bu ödeve aykırı davranmanın yaptırımı ise
hâkimin aleyhte bir kanaati ile karşılaşmak şeklinde ortaya çıkar63. Doktrinde dürüstlük kuralı
gereği özellikle belirsiz menfi vakıaların ispatında yaşanan zorluklar nedeni ile bu yükün
kullanımının gerekli olduğu ileri sürülmüştür64.
Bir tarafa açıklama ödevinin yüklenmesi ispat yükünün o tarafa geçtiği şeklinde
anlaşılmamalıdır. Ancak dürüstlük kuralına aykırı bir şekilde açıklama ödevi yerine
getirilmiyorsa hâkimin ispat yükünü taşıyan taraf lehine karar vermesi gündeme gelebilir.
Açıklama ödevinin getirilmiş olmasının çeşitli nedenleri olabilir. İspat yükünü taşımayan taraf
açık kanun hükümleri ile delil ikamesine yardım etmesi amaçlanmış olabilir. Örnek olarak,
menfi vakıa iddiasına karşı sadece inkâr ile karşılık veren taraf isticvaba davet edilerek
kendisine sorular sorulmalı cevapların yetersizliği halinde menfi vakıa iddiası ikrar edilmiş
sayılmalıdır. Karşı tarafında herhangi bir zorlama olmaksızın kendi menfaatlerini gözetmesine
imkân sağlamak amaçlanmış olabilir. Sonuç olarak ispat yükü taşımayan tarafın açıklama
ödevi, usul hukukuna ilişkin dürüstlük kuralına dayandırılabilir65.
Kanuni karineler, ispat yükü taşıyan tarafın sadece karine temelini ispat ederek davadaki
durumunu kolaylaştırıcı kurallardır. Kanuni karineye dayanan tarafın kanun getirdiği
yükümlülüklerden muaf tutulması söz konusu değildir. Örneğin karineye dayanan taraf elindeki
belgeleri sunmalıdır. Ayrıca karinenin aksini ispat faaliyetine karşı(asıl ispat) karşı delil sunma
yükü söz konusudur. Karineye dayanan tarafın açıklama ödevinden kaçınması karineden
mahrum olması değil, karinenin aksinin ispatlanmış olması şeklinde ortaya çıkar. Nesebin reddi
davası re’sen araştırma söz konusu olduğu için böyle bir sonuca ulaşmak bu durum için
mümkün olmaz66.
Tanrıver, s.771.
Konuralp, s.29.
61 Atalay, s.142.
62 Hakimin aydınlatma ödevine ilişkin ayrıntılı bilgi için bkz. Alangoya, Yavuz: Medeni Usul Hukukunda
Vakıaların ve Delillerin Toplanmasına İlişkin İlkeler, İstanbul 1979, s.139.
63 Açıklama ödevinin müeyyidesinin ikrar olduğuna ilişkin bkz. Yıldırım, s.154.
64 Atalay, s.144.
65 Atalay, s.149.
66 Atalay, s.153.
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3. İspat Yükü Taşımayan Tarafa Savunmasını Somutlaştırma Yükü Yüklenmesi
İddialarını menfi bir vakıaya dayandıran tarafın iddia veya savunmalarını belirgin olarak
ortaya koyması oldukça güçtür. Belirli menfi vakıalar bakımından ispat konusu dardır, bu
nedenle belirli menfi vakıayı iddia ve ispat etmek zor değildir. Bu durumda belirli menfi
vakıalara bakımından karşı tarafın savunmasını somutlaştırması gerek olmaz. Belirsiz menfi
vakıalar bakımından ise bir vakıanın gerçekleşmediği veya bir değer yargısının uygun olmadığı
yönündeki genel bir iddianın varlığı somutlaştırma yükü için yeterli sayılmalıdır. Zira belirsiz
menfi vakıalar bakımından asıl somutlaştırma faaliyeti davalıya düşer. Şöyle ki; davalı hangi
müspet vakıaların varlığını kabul ettiğini bildirmelidir ki menfi vakıa iddiasına dayanan davacı
da bu vakıaların olmadığını iddia ve ispat edebilsin. Böylelikle ispat konusu önemli ölçüde
sınırlanmış ve ispat yükünü taşıyan tarafın yerine getirmesi gereken delil ikame yükü mümkün
hale gelmiş olur67.
4. İspat Yükü Taşımayan Tarafa Karşı Delil İkame Yükü Yüklenmesi
İspat yükü taşımayan tarafın diğer tarafın bildirdiği elinde bulunan ispat araçlarını
mahkemeye ibraz etmesi gerekir. Örnek olarak ispat yükünü taşımayan taraf belge sunma
yükümlülüğünü yerine getirmezse o belge ile ispatlanacak olan vakıa ispatlanmış sayılır.
İddia karşı taraftan teslimi istenen delillere dayandırılıyorsa karşı taraf ispat yükü altında
olmamasına rağmen davayı kaybetmesi gündeme gelir. Bu sebeple kendiliğinden karşı delil
sunması gerekir. Bu yükümlülük dürüstlük kuralına, hukuki dinlenilme hakkına ve silahların
eşitliği ilkesine dayanır. Şunu ifade etmek gerekir ki iddiada bulunan taraf asıl ispat konusu
vakıaları yeterli olarak ortaya koymuş ise bu durumda zaten karşı taraf kendiliğinden karşı ispat
faaliyetine başlar. Burada kastettiğimiz delil ikame yükü asıl ispat delillerinin yeterli derecede
ikna edici olmadığı durumlarda söz konusu olur. Haklı sebep olmaksızın delil ikame yükünden
kaçan karşı taraf için bu durum aleyhine bir amere teşkil eder.
SONUÇ
Hukuk kuralları koşul vakıalardan ve hukuki sonuçtan meydana gelir. Kanun koyucu
bazı hallerde hukuki sonucun doğmasını menfi koşul vakıa ya da vakıalara bağlamış olabilir.
Menfi vakıaların doğrudan algılanamaması nedeni ile ispat edilemeyeceğini ileri sürmek kabul
edilebilir bir yaklaşım değildir. Zira menfi vakıalar doğrudan algılanamıyor olması, delil
göstermenin zor olması menfi vakıaya dayanan tarafı ispat yükünden kurtarmak için haklı bir
gerekçe oluşturmaz.
Belirli menfi vakıaların aksi olan bertaraf edici müspet vakıalar ile ispatı mümkündür.
Belirsiz menfi vakıalar bakımından çalışmamızda belirttiğimiz üzere iddia ve ispat imkânsızlığı
söz konusudur. Ancak bu imkânsızlığın çözümü menfi vakıaya dayanan tarafı ispat yükünden
muaf kılmak olmamalıdır. İspat güçlüğünün ya da imkânsızlığının aşılması için ispat ölçüsünün
düşürülmesi çözüm olarak kabul edilebilir. Ancak ispat ölçüsünün düşürülmesi de tek başına
yeterli olmayabilir. Bu durumda ispat yükü taşımayan karşı tarafın vakıaların aydınlatılmasına

67

Atalay, s.154.
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katılmasının sağlanması gerekir. Zira bütün yükü menfi vakıaya dayanan tarafa yüklemek bu
tarafın hukuki dinlenilme ve adil yargılanma hakkına aykırılık oluşturabilir. İspat yükünü
taşımayan karşı tarafın dürüstlük kuralı ve açıklama ödevinin bir sonucu olarak somutlaştırma
yükünün olduğu kabul edilmelidir. Bu şekilde menfi vakıanın ispatı kolaylaştırılabilir.
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ADALETE ERİŞİM HAKKI BAĞLAMINDA TÜRK HUKUKUNDA YARGILAMA
HARÇLARI
Öğr. Gör. Yasin ÇELİK
Yozgat Bozok Üniversitesi Yerköy Adalet Meslek Yüksekokulu
ORCİD 0000-0002-6253-8143
ÖZET
Bireylerin haklarını devletin yargı organları vasıtasıyla araması toplumsal barışın ve düzenin
sağlanmasına hizmet eder. Sosyal hukuk devletinde kanun koyucunun karar vermesi gereken
en önemli sorunlardan birisi, davanın taraflarının Devletin yerine getirmiş olduğu yargı
hizmetinin bedeline ne oranda katılmaları gerektiğidir. Adalet hizmetinin tamamen parasız
olması durumunda dava sayısı oldukça artar bu durum verilen hizmetin yetersizliğine neden
olur. Talep edilen harç yapılan yargı hizmetinin tam karşılığı olarak talep edildiğinde ise bu
durum yargı önünde hak arayanlar için ağır bir yüke neden olur. Harç miktarı, hak arayanların
hak arama özgürlüklerini kolaylıkla ve serbestçe kullanmalarını sağlamak için adil ve
ödenebilir olmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Yargılama Harcı, Adalete Erişim, Medeni Usul Hukuku
GİRİŞ
Devletin yerine getirdiği kamu hizmetleri kural olarak bedelsizdir. Mahkemeler
tarafından yerine getirilen yargı hizmetleri kamu hizmeti niteliğindeki adalet hizmetlerinin bir
parçasını oluşturur. Kamu hizmetleri bütünü içinde yer alan yargı hizmetlerinden faydalanırken
bedelsizlik esasının geçerli olması gerektiği düşünülebilir1. Fakat uygulamaya baktığımızda
mahkemelerin vermiş olduğu yargı hizmetinin bütünüyle parasız bir hizmet olmadığını
görmekteyiz. Devlet, mahkemelerin sürekli olarak işlevini yerine getirebilmesi için birçok
harcama yapar. Bu harcamalar hâkim ve memurlara yapılan aylık ödemeler, bina kirası,
kırtasiye giderleri olarak örneklendirebilir. Bu harcamaların çoğu devlet tarafından finanse
edilir. Yapılan harcamaların bir kısmının ise bu hizmetten faydalananlardan talep edilmesi
esasında sosyal hukuk devletlerinde kabul edilmektedir2.
Bazı kamu hizmetlerinden toplum tarafından aynı ölçüde yararlanılırken; mahkeme,
noter, icra ve iflas, tapu gibi bazı hizmetler ancak bu hizmetle ilgili olanların yararlanmasına
açıktır. Dolayısıyla bu tip hizmetlerin başvuruda bulunan kişilerin şahsi menfaatleri ile ilgili
olduğu ortadadır. Bu nedenle bu tip hizmetlerden yararlanan kişilerden harç alınmayıp, yapılan
giderleri vergi yolu ile bu hizmetlerden yararlanmayanlara yükletmek adalet anlayışını zedeler3.

Tanrıver, Süha: Medeni Usul Hukuku, Ankara 2016, s.1038.
Pekcanıtez, Hakan/Atalay, Oğuz/Özekes, Muhammet: Medeni Usul Hukuku, 5.Baskı, İstanbul 2017, s.532.
3 Pınar, Burak/Meriç, Nedim: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Yargı Harçlarına Bakışı: Yiğit ve Ülger
1
2
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Yargılama hizmetlerinin sağlanmasında bu hizmetten yararlananları yargı harçlarından
tamamıyla muaf tutmak açılan dava sayısının artmasına yol açar. Zira bireyler sulh olmak
yerine maliyeti olmayan, verilen kararın devlet güvencesi ile garanti altına alındığı yargılama
yolunu tercih ederler. Harç miktarı, yargıya başvurmayı düşünenleri hak arama yoluna
başvurmaktan caydıracak derecede yüksek olmamalıdır. Bu durumda bir oranlılık ilkesine
ihtiyaç gündeme gelmektedir. Devletin sosyal devlet olma özelliği nedeni ile harç miktarı ne
yargılamaya başvurmayı engelleyecek kadar yüksek ne de basit bir hak ihlalinde yargıya
başvurmaya neden olacak şekilde çok düşük olmamalıdır4. Bu noktadan hareketle bir hukuk
devletinde kişilerin hak arama hürriyetine sahip olması tek başına yeterli olmaz, mahkemelere
erişimin de kolaylaştırılması gerekir5.
A. YARGILAMA HARÇLARI KAPSAMI
I.

Genel Olarak

Harç, devletin yaptığı hizmetlerden yararlananlardan, yalnız o işle ilgili olarak alınan
bir miktar para olarak tanımlanmıştır6. Anayasa mahkemesi bir hizmetin harç konusu
olabilmesi için kişinin kamu kuruluşunun hizmetinden yararlanması ve kişiye kamu eliyle bir
menfaat sağlanması gerektiğini belirtmiştir7. Anayasa m.73/III’e göre harçlar mali
yükümlülükler arasında bulunduğu için kanunla konulur, değiştirilir veya kaldırılır.
Mahkemeler talepte bulananların özel hukuk alanındaki haklarına ulaşmalarına
yardımcı olur. Devletin yargı organları aracılığıyla vermiş olduğu hizmet karşılığında bu
hizmetten yaralananlardan makbuz karşılığı harç pulu yapıştırmak sureti ile belirli oranlarda ve
miktarlarda talep ettiği paralar, yargılama harcı olarak tanımlanır8. Yargıtay bir içtihadı
birleştirme kararında yargı harçları için, Devletin mahkemeler aracılığı ile yaptığı adli hizmete
ondan yararlananların katkısı olduğunu belirterek bu hizmetten yararlananlardan yasada
belirtilen durumlarda harç alınacağı biçiminde karar vermiştir9. Mahkemelerin vermiş olduğu

Davaları Işığında Hak Arama Özgürlüğü ve Yargı Harcı İlişkisi, TBBD, Y.22, S.84, Eylül- Ekim 2009, s.200.
4 Pınar/Meriç, s.206.
5 Tercan, Erdal/Rüzgaresen, Cumhur: Harçlar Kanunu m.28/a ve m.32’nin Mahkeme Kararları ve Yeni
Kanuni Düzenlemeler Işığında Değerlendirilmesi, EHFD, C.14, S.1-2, Haziran 2010, s.139.
6 Yılmaz, Ejder: Hukuk Sözlüğü, 6.Baskı, Ankara 2016, s.291; Aldemir, Hüsnü: Hukuk Davalarında
Yargılama Giderleri, 3.Baskı, Ankara 2012, s.350.
7 AYM. 31.03.1987, E.1986/20, K.1987/9.
8 Kuru, Baki: İstinaf Sistemine Göre Yazılmış Medeni Usul Hukuku, İstanbul 2016, s.811; Arslan,
Ramazan/Yılmaz, Ejder/Taşpınar Ayvaz, Sema: Medeni Usul Hukuku, 2.Baskı, Ankara 2016, s.692; Tanrıver,
s.1038; Pekcanıtez/Atalay/Özekes, s.533; Postacıoğlu, İlhan/Altay, Sümer: Medeni Usul Hukuku Dersleri,
İstanbul 2015, s.966; Harçlar, vergiden faklı olarak kamu giderine kaşılık olma ve mali güce bağlı olarak değil;
kamu hizmetlerinden kısmen de olsa yararlanmanın karşılığı olarak tahsil alınır. Bu nedenle harçlar, vergi dışı
kamu alacağı olarak tanımlanır. Ayrıntı bilgi için bkz. Akyol Aslan, Leyla: Anayasa Mahkemesinin 14.01.2010
Tarihli Kararı Çerçevesinde Yargı Harçlarına İlişkin Bazı Sorunlar ve Güncel Gelişmeler, HHFD, C.1, S.1, 2001,
s.35; E. Yılmaz, s.818.
9 Y. HGK. 16.11.1983, E.1983/ 5, K.1983/6 .
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hizmet karşılığında hizmetten yararlananlardan alınan yargı harçları yapılan giderlerin tam
karşılığı değildir. Bireylerden tahsil edilen bu harçları katılım payı olarak nitelendirebiliriz10.
Bir dava sebebi ile taraflardan talep edilecek yargı harçlarının neler olduğu 492 sayılı
Harçlar Kanununda ve bu Kanuna bağlı (I) sayılı tarifede düzenlenmiştir. HK m. 11/I’de genel
olarak yargı harçlarını davayı açan veya harca mevzu olan işlemin yapılmasını isteyen kişilerin
ödemekle mükellef olduğu belirtilmiştir. HK m.11/III’de ise herhangi bir istek olmaksızın resen
yapılacak işlemlere ait harçların, aksine hüküm yoksa lehine işlem yapılan kişilerden tahsil
olunacağı belirtilmiştir. HK m.6/I’e göre “Karşılık davalar, müstakil davalar gibi harca tabidir”
denmektedir. Ancak davalı karşı dava açmaz takas veya mahsup savunmasını ileri sürerse
davalının bu durumda bir harç ödemesi gerekmez HK m.6/II’e göre “Davaya müdahale eden
kimse, kanun yollarına müracaat ederse iltihak ettiği taraftan alınan harca eşit harcı ödemek
mecburiyetindedir” denmektedir. HK m.10 hükmüne göre yargılamanın yenilenmesi talebinin
kabulü üzerine bakılacak davalar, yeni davalar gibi harca tabidir. Yargılamanın yenilenmesi
talebinde bulunan sonuçta haklı çıkarsa evvelce alınan harç mahsup edilir. İşlemden kaldırılan
dosya, HMK m.150/4 hükmünde belirtilen süre içinde yenilenmediği takdirde, davanın
görülebilmesi yeniden harç verilmesine bağlıdır.
Yargılama harçlarının türleri Harçlar Kanununda gösterilmiştir. Bu çerçevede,
yargılama harçlarını üç başlık altında inceleyeceğiz.
II.

Başvurma Harcı

Başvurma harcı temel olarak dava açarken peşin olarak ödenmesi gereken maktû bir
haçtır. Ayrıca karşı dava açılması, davaya katılma, ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz, delil tespiti ve
kanun yollarına başvuru halinde de bu harcın ödenmesi gerekir. Mahkemenin yetkisizlik veya
görevsizlik kararı vermesi sebebiyle yetkili veya görevli mahkemeye yeniden başvurulması
halinde bu harç alınmaz11.
Yargıtay boşanma davasında fer’i talepler bakımından başvuru harcının belirlenmesi
konusu hakkında bir kararında “Davalı-karşı davacı erkek, birleşen dava dilekçesinde boşanma
talebinin yanı sıra 7.800 TL şahsi alacak talebinde de bulunmuştur. Dava açılırken alınan
başvuru harcı, dava dilekçesindeki isteklerin tümünü kapsar. Davalı-karşı davacı erkeğin
alacak talebi nispi harca tabidir. Bu talep sebebiyle davanın açılması esnasında nispi harç
alınmadığı gibi bu eksiklik yargılama sırasında da giderilmemiştir. Nispi harç
tamamlattırılmadan müteakip işlemler yapılamaz” şeklinde hüküm vermiştir12. Bu kararda
boşanmanın fer’i sonuçlarından olmayan talepler boşanma davası ile birlikte istendiği için tek
bir başvuru harcı talep edilmesine rağmen fer’i talep bakımından karar ve ilam harcının da
Pekcanıtez/Atalay/Özekes, s.532; Karaaslan, Varol: Anayasa Mahkemesi’nin Harçlar Kanunu 28. Ve 32.
Maddeleri Hakkındaki Kararı ve Harçlar Kanunu’nda Yapılan Değişiklik Sonucu Ortaya Çıkan Yeni Hukuki
Durum, İKÜHFD, Y.10, C.10, S.2, Temmuz 2011, s.145.
11 Pınar, Burak: Yargı ve İcra Harçları, 2.Baskı, Ankara 2009, s.75; Atalay, Oğuz: Pekcanıtez Usul Medeni
Usul Hukuku, 15.Bası, İstanbul 2017, Pekcanıtez Usul, s.2385.
12 Y. 2.HD. 12.10.2017, E. 2017/4117, K. 2017/10974.
10

BOOK OF FULL TEXT

ISBN: 978-625-7341-52-3

www.karadenizkongresi.org

Page | 260

BLACK SEA SUMMIT 7th INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES CONGRESS
yatırılmış olması aranmaktadır. Yargıtay’ın bu uygulaması doktrinde eleştirilere neden
olmuştur. Zira objektif dava birleşmesinde talep sayısı kadar dava söz konusu olduğu için
mahkemenin her bir talep bakımından ayrıca karar vermesi gerekmektedir. Boşanma
davasındaki fer’i olmayan talepler bakımından, bu taleplerin ayrı bir davaya konu edilmesi
mümkün olduğu için ayrı bir başvuru harcı alınması gerekir13.
Başvurma harcının tutarı, her yılbaşından itibaren geçerli olmak üzere tespit ve ilan
edilen HK bağlı (I) sayılı tarifenin birince bölümünde düzenlenir.
III.

Karar ve İlâm Harcı

Karar ve ilam harcı kural olarak mahkemenin davayı esasa ve usule ilişkin bir sebeple
sona erdirmesi durumunda alınan harçtır. Bu harcın alınmasının temel nedeni kötü niyetli olarak
dava açılmasını engellemektir14. Davanın maktu harca göre mi yoksa nispî harca göre mi
açılacağı hususu kamu düzenine ilişkindir. Zira yapılacak tespite bağlı olarak hazinenin alacağı
harç miktarı değişecektir15. Karar ve ilam harcı, HMK m.323/1-a hükmü nedeni ile yargılama
giderleri kapsamında değerlendirilir. Bir hukuk davasında karşı tarafa yüklenen yargılama
giderleri ilgili davanın ayrıntısı olduğundan ayrı bir dava konusu yapılması mümkün değildir16.
HK m.3/I’e göre hakem kararlarının icrasında hakem kararının niteliğine göre karar ve
ilam harcı alınır. HK m.3/II’e göre yabancı hakem kararları ile kanun gereğince tahkim yolu ile
halli mecburi olan davalardan da aynı suretle harç alınır.
Doktrinde HK m.28’de HMK m.350 ve m.367 hükümlerinde belirtilen kesinleşmeden
yerine getirilemeyecek ilamlara ilişkin harçların tahsil zamanına ilişkin bir hüküm
bulunmaması eleştirilmiştir17. Doktrinde HK m.28’e eklenecek “yerine getirilmesi
kesinleşmeye bağlı olan kararlarda süre kesinleşme tarihinden başlar” ifadesinin yaşanabilecek
tereddütlerin ortadan kalkmasını sağlayacağı ifade edilmektedir18. Yargıtay Hukuk Genel
Kurulunun konuya ilişkin verdiği kararında, “ilamın esas hakkındaki hükmü kesinleşmeden
vekâlet ücreti ve yargılama giderlerine ilişkin hüküm bölümü ayrıca infaz ve icra takibine konu
edilemez” şeklinde karar vermiştir19.
HMK m.302’e göre taraflar, harcının ödenmiş olup olmamasına bakılmaksızın ilamı her
zaman alabilirler. Bakiye karar ve ilam harcının ödenmemiş olması, hükmün tebliğe
çıkarılmasına, takibe konmasına ve kanun yollarına başvurulmasına engel teşkil etmez.

13

Akyol Aslan, s.39.
Akyol Aslan, s.39.
15 Görgün, L. Şanal/Börü, Levent/Toraman, Barış/ Kodakoğlu, Mehmet: Medeni Usul Hukuku, 6.Baskı,
Ankara 2017, s.638.
16 Y. İHGK. 29.05.1957, E.1957/4, K.1957/16.
17 Özbudak, Coşkun: Kesinleşmeden Yerine Getirilemeyen Hükümler Bakımından Karar ve İlam Harçlarının
Tahsil Zamanı, Terazi, C.8, S.81, Mayıs 2013, s.51.
18 Özbudak, s.55.
19 Y. HGK, 5.10.2005, E.2005/12-534, K.2005/554.
14
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1. Maktu Karar ve İlâm Harcı
Konusu para olmayan veya para ile değerlendirilemeyen nitelikteki davalarda alınacak
olan harç, maktu karar ve ilâm harcı olarak adlandırılır. Ayrıca çekişmesiz yargı işleri ile delil
tespiti, ihtiyati haciz ve ihtiyati tedbir talepleri içinde maktu karar ve ilam harcı alınır.
Davacının dava açarken maktu karar ve ilâm harcının tamamını peşin olarak ödemesi gerekir.
Davanın reddi durumunda da maktu karar ve ilam harcı alınır. Ayrıca usule ilişkin nihai
kararlarda örnek olarak, görevsizlik ve yetkisizlik kararlarında ve davanın konusuz kalması
nedeni ile verilecek olan kararlarda maktu karar ve ilam harcı alınır. Bu hallerde davanın
başında ödenmiş olan peşin karar ilam harcı ile maktu harç arasındaki fark istek halinde
davacıya iade edilir20. Boşanma davasında karar ve ilâm harcı maktudur. Ancak boşanma
davasında tazminat da talep edilmişse bu istem boşanmanın eki niteliğinde olmadığı için nisbî
harca tabidir21.
Davanın açıldığı sırada peşin ödenmesi gereken maktu karar ve ilam harcının
ödenmemiş ve eksik ödenmiş olduğunu tespit eden mahkeme harcı ödemekle yükümlü olan
tarafa süre vermelidir. Bu süre sonunda belirlenen harç ödenmezse önce kaldırma kararı
verilmeli sonrasında ise davanın açılmamış sayılmasına karar verilmelidir22. Peşin ödenmesi
gereken maktu karar ve ilam harcının davanın açıldığı tarihle süre verilmesi sonucunda fiilen
ödendikleri tarih arasındaki zaman için gecikme zammı uygulanması mümkün olmamaktadır23.
2. Nispî Karar ve İlâm Harcı
Konusu para olan veya para ile değerlendirilebilen malvarlığına ilişkin davalarda
hüküm verilmesi durumunda, hüküm altına alınan anlaşmazlık konusunun değeri üzerinden
alınacak olan harç, nispi karar ve ilam harcıdır. Yani nispî karar ve ilâm harcı yalnız hüküm
verilmesi durumunda alınır. Nispi karar ve ilam harcına tabi olan davalarda davanın esastan
reddedilmesi veya usule ilişkin nihai bir kararla ya da konusuz kalması sebebi ile sona ermesi
durumunda, karar ve ilam harcı maktudur. Bu nedenle, başlangıçta alınmış nispî harcın maktu
harcı geçen kısmı geri verilir.
HK m.28/I-a’a göre karar ve ilam harçlarının dörtte biri peşin, geri kalan dörtte üçlük
kısmının ise kararın tebliğinden itibaren bir ay içinde ödenmesi gerekir. Şu kadar ki, ölüm ve
cismani zarar sebebiyle açılan maddi ve manevi tazminat davalarında peşin alınan harcın oranı
yirmide bir olarak uygulanır. Bakiye karar ve ilam harcının ödenmemiş olması, hükmün tebliğe
çıkarılmasına, takibe konulmasına ve kanun yollarına başvurulmasına engel teşkil etmez.
Kanunun son cümlesi HMK m.302/II hükmü ile aynı şekilde düzenlenmiştir.
Yargıtay Hukuk Genel Kuruluna konu olan bir kararda peşin ödenmesi gereken başvuru
ve karar harcının eksik olması durumuna ilişkin olarak “Başvurma harcı ile dava dilekçesinde
dava değeri olarak gösterilen 30.000 Tl üzerinden alınması gereken peşin nispi karar ve ilam
Atalay, Pekcanıtez Usul, s.2387.
Arslan/Yılmaz/Taşpınar Ayvaz, s.693.
22 Öztürk, İlhami: Süresinde Ödenmeyen Karar ve İlam Harçlarına Gecikme Zammı Uygulanması, GÜHFD,
C.XX, Ocak 2016, S.1, s.584.
23 Öztürk, s.588.
20
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harcını yatırmıştır. Ne varki; yargılama sırasında dava değerinin 64.838 TL olduğu anlaşılmış
ise de, belirlenen bu yeni dava değeri üzerinden alınması gereken peşin nispi karar ve ilam
harcının ilgilisince tamamlandığına veya mahkemece eksik harcın tahsiline ilişkin bir belge ya
da bilgi dosyada yer almamaktadır. Yukarıda belirtildiği üzere, davacı taraf, 492 Sayılı Kanun
kapsamında kendisi harçtan muaf olmadığı gibi, işlemi de yargı harçlarından müstesna
değildir. Öyleyse, davacının yargı harçlarını ödeme yükümü altında olduğu anlaşıldığına göre,
64.838 TL üzerinden belirlenecek olan eksik peşin nispi karar ve ilam harcı tamamlanmadıkça,
eldeki davaya devam etme olanağı bulunmamaktadır. Mahkemece, yukarıda açıklanan yasal
düzenlemeler ve ortaya konulan ilkeler göz ardı edilerek, yargılama sırasında usulünce
yatırılmış yargı harcı tamamlanmadan yargılamaya devamla işi esası hakkında hüküm
kurulmuş olması doğru değildir. Buna göre mahkemece yapılacak iş; davacı tarafa 2009
yılında yürürlükte olan tarife uyarınca 64.838 TL üzerinden belirlenecek olan eksik peşin karar
ve ilam harcını ödemesi konusunda usulünce önel verilerek, sonucuna göre bir karar vermek
olmalıdır. Hal böyle olunca; yukarıda açıklanan değişik gerekçe ve nedenlerle direnme
kararının bozulmasına” şeklinde hüküm tesis etmiştir24. Doktrinde peşin ödenmesi gereken
karar ve ilam harcının ödenmemesi dıurumunda dosyanın işlemden kaldırılması kararının
verilmesinin usul ekonomisi ve taraf menfaatleri bakımından yerinde olacağı ifade edilmiştir25.
Peşin ödenmesi gereken harcın ödenmemesi ya da eksik ödenmesi durumunda Yargıtay
tarafından bozma kararı verilmesinin yerinde olmadığı; harç bakımından gerekli değişiklikler
yapıldıktan sonra kararın düzelterek onanmasına karar verilmesinin daha doğru olacağı ifade
edilmiştir26.
Yargıtay konusu para olan ve para ile değerlendirilebilen davalarda alınan nispi harç ile
ilgili olarak bir kararında “Davalısı harçtan muaf olan davalarda, davacının davada haklı
bulunması halinde davalıdan harç tahsil edilemeyeceğinden davacının yatırdığı peşin harç
kendisine iade edilecek; davayı kaybetmesi halinde ise, alınacak harç en fazla maktu harç
miktarı kadar olacaktır. Hal böyle olunca dava niteliği gereği nispi harca tabi olsa dahi bu özel
durum gereği kararın verilmesi ile doğacak ve alınabilecek olan harç miktarı ancak maktu harç
miktarı kadar olabileceği için başta alınacak harç miktarı da maktu harç olmalıdır. Eldeki
davada da kural olarak nispi harca tabi olmakla birlikte davalısı harçtan muaf olduğundan
dava sonunda davanın reddi halinde dahi alınması gereken harç maktu olup; alınabilecek nispi
karar ve ilam harcı bulunmamakta; bu nedenle peşin harcın da 1/4 nispi harç değil, sonuçta
hükmedilebilecek olan maktu harç olması gerekmektedir. Bu nedenle peşin alınabilecek olan
en fazla harç, maktu harç miktarıdır. Bu tür davalarda nispi karar ve ilam harcı alınmayıp;
sadece davanın tamamen reddi halinde alınması gereken maktu karar ve ilam harcının alınması
davayı sırf bu nedenle maktu harca tabi bir dava haline getirmemektedir. Önemle
vurgulanmalıdır ki, burada davanın değil, davalının özelliği sonuca etkili olup, onun harçtan
muafiyetinin yarattığı özel bir hal söz konusudur” şeklinde karar vermiştir 27.

24

Y. HGK. 23.10.2013, E. 2013/7-31, K. 2013/1481.
Akyol Aslan , s.41.
26 Kuru, Baki: Hukuk Muhakemeleri Usulü, C. V, 6.Baskı, İstanbul 2001 (C.V), s.5316.
27 Y. HGK. 3.11.2010, E.2010/10-550, K.2010/561.
25
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Ancak bu karar nedeni ile akla vekalet ücretinin nasıl hesaplanacağı sorunu gündeme
gelmektedir. Yargıtay belirttiğimiz genel kurul kararında “O halde hakim, taraflardan biri
harçtan muaf olsa bile davanın gerçek değerini kendiliğinden belirleyecek ve bu değer
üzerinden şartları var ise vekalet ücretine hükmedecektir. Bu hallerle sınırlı olmak üzere
sonuçta nispi karar ve ilam harcı alınamayacağı için ikmal edilecek harç bulunmadığından
harcın ikmal edilmemiş olması dava değerinin dava dilekçesindeki değer olarak kabulünü
gerektirmemektedir. Daha açık ifadeyle; eldeki davada olduğu gibi davalının sıfatı nedeniyle
harçtan muafiyet hallerinde dava değeri, sonuçta hükmedilebilecek harç miktarı maktu harçtan
fazla olmadığından ikmali gereken harç bulunmasa da tespit edilen bu gerçek değer olup,
vekalet ücretinin takdirinde de yine bu gerçek değer nazara alınmalıdır” ifadesi ile sonuça
ulaşmıştır.
Söz konusu karara karşı yazılan karşı oyda “Yapılan açıklamalardan anlaşılacağı üzere,
harca tabi işlemlerden harç alınması Harçlar Kanunu uyarınca emredici niteliktedir. Harç
miktarı ve ücreti vekalet de dava değerine göre belirlenmektedir. Davacı taraf harca tabi olup,
karşı taraf harca tabi değilse de, yasanın aradığı şart, davayı açan tarafın harca tabi olup
olmadığıdır. Harca tabi ise, mutlaka yasanın belirlediği oran ve miktarda harç alınması yasa
gereği olduğundan, mahkemece bu husus re'sen dikkate alınması gerekmektedir. Karşı tarafın
harçtan muaf olması yasal sonucu değiştirmeyecektir. Kanunda yer alan bir hususta, davalı
taraf harçtan muaf olduğundan, mahkemece davacıdan da harç alınmasına gerek yoktur
yorumu ile TMK'nın 1. maddesine göre boşluğu içtihatla böyle dol- duruyorum denilemez. Zira
ortada yasal bir boşluk söz konusu değildir. Özel nitelikteki bir kısım davalardaki harçlarla
ilgili hususu genelleştirerek, yasanın emredici hükmüne aykırı uygulamaya geçmenin usul ve
yasaya aykırı olduğu…” ifade edilmiştir.
HK m.16/I’e göre müdahelenin önlenmesi, tescil ve tapu kayıt iptali gibi gayrimenkulün
aynına ilişkin davalarda gayrimenkulün değeri üzerinden nispî harç alınır. HK m.16/II’e göre
gayrimenkulün aynına ilişkin davalarda ecrimisil ve tazminat gibi taleplerde de bulunulduğu
takdirde harç, gayrimenkulün değeri ile talebolunan tazminat ve ecrimisil tutarı üzerinden
alınır. HMK m. 119/I-d’e göre malvarlığına ilişkin davalarda dava konusunun değeri
gösterilmek zorundadır. HK m.16/III’e göre değer tayini mümkün olan hallerde dava
dilekçelerinde değer gösterilmesi zorunludur. Gösterilmemişse davacıya tespit ettirilir.
Tespitten kaçınma halinde, dava dilekçesi işleme konmaz. HK m.30’a göre hâkim davacının
dava dilekçesinde göstermiş olduğu bu değerle bağlı değildir. Yargılama sırasında tespit olunan
değerin, dava dilekçesinde bildirilen değerden fazla olduğu anlaşılırsa, yalnız o celse için
yargılamaya devam edilir, takip eden celseye kadar noksan değer üzerinden peşin karar ve ilam
harcı tamamlanmadıkça davaya devam olunmaz. HK m.31’e göre peşin alınan karar ve ilam
harcının işin sonunda ödenmesi gerekenden fazla olduğu anlaşılırsa fazlalık istek üzerine geri
verilir. Kendiliğinden mahsup işlemi yapılamaz28.
HK m.22’e göre davadan feragat, davayı kabul veya sulh, muhakemenin ilk celsesinde
vuku bulursa, karar ve ilam harcının üçte biri, daha sonra olursa üçte ikisi alınır. Dava konusu

28

Görgün/Börü/Toraman/Kodakoğlu, s.639.
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ıslah yolu ile artırılırsa artırılan miktar üzerinden harç alınması gerekir. Bu harcın yatırılmaması
durumunda ise yargılamaya devam edilmemesi gerekir.
HK m.28/I “karar ve ilam harçlarının dörtte biri peşin, geri kalanı kararın tebliğinden
itibaren bir ay içinde ödenir” şeklinde düzenlemeden bakiye karar ve ilam harcının ödeme
süresinin işlemeye başlaması için tebliğ edilmesinin yeterli olduğu görülmektedir. Karara karşı
kanun yoluna başvurulması ödeme süresini etkilemez. Ayrıca mahkeme kararında hükme
bağlanan karar ve ilam harcının ödenmesi için hükmün kesinleşmesi aranmaz. Kararın icrası
için kesinleşmesi gerektiği hallerde dahi hükmedilen harcın ödenmesi kesinleşme şartına bağlı
değildir. Kanunda belirtilen 1 aylık süre içinde ödenmeyen bakiye karar ve ilam harçları
bakımından geçikme zammı hesaplanması mümkündür29.
Karar ve ilam harcının peşin ödenmesi gereken dörtte birlik kısmı kısmı ödenmeden
veya eksik ödenerek dava açılması durumunda ise mahkeme tarafından harcın ödenmesi veya
tamamlattırılması için ilgiliye süre verilmektedir. Maktu karar ve ilam harcına ilişkin
açıklamalarımız bu kısım içinde geçerlidir. Ödeme tarihi kesin bir tarih olarak saptanamadığı
için söz konusu harcın zamanında ödenmemesi sebebi ile geçikme zammı uygulanmaz30.
IV.

Celse Harcı

Celse harcı davanın taraflarından ertelenmesine sebep oldukları celseler nedeniyle
alınan harçtır. HK m.12/I’e göre celse harcının muhakeme tarafların talep ve muvafakatleri
üzerine talik edilmiş ise taraflardan ve evvelce yapılması mümkün olan bir işlemin yapılmamış
olmasından dolayı talik edilmişse, talike sebebiyet veren taraftan alınacağı düzenlenmiştir.
Doktrinde celse harcının diğer harçlar gibi yargılama giderleri arasında sayılan ve davayı
kaybeden tarafa yükletilebilen harçlardan olmadığı için celse harcını ödemeye mahkum olan
tarafın kararda ayrıca ve açıkca gösterilmesi gerekriği belirtilmiştir31.
Ancak biz bu görüşe tamamı ile katılmıyoruz. HK m.12’de celse harcının alınacağı
haller sayılırken birinci cümlede yargılamanın tarafların talepleri üzerine ertelenmesi halinde
celse harcının taraflardan alınacağı ifade edilmiştir. Bu durumda bizce davalı taraf dava
sonunda haksız çıkmışsa celse harcının tamamından sorumlu olmalıdır. Ancak HK m.12 ikinci
cümlede ise celse harcının ertelenmeye sebep olan kişiden alınacağı düzenlenmiştir. Örneğin
davalının kusuru olmaksızın, davacı duruşmanın ertelenmesine neden olmuşsa celse harcı
davacından talep edilecektir. Dava sonunda haksız çıkan davalıdan davacının sebep olduğu
celse harcınında talep edilmesi bizce de mümkün olmamalıdır. Davacı taraf haklı çıkmasına
rağmen kusuru ile ertelenmesine neden olduğu duruşmaya ilişkin celse harcı yükünü
taşımalıdır.

Öztürk, s.592.
Öztürk, s.597.
31 Aldemir, s.350; Akyol Aslan, s.42; Atalay, Pekcanıtez Usul, s.2390.
29
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B. YARGILAMA HARÇLARI VE ADALETE ERİŞİM HAKKI
I.

Genel Olarak

Bireylerin haklarını devletin yargı organları vasıtasıyla araması toplumsal barışın ve
düzenin sağlanmasına hizmet eder. Sosyal hukuk devletinde kanun koyucunun karar vermesi
gereken en önemli sorunlardan birisi, davanın taraflarının Devletin yerine getirmiş olduğu yargı
hizmetinin bedeline ne oranda katılmaları gerektiğidir32. Adalet hizmetinin tamamen parasız
olması durumunda dava sayısı oldukça artar bu durum verilen hizmetin yetersizliğine neden
olur. Talep edilen harç yapılan yargı hizmetinin tam karşılığı olarak talep edildiğinde ise bu
durum yargı önünde hak arayanlar için ağır bir yüke neden olur33. Yüksek harç bedelleri hakkını
mahkeme önünde aramak isteyenlerin yargı organlarına başvurmamasına ve toplumsal düzeni
bozucu yollardan haklarını elde etmeye çalışmalarına yol açar. Bu durumun önüne geçmek için
harç tutarının makul bir miktar üzerinden belirlenmesine ve ilgililere yargı önünde hak
aramaktan vazgeçmelerine neden olacak ciddi bir mali külfet yüklenmemesine özen
gösterilmelidir34. Zira kişilerin haklarına ulaşmasını engelleyen veya haklı tarafı mağdur hale
getiren düzenlemeler hak arama özgürlüğünün ihlali anlamına gelir35. Bu konuda sağlanması
gereken denge hukuk politikasının bir sorunudur. Harç miktarı, hak arayanların hak arama
özgürlüklerini kolaylıkla ve serbestçe kullanmalarını sağlamak için adil ve ödenebilir
olmalıdır36.
Hak arama özgürlüğü bireyin menfaatinin temini için yargı organlarına başvurmasını ve
etkin hukuki korumadan yararlanmasını sağlar. Hak arama özgürlüğü hem mahkemeye erişim
hakkını yani dava açma hakkını hem de verilen hükmün cebri icra yolu ile yerine getirilmesini
içerir37. Yargı harçlarının varlığı esasında hak arama özgürlüğüne doğrudan aykırılık
oluşturmaz. Bireyin hak arama özgürlüğünü kullanırken bir yargılama kuralı olan harçları
yatırmış olması aranır. Hak arama özgürlüğüne ilişkin bu koşulun yerine getirilmemesi bireyin
uyuşmazlığı yargı organı önüne taşımasına engel olur. Bununla birlikte bireyin yargı organına
başvurması bir takım objektif imkânsızlıklar taşıyorsa artık hak arama özgürlüğüne ilişkin
kuralların yerine getirilememiş olmasından bahsetmek gerekir. İşte bu engeller nedeni ile yargı
organlarına başvuramama hak arama özgürlüğünün gerçekleşmesine engel olur. Bireylerin
ekonomik durumlarındaki farklılıkların hakların kullanılmasında eşitsizliklere neden olmaması
gerekir38.
Anayasa Mahkemesi kanun koyucunun belirlemiş olduğu harçlar nedeni ile Anayasanın
36. maddesinde düzenlenen mahkemeye erişim hakkının ihlal edilmemiş sayılması için bazı
ölçütler benimsemiştir. Birincisi harcın miktarının makul olmasıdır. İkincisi harcın alınmasında
haklı bir amacın bulunmasıdır. Üçüncüsü ise ulaşılmak istenen amaç ile harç miktarı arasında

Tanrıver, s.1038; Arslan/Yılmaz/Taşpınar Ayvaz, s.692.
Arslan/Yılmaz/Taşpınar Ayvaz, s.692.
34 Tanrıver, s.1038.
35 Tercan/Rüzgaresen, s.138.
36 Atalay, Pekcanıtez Usul, s.2385; Arslan/Yılmaz/Taşpınar Ayvaz, s.692.
37 Karaaslan, s.146.
38 Pınar/Meriç, s.203.
32
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orantı bulunmasıdır. Son olarak Anayasa Mahkemesi ödeme gücü bulunmayanlar için etkili bir
adli yardım sisteminin varlığını aramıştır39.
HK m.28/I-a hükmü “Karar ve ilam harçlarının dörtte biri peşin, geri kalanı kararın
verilmesinden itibaren iki ay içinde ödenir. Karar ve ilam harcı ödenmedikçe ilgiliye ilam
verilmez” şeklinde idi. Bu düzenlemeye göre peşin olarak tahsil edilecek olan dörtte bir karar
ve ilam harcı dava dilekçesinde gösterilen değer üzerinden hesaplanıyordu. Geri kalan dörtte
üçlük kısım ise iki ay içinde ödeniyordu. Ayrıca karar ve ilam harcı ödenmedikçe ilgiliye ilam
verilmiyordu. Bu durum hak arama hürriyeti40 bağlamında bazı problemlere neden oluyordu.
II.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Bakımından

1. Ülger/Türkiye Davası
AİHS’in adil yargılanma hakkı başlıklı m.6 hükmü, adil yargılanma hakkına ilişkin
temel güvenceler öngörmektedir. Bu güvencelerden biri yargı yerine başvuru hakkıdır. Yargı
önünde hak arama yolunun fiilen veya hukuki olarak kapatılması ya da kullanımını imkânsız
kılacak şekilde sınırlandırılması m.6 hükmünün ihlali anlamına gelir41. Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi ÜLGER/Türkiye kararında mahkeme kararını almayı harç yatırılmasına bağlayan
kuralı AİHS m.6 ve Ek I Nolu Protokol m.1 ’e aykırı bulmuş ve ihlal kararı vermiştir. Burada
sorun, kaybeden tarafın ödemesi gereken harçların davacı tarafından peşinen ödenmesinin talep
edilmesi, davacının mahkeme kararını almasına ve icra takibine başlamasına engel
olunmasıdır42.
“Hükümet, kararın uygulanmama nedeninin, iç hukuk çerçevesinde kararın, ödenmesi
gereken yargılama giderleri ödenmedikçe ilgili tarafa verilmesinin mümkün olmaması
olduğunu belirtmiştir. Öte yandan, AİHM, Harçlar Kanunu'nun 28 (a) Maddesi'ne atıfta
bulunarak, mahkemenin, başvurana, mali bir sorumluluk yüklemiş olduğunu, böylece karara
erişimini ve kararın uygulanmasını engellediğini kaydeder. AİHM, bir kimsenin erişim
hakkından yararlanıp yararlanmadığını belirlemek için, yargılama giderlerinin makullüğünün,
başvuranın bu meblağı ödeme kapasitesi, davanın özel ayrıntıları ve bu sorumluluğun
yüklendiği dava safhası ışığında değerlendirilmesi gerektiğini anımsar (bkz. Kreuz). Bu
bağlamda, AİHM, başvuranın inşaat işçisi olduğunu gözlemler. Başvuran sorumlu şirkete,
ödenmemiş maaşını alabilmek için dava açmıştır. Mahkeme başvuranın taleplerini kısmen
kabul etmiş, tazminat olarak yaklaşık 10.000 Euro ödenmesine karar vermiştir. Geri kalan
yargılama giderleri yaklaşık 598 Euro'dur. Başvuran, kendisine ödenecek meblağı alabilmek
için harcı ödemeye istekli olmasına rağmen, bunu yapmak için yeterli kaynağa sahip değildir.
Arslan/Yılmaz/Taşpınar Ayvaz, s.692.
Hak arama hürriyeti başlıklı Anyasa m.36 hükmü bireylere gerekli korumayı sağlar. Bu hakkın tanınmaması ve
engellenmesi durumunda ise bu hakkın ihlali söz konusu olur. Ancak hak arama özgürlüğünün taraflara yüklemiş
olduğu olduğu bir takım sorumluluklar ve ödevler bulunmaktadır. Usulüne uygun bir dava dilekçesi verilmesi,
dürüstlük ilkesi, gerekli masrafların yatırılmış olması bu ödev kapsamında sayılabilir. Bkz. Pınar/Meriç, s.199.
41 Poroy, Mehmet Akif: Harçlar Kanunu’nun 28/a Maddesinin AİHM’in Ülger/Türkiye Kararı ve Türk
Yargısının Uygulanması Işığında Değerlendirilmesi, TBBD, Y.22, S.86, Ocak-Şubat 2009, s.426.
42 Deliduman, Seyithan: Anayasa Mahkemesinin 492 sayılı Harçlar Kanununun Bazı Maddelerine İlişkin
Olarak Vermiş Olduğu 14.01.2010 Tarihli Kararı Üzerine Düşünceler, Terazi, Y.5, S.43, Mart 2010, s.118.
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AİHM, AİHS'nin 6 § 1. Maddesi kapsamındaki etkili hakları güvence altına alma
yükümlülüğünün yerine getirilmesinin, yalnız müdahale olmaması anlamına gelmediğini,
Devlet'in olumlu bir faaliyette bulunmasını gerektirebileceğini de yineler. Yargılama
giderlerinin karşılanmasında tüm sorumluluğu başvurana yükleyerek, Devlet'in, kararların
uygulanması için hem hukuken hem de uygulamada etkin bir yöntem belirleme yönünde genel
ya da özel her türlü uygun tedbiri alma yükümlülüğünden (pozitif yükümlülük) kaçındığı
kanısındadır (bkz. Fuklev - Ukrayna, 71186/01). Dolayısıyla, bu davada, yargılama
giderlerinin miktarı ile bu giderlerin ödenmesi, başvuranın bu meblağları ödeme kapasitesi ve
kararın bir kopyasının başvurana verilmesi arasındaki makul orantılılık ilişkisi de göz önünde
bulundurulmalıdır. Yukarıda belirtilenler ışığında, AİHM, başvuranın kararın bir kopyasını
alamadan mahkeme harcını ödemekle yükümlü tutulmasının, üzerinde aşırı bir yük oluşturduğu
ve mahkemeye erişim hakkını bu hakkın özünü zedeleyecek derecede kısıtladığı kanısındadır.
Dolayısıyla AİHS'nin 6 § 1. Maddesi ihlal edilmiştir43”
Bu dava esasında hak arama özgürlüğünün engellenmesi ile değil, taraflara etkin hukuki
korumanın yeterince sağlanamamasına ilişkindir44. Adil yargılanma hakkının sağlanması için
gerekli unsurlardan biri de yargıya erişim hakkının sağlanmış olmasıdır. Haklı çıkan davacıya
mahkeme kararının yerine getirilmesi için kolaylık sağlanması gerekirken harç engeli konması
adalet sistemimiz için çok ciddi sorunlara neden olmuştur45.
2. Mehmet ve Suna Yiğit/Türkiye Davası
Yargı harçlarına ilişkin bir başka önemli AHİM kararı ise şu şekildedir; “AİHM,
başvuranların kızının Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde ameliyat olduğunu ve ameliyat
sırasında komaya girdiğini kaydetmiştir. Daha sonra komadan çıkmıştır; ancak, kollarını ve
bacaklarını hareket ettirememiştir. Bu olayın ardından, başvuranlar Dicle Üniversitesi
hakkında tazminat davası açmak istemişlerdir. Bu davayı açmak için, yerel mevzuat uyarınca,
180.000.000 Türk Lirası'na varan mahkeme masraflarını ödemeleri gerekliydi. Bu noktada,
Aralık 1998'de, bu miktarın, söz konusu dönemde geçerli olan aylık asgari ücretin dört kat
fazlası olduğunun altı çizilmelidir. Ayrıca, olayların olduğu dönemde başvuranların gelirinin
olmadığı tartışmasız bir gerçektir. Bu gerçek, başvuranlar tarafından Diyarbakır İdare
Mahkemesi'ne sunulan belgelerle desteklenmiştir. Ayrıca, Ekim 1998'de, bu belgelere
dayanarak, Diyarbakır Asliye Hukuk Mahkemesi, başvuranları, mahkeme masraflarını
ödemekten muaf tutmaya karar vermiştir. Yukarıda belirtilenler karşısında, AİHM, İdare
Mahkemesi tarafından şart koşulan mahkeme masrafları miktarının başvuranlar üzerinde aşırı
bir yük oluşturduğunu değerlendirmiştir.
Ayrıca, İdare Mahkemesi'nin başvuranları mahkeme masraflarını ödemekten muaf
tutmayı reddettiğinde Yüksek İdare Mahkemesi'nin içtihadına atıfta bulunduğunu ve bu
içtihada göre bir avukat tarafından temsil edilen davacılara yasal yardım tanınmayacağı
gözlemlenmiştir. AİHM, AİHS'nin 19. maddesine uygun olarak, yerel mahkemelere erişimi
düzenlemek konusunda en uygun hareket tarzına karar verirken, görevinin, kendini yetkili yerel
AİHM, 26.06.2007, Başvuru No:25321/02.
Pınar/Meriç, s.205.
45 Çalışkan, Bilal: Adalete Erişime Harç Engeli, Terazi, Y.3, S.26, Ekim 2008, s.131.
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makamların yerine koymak olmadığını anımsamıştır. AİHM, ayrıca, mahkemenin bir karar
yerine başka bir karar almasına yol açan olayları yeniden değerlendiremez. AİHM'nin görevi,
söz konusu makamların, takdir yetkilerini kullanırken aldıkları kararları AİHS uyarınca
yeniden incelemek ile sınırlıdır (bkz., yukarıda anılan Tolstoy Miloslavsky). Ancak, bu davada,
AİHM, İdare Mahkemesi'nin başvuranlara yasal yardım tanımayı reddederken sunduğu
gerekçenin büsbütün yetersiz olduğunu değerlendirmiştir. Başvuranların tazminat davasını
takip etmek üzere bir avukat tuttukları doğrudur; ancak bu, onların mahkeme masraflarını
ödemek için paraları olduğu anlamına gelmemektedir. Ayrıca, başvuranların avukatı, yerel
mahkemelere, davayı takip etmek için başvuranlardan herhangi bir para almadığını; ancak,
başvuranların davanın sonunda alınacak tazminatın belli bir yüzdesini ona ödemeye karar
verdiklerini açıklamıştır. Sonuç olarak, AİHM, gelirleri olmayan başvuranların, dönemin aylık
asgari ücretinin dört kat fazlası olan mahkeme masraflarını ödemesi koşulunun uygun olarak
değerlendirilemeyeceği görüşündedir. AİHM, söz konusu davada, başvuranların mahkemeye
erişim haklarına uygunsuz bir kısıtlama getirildiği kararına varmıştır. Dolayısıyla, bu hususta,
AİHS'nin 6 § 1. maddesi ihlal edilmiştir46.
III.

Anayasa Mahkemesi Kararları Bakımından

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin konuya ilişkin kararından sonra bazı mahkemeler
tarafından mahkeme kararının alınması için harç alınmasının zorunlu olmadığı yönünde
kararlar verilmiştir. Ancak çoğunlukla mahkemeler bu kararın varlığına rağmen davacı davayı
kazandıktan sonra davacıya ilam vermemiştir. Bolu 1. Asliye Hukuk Mahkemesi ve Malkara
Asliye Hukuk Mahkemesi konuyu Anayasa Mahkemesine taşımıştır. 492 sayılı Harçlar
Kanunu'nun, 28. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin “Karar ve ilam harcı ödenmedikçe
ilgiliye ilam verilmez” biçimindeki ikinci tümcesi ile 32. maddesinin “Yargı işlerinden alınacak
harçlar ödenmedikçe müteakip işlemler yapılmaz” biçimindeki birinci tümcesinin, Anayasa'nın
2., 5., 10., 11., 35., 36. ve 90. maddelerine aykırılığı ileri sürülerek iptali talep edilerek Anayasa
Mahkemesine başvurulmuştur.
HK m.28/I-a hükmü özellikle harç bedelinin yüksek olduğu davalarda problemlere
neden olmuştur. Davayı kazanan taraf bakiye karar ve ilam harcını ödemek zorunda olmasa da
Kanunda net bir şekilde harç ödenmedikçe ilamın verilmeyeceği düzenlendiği için ve davalı
tarafta genelde harcı ödemediği için harç yükü davacı tarafta kalmaktaydı. Bu nedenle kararı
icraya koymak için davayı kazanan taraf harcı ödemekte ve başlattığı takipte bu harç bedelini
de talep etmekteydi. Ancak bu durum bazı haksızlıklar da yol açmaktaydı. Şöyle ki; davayı
kazanan davacı yüksek karar ve ilam harcını ödemeye gücü yetmediği için kararı icraya
koyamamaktaydı. Kararın harç yatırılmadığı için infaz edilememesi durumu nedeni ile davanın
kazanılmış olması tek başına anlam ifade etmemekteydi47. Bu nedenle tam bir etkin hukuki
korumanın varlığından söz etmek mümkün değildi.
Anayasa Mahkemesi kararında “Anayasa'nın 36. maddesinin birinci fıkrasında “herkes
meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı ve davalı
olarak iddia ve savunma ile adil yargılanma hakkına sahiptir” kuralı yer almaktadır. Hak
46
47

AİHM, 17.07.2007, Başvuru No:52658/99.
Poray, s.427; Tercan/Rüzgaresen, s.147.
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arama özgürlüğü, diğer temel hak ve özgürlüklerden gereken şekilde yararlanılmasını ve
bunların korunmasını sağlayan en etkili güvencelerden biri olmakla birlikte aynı zamanda
toplumsal barışı güçlendiren, bireyin adaleti bulma, hakkı olanı elde etme, haksızlığı önleme
uğraşının da aracıdır. Anayasa'nın 36. maddesinde ifade edilen hak arama özgürlüğü ve adil
yargılanma hakkı, sadece yargı mercileri önünde davacı ve davalı olarak iddia ve savunmada
bulunma hakkını değil, yargılama sonunda hakkı olanı elde etmeyi de kapsayan bir haktır.
Dava açarken peşin harcı ödeyen ancak nisbi harca tabi davalarda işin niteliği gereği dava
sonuna bırakılan bakiye harçtan yasal olarak sorumlu olmadığı mahkeme kararıyla belirlenen
davacıya, sorumlusu olmadığı bir harcın tahsili koşuluyla ilamın verilmesi; bireylerin hak
arama özgürlüğünü engelleyici nitelik taşımaktadır” diyerek itiraza konu kuralı Anayasanın 2.
ve 36. maddelerine aykırı bulmuştur. Doktrinde Anayasa Mahkemesinin iptal kararını AİHM’in
Ülger/Türkiye davasından yaklaşık iki buçuk yıl geçtikten sonra vermesine rağmen AİHM
kararındaki değerlendirmelere hiç değinilmemiş olması eleştirilmiştir48. Ayrıca Anayasa
Mahkemesinin bireyin yargılama hizmetinden faydalanmasının harç ödeme koşuluna
bağlanmış olmasının hak arama hürriyetini sınırlayıcı bir düzenleme olmadığı yönündeki kararı
eleştirilmiştir. İfade etmek gerekir ki hak arama özgürlüğünün harç yatırılması koşuluna
bağlanması hak arama özgürlüğünü zaten ihlal etmektedir. Anayasa Mahkemesinin burada
tartışması gereken bu harç miktarının orantılı olup olmadığı hususudur.
Yargı işlerinden alınacak harçlar ödenmedikçe müteakip işlemler yapılmaz şeklindeki
kural ile ilgili olarak ise “Yargı işlemlerinden alınacak harçlar ödenmedikçe müteakip
işlemlerin yapılmayacağını belirten kural, bireylerin özel menfaatleriyle ilgili olarak yargı
hizmetinden yararlanmalarını, bu hizmetin karşılığı olan harcın ödenmesi koşuluna
bağladığından, hak arama özgürlüğünü sınırlandıran bir nitelik taşımamaktadır. Açıklanan
nedenlerle itiraz konusu kural, Anayasa'nın 36. maddesine aykırı değildir. İptal isteminin reddi
gerekir” şeklinde hüküm verilmiştir.
Anayasa mahkemesinin “karar ve ilam harcı ödenmedikçe ilgiliye ilâm verilmez”
hükmünü iptal edip, “yargı işlemlerinden alınacak harçlar ödenmedikçe müteakip işlemler
yapılmaz” hükmünü iptal etmemesi uygulamada tereddütlere neden olmuştur49. Bir görüş
Anayasa Mahkemesinin HK m.28/I-a hükmünün iptal edilme gerekçesi ile HK m.32’in iptalin
reddine karar verilme gerekçesinin çeliştiğini ileri sürmüştür50. Karar ve ilam harcının
ödenmemiş olması nedeni ile ilam alınamaması hak arama özgürlüğüne aykırılık oluştururken;
aynı şekilde yargı işlemlerinden alınan harçların ödenmemiş olması nedeni ile müteakip
işlemlerin yapılamaması da hak arama özgürlüğüne aykırılık oluşturur denmiştir.
Başka bir görüş Anayasa Mahkemesi kararının iki şekilde yorumlanabilmesinin
mümkün olduğunu ileri sürmüştür51. İlk yorum mahkeme kararının sadece suretinin
verilebileceği fakat kararın karşı tarafa tebliği, temyizi veya infazı için harcın tamamlattırılması
gerektiği harç tamamlanmadıkça müteakip işlemlerin yapılmasının mümkün olmayacağı
48

Karaaslan, s.147.
Yılmaz, Zekeriya: Yargı Harçlarında ve Yargılama Giderlerinde 6009 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler ve
Getirilen Yeni Düzenlemeler, Terazi, Y.5, S.49, Eylül 2010, s.100; Deliduman, s.120.
50 Akyol Aslan, s.47.
51 Deliduman, s.120.
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şeklindedir. İkinci yorumda ise HK m.32 de belirtilen harçların hükümden önceki harçlar
olduğu ve bu nedenle kararın karşı tarafa tebliği, temyizi veya infazı için harcın ödenmesine
gerek olmadığı ifade edilmiştir.
Söz konusu hüküm Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilse idi, taraflar gerekli
harçları ödemeden müteakip işlemlerin yapılmasını isteyebileceklerdi. İlamın icraya konulması
usul hukuku bakımından yargılamanın bir parçası değildir. Bu sebeple davaya ilişkin harçların
ödenmemiş olması HK m.32 bağlamında ilamın icrasına engel olmaz52. HMK m.302 “Taraflar,
harcının ödenmiş olup olmamasına bakılmaksızın ilamı her zaman alabilirler. Bakiye karar ve
ilam harcının ödenmemiş olması, hükmün tebliğe çıkarılmasına, takibe konmasına ve kanun
yollarına başvurulmasına engel teşkil etmez. 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanunu
dâhil, diğer kanunların bu maddeye aykırı hükümleri uygulanmaz” şeklindeki bu hüküm ile
HK m.32 hükmünün uygulamasının, hükmün tebliğe çıkarılması, kanun yollarına başvurulması
ve hükmün icraya konması bakımından artık geçersiz olduğu ortadadır. Yani HK m.32 hükmü
davanın açılmasından hükmün verilmesine kadar geçen süre içinde uygulanmaya devam eder.
HK m.28/I-a hükmü 6009 sayılılı Kanunun m.18 hükmü ile değiştirilmiştir. “Bakiye
karar ve ilam harcının ödenmemiş olması, hükmün tebliğe çıkarılmasına, takibe konulmasına
ve kanun yollarına başvurulmasına engel teşkil etmez” şeklinde düzenlenmiştir. HK m.37
hükmüne göre “ödeme zamanı gösterilen harçlardan süresinde ödenmeyenleri, ilgili mahkeme
ve daireler tarafından sürenin sonundan itibaren on beş gün içinde bir yazı ile o yerin vergi
dairesine bildirilir ve harçlar vergi dairesince tahsil olunur” denmektedir. Eski uygulamada ise
karar davada haklı çıkan tarafın lehine olduğu için harçlar daha çok davacı tarafından
ödenmekteydi, yani bir mecburiyet olmasa da haklı çıkan taraf haklı olduğu mahkeme kararı
ile sabit olmasına rağmen hakkına kavuşmak için bakiye harcı da ödemekteydi. Bu durum ise
ağır bir haksızlığa neden olmaktaydı53.
SONUÇ
Mahkemelerin yerine getirmiş olduğu yargılama hizmeti karşılığında bu hizmetten
yararlananlardan alınan yargılama harçları belirlenirken hak arama özgürlüğüne engel olacak
şekilde bir miktar belirlenmemesine dikkat edilmelidir. Ancak hak arayanların bütünüyle
harçtan muaf tutulması sosyal hukuk devletlerinde pek mümkün gözükmemektedir. Zira devlet
tarafından yapılan masrafların tamamının yargı hizmetinden yararlanmayanlardan karşılanması
eşitlik ilkesine aykırılık oluşturur. Hak arama özgürlüğü ve adil yargılanma hakkı yargı önünde
davacı ve davalı olarak iddia ve savunma yapmayı değil aynı zamanda hakkı elde etmeyi de
içerir. Bu bağlamda AİHM’in Ülger/Tükiye kararı ve AYM’nin HK m.28/I-a konusunda vermiş
olduğu iptal kararı sonrasında kanun koyucunun HK ve HMK yaptığı ilgili düzenlemeler
yerinde olmuştur.

52
53
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THE FUTURE OF BLOCKCHAIN TECHNOLOGY IN CONSTRUCTION SUPPLY
CHAIN: A SURVEY IN IRAQ
AHMAD AL-HAYANI
Ankara Yıldırım Beyazıt University, Department of Management, 0000-0002-9287-0913
ABSTRACT
Construction is one of the most prominent industries globally due to a record of profits and
several innovative initiatives. To sustain this trend, we argue that disruptive technologies may
play a significant role. Being one of the disruptive technologies, blockchain can help build
resilience into supply chains in construction industry. In developing countries such as Iraq, high
numbers of investors are looking for new technologies to increase profit and their work
sustainable.
With this in mind, this study aims to investigate the possibilities of introducing blockchain
technology to the construction supply chain. To this end, a survey method is adopted, and a
questionnaire was developed to scrutinize construction companies located in Iraq for their
blockchain technology awareness and tendency to implement it. Descriptive statistics were used
to describe the basic features of the data gathered in this study, which provides simple
summaries about the sample and the measures. Together with simple graphical figures, they
formed the basis of our analysis.
The results of the survey showed that no company has implemented blockchain technologyin
their construction supply chains in Iraq yet. The results also indicated that “Blockchain
technologys are still an emerging technology” and “Lack of experts skilled in Blockchain
technology” are the most important barriers that impede blockchain adoption.
The study will also contribute to giving an insight on the future of blockchain technology usage
in Iraq. We argue that the findings of this study will help decision makers develop their plans
with respect to the possible blockchain technology investments in developing countries such as
Iraq.
Keywords: Blockchain Technology, Construction Industry, Supply Chain, Survey,
Developing Countries.

1. INTRODUCTION
Technology is an important part of the global economy today. Twelve disruptive innovations
would dramatically change the way business will be done in the global market by 2025
(McKinsey Global Institute, 2013), whose potential economic effect will be between US$ 14
and 33 trillion. Blockchain technology is not included in these 12 high-potential innovations
addressed in the Institute's study. Nevertheless, blockchain technology could become a dark
horse in the market since it will affect most of the technologies mentioned, i.e. The cloud, the
Internet of Things, and autonomous vehicles. Many sources which are dedicated to technology
industry have started to share the opinion that Blockchain technology itself might become one
of the most powerful technologies of tomorrow (TechCrunch, 2015).
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Blockchain technology became well-known in 2008 when it was formulated by either an
individual or a group of founders of Bitcoin under the name of Satoshi Nakamoto in a research
paper titled "Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System" (Nakatomo, 2008) . The
technology became well-known in 2008. As a key factor for the cryptocurrency of Bitcoin,
Blockchain technology was used. The idea of technology was known as "block" and "chain".
By the year 2014, Blockchain technology has become a model that refers to new distributed
database applications (Kariappa, 2015).
Through its potential to ease the impact of business problems, Blockchain technology has
spread to many industries. For economic, market and financial applications such as securities,
shares, smart property and smart contracts, Blockchain technology 2.0 is used (Swan,2015).
Blockchain technology 3.0 is known for applications beyond money, finance and markets,
especially those related to government, health, science, art, culture and others. (Wang et al,
2017) It is also a solution to prevent identity theft. Blockchain technology can also be utilized
to reduce costs of transaction fees spent when international refugee aids are sent (Paynter, 2017)
Besides, the numerous problems of construction management related to trust and information
sharing can be solved through the use of blockchain technology by providing security and
immutability (Hewavitharana et al, 2019)
In most of these countries, the role of the construction industry is viewed in general as affecting
the quality of life of the country (its contribution to improving living standards, health,
education), or its economy (its effects on capital investment rates of growth and building
infrastructure). Iraq’s construction market was worth about $89bn in 2013. Even without the
relaxation of sanctions, the association predicted $154bn by 2016 (Al-karawi, 2018), Now that
the embargo is weakening, the market looks set to grow even more quickly. But last years the
construction industry in Iraq has suffered greatly from the country's dire security situation and
weak investor confidence and more problems in the companies like payment problems.
In order to further investigate the study problem, the researcher has reviewed the related
literature about Blockchain technology in the construction industry. Based on this
comprehensive literature review, we found that there is a lack of research associated with the
potential blockchain technology applications in the construction industries of developing
economies.
Therefore, the goal of this study is to survey and demonstrate the blockchain
technologyawareness in a developing country and to discuss the possibilities of implementing
the technology in the construction supply chain. This study will demonstrate the possibilities of
introducing blockchain technologyto developing countries and examine the extent to which
construction industry workers understand its importance in the supply chain. The study will
also contribute to giving an insight on the future of blockchain technology usage in Iraq since
there is a lack of related research carried out on this country.
2. METHODOLOGY
This study utilizes a quantitative strategy as it is engaged and involved in searching the general
view of a subject (i.e., Blockchain technology uses in construction supply chain) (Fellows and
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Lui, 2008) which support the selection of philosophy’s point of view. Specifically, this study
utilizes a survey research plan. Surveys are simple to build and easy to understand. Dispensation
may be forerun in a diversity of ways extending from physical tools to email and online copies
by using the Google forms and other tools like monkey survey. This assists the researcher to
sample a broad population with the admissible time and funding resources available. Despite
that, this planning can have a weak and low response rate and high occurrence of errors / false
returns. This is primarily common in issues where the researcher is not available and cannot
describe questionnaire explanations. Arranged to correct these weaknesses, the researcher
controlled the questionnaire to a huge sample and attempted to make the survey questions as
simple as possible.
In this study, the questionnaire was built to gather both qualitative and quantitative data from
the study sample, which ultimately helps to have more understanding about blockchain
technology in Iraq construction supply chain.
This questionnaire was sent to 40 companies out of 100 whose headquarters are located in
Baghdad. These companies have operations including project management and supply chain
management, from initial project concept and planning through design, construction, and
commissioning.The survey was conducted in the beginning of the year 2021 emails and
messages on social media and 30 questionnaires were returned.
As the purpose of the study was to examine the potentials of blockchain technologywithin the
construction supply chain, it was important to select respondents from different tiers of a
construction supply chain. A wider range of respondents would allow for more comprehensive
understanding of the processes form different perspectives. For instance, using the sales
department’s perspective would not be enough to draw conclusions about an entire supply
chain. Respondents in this study have been chosen based on their knowledge and competence
about processes related to contracts and construction supply chain activities such as
procurement of raw material, sales of goods, IT and financial activities.
3. RESULTS
The objective that this study had was to survey and demonstrate the awareness regarding
blockchain technology in a developing country while also discussing the prospects of how
technology can be implemented in constructing the supply chain. Through the use of survey
method and questionnaire, data was collected which was further described through descriptive
statistics. Through the use of graphic analysis, the data was analyzed.
The first objective of this section of the survey is to ascertain supply chain improvement
opportunities. What is being questioned are not the construction supply chain's inherent issues,
which have already been raised, but which components of the construction supply chain, even
if they currently function well, could function even better. The second section of questions
examines whether blockchain technologycan be introduced into the construction supply chain
sectors and inquires of managers whether they have the budget to implement blockchain
technology, while the final section discussed parameters that could affect blockchain adoption
positively or negatively. To simplify the ranking process for "areas for improvement" and
"Blockchain technology challenges," a division into groups of significance will be made based
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on observed results. The importance scale ranged from one to five, but the mean was between
three and four. As a result, the following classification will be used for the result lists:
Mean ≥ 4 - High priority or importance.
3.5 ≤ Mean < 4 - Medium importance.
Mean < 3.5 - Low importance.
Figure 1 Importance of some features that Supply Chains hope to improve.
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Table 1 Metrics for question: Importance of some features that Supply Chains
hope to improve.
Mean

Mode

Median

Range

Skewness

5
5
4
4

Standard
Deviation
1.11
.92
1.15
1.28

Traceability
Supply control
Fraud detection
Development of
Industry
Standards

4.5
4.3
4
3.8

5
5
5
5

3
3
3
4

-1.67
-.87
-.706
-.71

Better
Information
Privacy

3.3

4

4

1.03

3

.16

Source: Field Data (2021)
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The importance ranking described previously is as follows:
1. High importance - "Traceability", "Fraud Detection", "Supply Control”.
2. Medium importance - “Development of Industry Standards".
3. Low importance - "Better Information Privacy".
Figure (1) depicts the results of this category, which are then represented in Table (1). Almost
all of the options had a range of 3 and deviations of 1. The skew value for traceability was the
highest, indicating that there was some disagreement, as a few outlier values pushed the mean
below the median. Nonetheless, it ranked first in terms of importance.

PAYMENT MANAGEMENT BUILDING INFORMATION
MODELING (BIM)

16%

12%

72%

Figure 2 suitable sector for Blockchain technology in Iraq

CONSTRUCTION
PROCUREMENT

Source: Field Data (2021)

Figure (2) shows the areas where Blockchain technology is believed to have the greatest
potential impact according to the respondents. 72% of respondents believed blockchain
technology would have the greatest impact on payment management. 16% believed blockchain
technology would have an impact on construction procurement and 12% percent believed
blockchain technology would an impact on building information modeling.

BOOK OF FULL TEXT

ISBN: 978-625-7341-52-3

www.karadenizkongresi.org

Page | 277

BLACK SEA SUMMIT 7th INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES CONGRESS
Figure 3 biggest challenges of Blockchain technology
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Table 2 Metrics for question: Biggest Challenges of Blockchain technology

Blockchain
technologys are
still an emerging
technology
Lack of experts
skilled
in
Blockchain
technology.
Limited market
for
available
Blockchain
technology
solutions
Lack
of
understanding
about
the
capabilities of
Blockchain
technology
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Source: Field Data (2021)

The biggest challenges ranking described previously are as follows:
1. High importance - "Blockchain technology are still an emerging technology", " Lack
of experts skilled in Blockchain technology ".
2. Medium importance - " Limited market for available Blockchain technology solutions
".
3. Low importance - " Lack of understanding about the capabilities of Blockchain
technology ",
Figure (3) shows the results of this category, which are then represented in Table (2). Almost
all of the options had a range of three and deviations of less than one. The skew value for
“Blockchain technologys are still an emerging technology” was the highest, indicating that
there was some disagreement, as a few outlier values pushed the mean below the median.
Nonetheless, it ranked first in terms of importance.
Figure 4 Advantages Blockchain technology will bring to CONSTRUCTION
SUPPLY CHAIN Management.
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Source: Field Data (2021)

The three most popular choices were "risk reduction (fraud/tampering/information leaks),"
"better transaction integrity and visibility," and "stronger working relationships with partners."
The first two were ranked highly because they are related to traceability and security. The
immutability of the information makes tampering with the data impossible, and traceability
allows viewing of the records to ensure that nothing suspicious is going on. However, the third
point, "Better working relationships with partners," was interestingly ranked high. The concept
of strong partner relationships is linked to the concept of internal supply chain trust. The ability
of partners to trust one another is what allows the supply chain to be feasible and efficient by
today's standards. It appears that participants consider blockchain technology to be a tool for
improving internal trust.
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Figure 5 organizations that have Blockchain Budget.

Yes

No

Source: Field Data (2021)

Figure (5) indicates that no organization within the surveyed organizations implement
blockchain technology. This shows how companies still have doubts about investing in this
technology.
The results of Figure (6) indicate that the vast majority (68%) of respondents answered that
blockchain technology can make a difference after 2028-2030. (16%) thinks it will be after
2025 and (10%) of the mangers answered after 2023. When surveyed participants anticipate
Blockchain to make the difference in their organisations and markets.
Figure 6 When surveyed participants anticipate Blockchain to make the difference in
their organisations and markets.
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4. CONCLUSION, LIMITATIONS AND FUTURE RESEARCH
OPPORTUNITIES
This study was conducted to evaluate the potential for introduction of blockchain technology
to the construction supply chains in Iraq. The study shed light on the physical and organizational
settings of these supply chains in the construction companies in Iraq, as well as the related
practices. A relevant research instrument was designed and prepared to collect data on the
research topic.
Blockchain technology is an innovation that has the potential for improving the current
practices of the construction supply chains. However, this technology is still new to the
construction companies. Accordingly, many companies are still in an exploratory stage due to
associated technical and regulatory uncertainties. The results of this study pointed out that
people believe that blockchain technology is safe and that it has the potential to develop further
in the future. This indicates that awareness about blockchain technology has increased, which
suggest that this technology may be soon adopted by Iraqi construction companies.
The outcomes of this study showed that no Iraqi construction company has yet applied
blockchain technology and that only few companies think about introducing it in the future.
This fear emerges from multiple sources, most important of which is the current Covid-19
pandemic. Companies will not take the risk and invest in a new technology, which from the
perspective of their managers, is not much, if any, important in improving performance and
profitability of the company. The company managers are actually more inclined to save the
budget for salaries and other expenditure if the work stops due to lockdown. In comparison with
the conventional methods of conducting the construction procurement, payment management,
and BIM, the three suggested blockchain technology-enabled applications can overcome
litigations owing to inconvenient management inside the construction supply chain.
In scientific articles, blockchain is called a technique. With cryptocurrencies, it has been used
and proven to work for several years and is considered a well-developed technique. On the
other hand, especially in SCS, today blockchain should be considered as an idea rather than a
developed technique. To develop blockchain on an industrial scale, much more cooperation is
necessary between industry, research and certification institutions.
Even though blockchain technology can support the two attributes of transparency and
traceability, there are certain positive and negative consequences that come with using this
technology.
The findings from the research; scope to which they are discussed and specified, were limited
by number of factors. The choice of research design while assessing limitations of time,
financial budget and geographical location unintentionally restrict the quality of respondent’s
input. Embracing a cross sectional survey approach while collecting data in a limited period
prevent the researcher from collecting specific data and asking pursuit questions that are
featured from the information given. In addition, Covid-19 pandemic prevented the researcher
from visiting sites in Iraq.
It was critical for this study that it has only been carried out in a small number of companies,
as well as in many different branches in only one country. Therefore, the results – or in this
case the challenges – might not be explicit enough to provide sufficient recommendations to
companies and the individual characteristics of their branches. Another criticism of the study is
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that it only focused on medium-sized businesses which have rarely been involved with supply
chain performance measurement, leading to the fact that the results of the study were mainly
based on their thoughts and predictions about performance measurement and not on their actual
experience.
The relatively small sample size and limitation to the construction sector limit the range to
which findings can be specified, coupled with a lack of obtaining inclusive secondary data
inside and outside the context of the Iraqi construction industry. It is also difficult to make clear
inducement. It was difficult to recognize any historic trends, assign the current situation or make
predictions for the near future.
It is recommended that future research embrace a longitudinal method to data collection;
increase the sample size while it remains within the sector to help in identifying trends within
construction supply chain. This may then be expanded beyond this sector. Researchers with
interest in blockchain technology can also perform similar research across various sectors and
/or geographical locations ordered to identify points of interchange and variation, testing
hypotheses, and developing new theories. This study approached blockchain technology in
construction supply chain in private business entities (especially medium companies). This
study mentioned Covid-19 effects on companies, which can be discussed in further research.
Researchers can discuss how this pandemic affected construction companies especially supply
chains, and if there is still a chance to invest in this technology or not.
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ZANAATKÂRLIKTAN STİL ÖNDERLİĞİNE:
GİYSİ TAMAMLAYICISI ÖZELİNDE AKSESUARLAR
Safiye SARİ 1
1

Atatürk Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, ORCID ID 0000-0002-1324-5352

ÖZET
Zanaatkârlar, ustalar, tasarımcılar ve sanatçılar yüzyıllar boyunca vücut üzerine giyilen
ve giysinin en önemli tamamlayıcılarından olan aksesuarlar tasarlamışlardır. Tarihsel süreç
içerisinde aksesuarlar, zanaat ürünü tasarımların el ve makinada bir arada kullanıldığı daha
ihtişamlı, ilgi çekici ve şaşırtıcı etkiler doğuran sanat nesnelerine dönüşmüştür. Bugün, sanatın
dilsel çeşitliliği ile oluşturulan tüm stil ve trendlerin en vazgeçilmez bileşeni haline
gelmişlerdir. Zenginliğin, ihtişamın ve statünün göstergesi olan aksesuarlar, aynı zamanda
taşıyan kişinin kimliğini temsil eden etkileyici sembollerdir. Tema, motif ve tarihi referans
akışıyla birlikte giderek popülerliğini artıran aksesuarlar, sanatın her dalından ilham almış,
kullandığı teknolojik malzeme ve yöntemlerle tasarımcıların stil arayışlarının odağında
kalmışlardır. İnsan vücudunun bu güçlü tamamlayıcıları, birçok türden oluşsa da genel olarak;
çanta, ayakkabı, mücevher ve şapka olarak dört ana türe ayrılmaktadır.
Çalışma, aksesuarları tarihi süreç içerisinde inceleyerek giysi özelinde çanta, ayakkabı,
şapka ve mücevher alt başlıklarında ele almıştır. Araştırmanın amacı, tasarım kesitinde giysi
koleksiyonlarında sıklıkla kullanılan aksesuarların neler olduğuna, bunların nasıl ve hangi
yöntemlerle oluşturulduklarına dair tasarımcıya genel bir bakış açısı kazandırmaktır. Konu bu
düzlemde birçok kaynaktan incelenmiş, elde edilen bulgular ilgili örneklerle açıklanarak
somutlaştırılmıştır. Araştırmadan; malzeme alanındaki teknolojik gelişmelerin aksesuar
tasarımlarının çehresini değiştirdiği, giysiyi oluşturan tasarım detaylarının aynı zamanda
aksesuarla birlikte düşünülmesi gerektiği, aksesuar tarihinin bilinmesi başarılı bir moda
koleksiyonunun hazırlanmasının altın kuralı olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Aksesuar, giysi tamamlayıcısı, stil önderliği, moda koleksiyonu, tasarım.
ABSTRACT
Craftsmen have designed accessories, one of the most important of the hardware
designed by designers and designers. Among the historical equipment, the designs of the
vehicles are designed to be better, to have attractive and impactful art. Today, they have come
to be the most indispensable of all styles and trends that will be created with the linguistic
structure of art. Accessories, which are indicators of wealth, magnificence and status, are also
impressive symbols that represent the identity of the wearer. Increasing their popularity with
the flow of themes, motifs and historical references, accessories have been inspired by all
branches of art and have remained at the center of designers' search for style with the
technological materials and methods they use. Although these powerful complements of the
human body consist of many types, in general; It is divided into four main types as bags, shoes,
jewelery and hats.
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The study examines the accessories in the historical process and deals with the sub-titles
of bags, shoes, hats and jewelry in particular. The aim of the research is to give the designer a
general perspective on what accessories are frequently used in clothing collections in the design
section, how and with what methods they are created. The subject has been examined from
many sources on this level, and the findings have been embodied by explaining them with
relevant examples. From the research; It has been concluded that technological developments
in the field of materials have changed the face of accessory designs, that the design details that
make up the garment should also be considered together with the accessory, that knowing the
history of the accessory is the golden rule of preparing a successful fashion collection.
Keywords: Accessory, garment complement, style leadership, fashion collection, design.
1.

GİRİŞ

“Aksesuar, şapka, çanta, mücevher ya da kol düğmesi gibi bir takımı tamamlayan bağımsız
parçalara verilen genel bir addır. Aksesuarlar, sade bir takıma parıltı katabilir, onu ilgi çekici
hale getirebilir ya da bir takımın farklı zamanlarda farklı bir hava taşımasına yardımcı
olabilirler” (Ambrose ve Harris, 2012: 18). Bir başka deyişle “zıtların belirliliği-belirsizliği,
kuvvet dereceleri, çevreye ve fonksiyona uyumları-uyumsuzlukları, farklılıklar-zıtlıklar arası
ilişki ve geçişler, tüm estetiksel değerleri ve etkileri belirler” (K. Çınar ve S. Çınar, 2018: 142).
Civcir (2015) bu uyumu; “bir nesnenin nesnel karakterde olan kendi ideal tasarımıyla uygunluk
içinde olması, o nesnenin güzelliğinin derecesi de uyumunun derecesiyle aynı” (Civcir, 2015:
v) olduğunu, Ertok Atmaca (2014), tasarımı oluşturan ögelerin bir düzen içinde olması” (Ertok
Atmaca: 2014: 78) gerektiğini, Sari (2020) ise “parçaların birbirine aitmiş gibi hissettiren
benzerlikleri, rahat hissedilebilir bir yakınlıkla birbirini hatırlatmaları ya da birbirine çağrışım
yapmaları” (Sari, 2020: 207) olarak değerlendirmektedir. Formlar arasında ki bu uyum, bütünü
oluşturan parçalar arasındaki ritmi, hareketi ve biçimsel armoniyi artırdığı gibi aynı zamanda
tasarım da farklı stillerin doğmasına da hizmet ederler.
Giysi tasarımında farklı fakat uyumlu bütünselliğin sağlanmasında en önemli tasarım
unsurlarının başında aksesuarlar gelmektedir. Tarihsel süreç içerisinde zanaatkarların el
emeğiyle hazırladıkları aksesuarlar, zamanla teknolojik gelişmelerle birlikte el işçiliğini
zayıflatmış ancak yaratılan yeni ve modern tasarımlar, bugün sürekli gelişen ve değişen moda
trendlerine stil önderliği yapmışlardır. Tekniğin ve teknolojinin estetik değerlerle buluştuğu bu
tasarım alanı, türsel anlamda çeşitliliğe sahip olmasına rağmen genel olarak; çanta, ayakkabı,
mücevher ve şapka olarak dört grupta incelenmektedir.
Çalışma; giysi tasarımı özelinde aksesuarların neler olduğunu açıklamak, tasarımda
geçmişi referans alan tarihi gelişimi incelemek ve edinilen bilgiler ışığında aksesuarların giysi
tasarımlarının genel unsurları içindeki rolünün ne olduğunun ortaya konulmasını amaçlamıştır.
Çalışmada çoğunlukla üzerinde durulacak olan aksesuar türleri ve bu türlerin tarihsel süreç
içerisindeki gelişimi, aksesuar tasarımının giysi tasarımındaki ilişkisinin incelenmesi ve
aksesuarların öncü yönlerinin ortaya konulması açısından önemlidir. Araştırma önemsediği bu
konular üzerinden; tasarımda kullanılan malzeme çeşitliliğinin tasarım çeşitliliğini de
etkilediği, teknoloji ve bilimle gelen yeni gelişmelerin aksesuar tasarımlarında işlevsellik,
rahatlık ve estetik faktörlerle birlikte düşünüldüğü, çevrimiçi satışların her alanda olduğu gibi
aksesuar alanında da moda trendlerinin yaygınlaşmasına hizmet ettiği, tasarımcıların
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hazırladığı giysi koleksiyonlarında stil yaratmaları konusunda aksesuarları giysiyi tamamlayıcı
bir faktör olarak gördükleri sonuçlarına ulaşılmıştır.
2.

YÖNTEM

Araştırmada; geçmişte ya da halan var olan bir durumu var olduğu şekliyle tespit etmeyi
amaçlayan tarama modellerinden ‘örnek olay tarama modeli’ (Karasar, 2020: 109)
kullanılmıştır. Örnek olay tarama modelleri, “evrendeki belli bir ünitenin (bireyin, ailenin,
okulun. Hastanenin, derneğin ve benzerlerinin) derinliğine ve genişliğine kendi içinde ve
çevresi ile olan ilişkileriyle araştırılarak tanınmasını amaçlayan tarama düzenlemeleridir.
Bunlara ‘monografi’ çalışmaları da denilmektedir” (Tütengil, 1975: 78, Aktaran; Karasar,
2020: 119).
Çalışma; konusunu oluşturan aksesuarları giysi tamamlayıcısı özelinde tanımı, tarihi
gelişimi ve türlerini ayrıntılı olarak incelemiş ve bu türleri oluşturan çanta, ayakkabı, şapka ve
mücevher alt başlıklarını; kendi içinde ve birbiriyle olan ilişkileri açısından da derinlemesine
araştırarak, örnek olay olarak tespit ettiği bu dört alt başlık üzerinden genel bir sonuca gitmiştir.
3.

BULGULAR VE YORUM
3.1. Giysi Özelinde Aksesuarın Tanımı ve Tarihi Süreç İçerisindeki Yeri

Aksesuar; vücut üzerine giyilen veya bir kişi tarafından taşınan bir nesnedir (Lau, 2014:
10). Türk Dil Kurumu moda ve giysi özelinde aksesuarı; giysiyi bütünleyen çanta, kemer,
şapka, eldiven, mücevher vb. eşya (TDK, 2020) olarak tanımlamaktadır. İncelemesi yapılan
diğer literatür kaynaklarında geçen aksesuar tanımları da şöyledir: Ambrose ve Harris (2012:
18) “bir takımı tamamlayan bağımsız parçalar”, Demir ve Ceranoğlu (2020: 1542), “bir kıyafeti
tamamlamak ya da kullananın görünüşüne son dokunuşları vermek amacı ile seçilen parçalar”,
Garki (2007: v) “giyimi tamamlayan işlevsel ve estetik nesneler”, Ergür (2002) “giysiyi
bütünleyen ayakkabı, çanta, kemer, şapka, eldiven, eşarp, mücevher gibi eşyalar”, Yıldıran,
(2016: 41) “moda endüstrisinin tamamlayıcı bir bileşeni” olarak tanımlamaktadırlar. Tüm bu
tanımlardan hareketle genel bir ifadeyle aksesuar, giysiye estetik bir değer katan, giysi formunu
bezeyen, tasarım yaratma süreçlerine dahil olarak sanatsal bir değer üreten nesnelere verilen
genel bir ifadedir.
Başlangıçta zanaatkarların -“el becerisi gerektiren, tekrarlarla elde edilebilen, kullandığı
teknikleri kuralları, mesleki yeterlilikleri olan bir başka deyişle ustaların” (Sari, 2020: 14)- el
emeği aksesuar ürünleri, teknolojik gelişmelerle birlikte zamanla değişmiş ve giysi
koleksiyonlarının en önemli tamamlayıcı unsurları haline gelmişlerdir. Günümüz moda
endüstrisinin vaz geçilmez bir alanı olan aksesuarlar, tarih boyunca kadın ve erkek vücutlarını
ve giysiyi süslemiş, kullanıldığı yere göre çeşitli tür ve nitelikte adlandırılmışlardır.
Yirminci yüzyılın başlarında “Paris’te İngiliz tasarımcı Charles Frederick Worth,
dönemin ilk prestijli dikim atölyelerinden birini kurmuş, toplumun zengin kesimi başta olmak
üzere kraliyet ailesi, soylular ve aristokratlar bu moda evinden giyinmeye başlamışlardı. Genç
kızlar için yüksek fiyatlara alınan tuvaletler; beli incelten S-Band korseler ile göğüsler yukarı
doğru kaldırılmış, tel yardımıyla kumaşı gerginleştirilen şapkalar da çiçek, tüy veya bazen de
bir kuş formuyla süslenmişti” (Blackman, 2013: 10) (Görsel 1).
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Görsel 1. Mile Wilford Tuvaleti, (Doucet’in nisan günü kıyafeti, deriden yapılmış şapka tasarımı)
(1907) (Blackman, 2013: 10).

“Yüksek sosyete yılın belli dönemlerinde yapılan büyük sosyal etkinliklerde, sosyeteye
yeni katılan genç kızların tanıtımında ve sarayda kraliyet ailesine yapılan ziyaretlerde; resmi
kıyafetler şaşalı takılar takılır, kadife, saten ya da ipekten yapılmış gece kıyafetlerinde ise
omuzları açıkta bırakan cesur dekolteler ve bu dekolteleri süsleyen mücevherlerle
tamamlanırdı” (Blackman, 2013: 10) (Görsel 2a,b,c).

(a)

(b)

(c)

Görsel 2 (a.b.c.). VII Edoardo dönemi (1901- 1910) (Lily Elsie).

Paris’te açılan birçok moda evinin Avrupa’nın diğer şehirlerinde şubeleri bulunur ve
özellikle yüksek zümreden kadınlar buralardan giysi ve aksesuar satın alırlardı. Bazı kadınlar
toplumda yaygın olarak kabul gören giyim tarzlarının dışında, daha stil sahibi olmak adına
aksesuar kullanmayı tercih etmişler, el dikimi elbiselerini zarif takı ve nazik şapkalarla
tamamlamışlardır. Bu dönemde büyük şapka formları görülmüş, bu formlar bitkisel ve
hayvansal motiflerle süslenmiştir. Dönemin en yaygın şapka formlarında; Kral Edward dönemi
boyunca görmeye alışık olduğumuz kuş formları hem şapkada hem de aksesuarlarda sıklıkla
kullanılmıştır (Görsel 3a, b).
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(a)

(b)

Görsel 3 (a). Paul Poiret giysi ve aksesuar tasarımı (1916), (b). James Johnson şapka tasarımı (1910)
(Blackman, 2010: 35).

1920’li yıllarda şık aksesuarlar büyük bir heyecan dalgası yaratmış, tüylü yelpazeler,
sigara ağızlıkları, tercihe bağlı olarak büyük kuş tüyleri, inci gerdanlıklar, sıra sıra bilezikler,
armut şeklinde mücevherler kullanılmıştır (Watson, 2007: 42). Hollywood’un Altın Çağ’ı
olarak da bilinen 1920-1960’lı yıllarda Chanel ve Schiaparelli gibi moda tasarımcıları sinema
filmleri için giysi tasarımları yapmışlar, 1940’lı yıllardan sonra kalkan ekonomik dar boğazla
birlikte malzeme kullanımı rahatlamış ve böylece ayakkabı ve şapka tasarımlarında zengin
görünümlü yeni stiller ortaya çıkmaya başlamıştır (Görsel 4a,b,c).

(a)

(b)

(c)

Görsel 4 (a). Lucien Lelong, şapka tasarımı (1945-46) (Blackman, 2013:15), (b). Balenciaga şapka
tasarımı (1949), (c). Cartier, Theatre de la Mode için tasarlanan mücevher tasarımı (1945-46)
(Blackman, 2013:173).

Yirminci yüzyılın ikinci yarısından sonra gelişen yeni gençlik rüzgârları, moda tasarımını
dolayısıyla aksesuar tasarımını da etkilemiş, 1960’larla birlikte hammadde, tür, şekil, form,
boyut, renk ve stil açısından farklılıklar görülmeye başlanmıştır. “Kıyafetlerde yaratılan ince
siluetle birlikte, daha önceleri kollara iliştirilen veya ceplere konulan eşyaların nasıl taşınacağı
ikilemi ortaya çıkmış” (Lau, 2014:12), bu da çanta tasarımlarının gelişmesine zemin
hazırlamıştır. Ayrıca bu dönemde; doğal malzemelerin plastik ve bakalitle birleştirilerek özenle
işlendiği çağdaş mücevher akımı (Görsel 5a) ile “Dior’un ‘yeni görünüm-new look’ adını
verdiği koleksiyonunda kullandığı (kısa ve kalın bileklikler ve yeşim, opal, strin ve topaz gibi
yarı değerli taşlarla süslenmiş) şans bilezikleri kullanılmaya başlanmıştır (Galton, 2015: 23)
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(Görsel 5b). 70’lerde çağdaş mücevher akımının izleri görülmüş, takip eden yıllarda ise
mücevherler daha modern ve daha çok dönemin moda akımına göre adlandırılmış, kimi zaman
sakin kimi zaman da abartılı formlarla mücevherler günümüze kadar gelmiştir (Görsel 5c).

(a)

(b)

(c)

Görsel 5 (a). Jean Shrimpton için yarı değerli taşlarla tasarlanmış kolye, küpe ve bilezik
tasarımı (1960) (Lau, 2014: 11), (b). Christian Dior “Tuileries” topaz mücevher seti (1956) (Galton,
2015: 23), (c). Elsa Peretti kolye tasarımı (2016).
3.2. Aksesuar Türleri

Binlerce yıldır zanaatkarlar, ustalar, tasarımcılar ve sanatçılar giysiye uyumlu, vücudun
bir uzantısı olan çok şık ve zarif aksesuar tasarımları hazırlamışlar, tasarımlar kimi zaman statü
göstergesi, kimi zaman da zarafet ve asaletin bir temsili olarak vücutlarda kullanılmıştır. Bugün,
sanatın dilsel çeşitliliği ile oluşturulan tüm stil ve trendlerin en vazgeçilmez bileşeni haline
gelen aksesuarlar, her ne kadar zenginliğin, ihtişamın ve statünün bir göstergesi olsalar da aynı
zamanda taşıyan kişinin kimliğini temsil eden etkileyici sembollerdir. Tema, motif ve tarihi
referans akışıyla birlikte giderek popülerliğini artıran aksesuarlar, sanatın her dalından ilham
almış, kullandığı teknolojik malzeme ve yöntemlerle tasarımcıların stil arayışlarının odağında
kalmışlardır. İnsan vücudunun bu güçlü tamamlayıcıları, birçok türden oluşsa da genel olarak;
çanta, ayakkabı, mücevher ve şapka olarak dört ana türe ayrılmaktadır.
3.2.1. Çanta
Çanta temel olarak işlevselliği üzerine tasarlanmış bir aksesuardır. “Tarih boyunca
erkeklerin sıklıkla kullandığı bir aksesuar olan çanta, bugün kadınlar için olmazsa olmaz bir
aksesuar haline gelmiştir. Özellikle el çantaları, önemli bir biçimde zenginlik ve gücün etkili
bir sembolüdür” (Lau, 2014: 12). Tarihsel süreç içerisinde çanta, bulunduğu dönemin moda
hareketleriyle beslenmiş, başlangıçta ufak kişisel eşyaları taşıma amacıyla küçük formlarda
tasarlanmış, yüzyıl geçtikçe de yapısal formlarında önemli değişiklikler görülmeye başlamıştır
(Görsel 6a,b,c).
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(a)

(b)

(c)

Görsel 6 (a). 1892 yılı çanta formu, (b). 1916 yılı çanta formu, (c). 1918 yılı çanta formu

“1840’lı yıllardan sonra seyahatlerin kolaylaşması ile çanta tasarımları kökten değişmeye
başlamış, insanların daha çok eşya taşıyabilmelerini sağlamak amacıyla çanta formları giderek
büyümeye başlamıştır” (Lau, 2014: 16) (Görsel 7a,b,c,d,e). Modanın önemli ölçüde değişmeye
başladığı yirminci yüzyılın başlarından itibaren, her tür ihtiyaç için farklı boyutlarda çanta
tasarlama fikri ortaya çıkmış, giderek form, stil, malzeme ve ölçü olarak değişmeye başlayan
çantalar, ikinci dünya savaşından günümüze kadar olan süreç içerisinde, neredeyse her kadının
gardırobunun zorunlu bir parçası haline gelmişlerdir.

Görsel 7 (a).1928

(b).1951

(c).1961

(d).1996

(e).2014

3.2.2. Ayakkabı
“Her gün kullandığımız ve bir moda aksesuarı olduğu aklımıza bile gelmeyen, ‘oysaki
giysiyi tamamlayan en dikkat çekici aksesuarlardan biri’ (Pratt vd. 2008: 8) olan ayakkabı;
“ayak kabı” tamlamasının birleşik kelime özelliği kazanmış seklidir. Kravat ve şapka gibi
ayakkabı da hem geçmişte hem de günümüzde ‘statü sembolü’ (Naskali, 2007: 13), hem de
bireyin kişiliğini yansıtan ve ait olduğu gruba aidiyetlik duygusunun karşılığı” (Aktaran, Demir
ve Ceranoğlu, 2020: 1545) olan bir aksesuardır. “Günlük ayakkabılardan, çevreye karşı
koruyan çizmelere ve son teknolojik gelişmelerle yapılan spor ayakkabılara kadar tüm ayakkabı
türleri, tarihsel süreç içerisinde diğer aksesuarlara nazaran biçimsel anlamda daha az değişiklik
göstermişlerdir (Lau, 2014: 20) (Görsel 8a,b,c,d,e).
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Görsel 8 (a).1916

(b).1948

(c).1967

(d).1991

(e).2013

“Ayakkabı tarih boyunca sınıf ve kültürleri ayırmakta son derece önemli bir faktör
olmuştur” (Lau, 2014: 21). Moda tarihinin konuşulmaya başlandığı ilk yıllarda “yuvarlak
göğüsler, ince bel ve belirgin kalça formları ile küçük ayakkabılar ile dolgu malzemeli ve
çoğunlukla insan saçından yapılmış peruklar kadın siluetini tamamlamışlardır -Edward dönemi” (Watson, 2007: 18). 1900’lerle birlikte giysilerin elbise boyları kısalmaya başlamış ve
gözüken ayak bilekleriyle birlikte ayakkabılar daha seçilir bir hale gelmiştir. Dönemin en
önemli moda dergilerinden Vogue, “kapak sayfalarına ayakkabı tasarımlarını almaya başlamış,
savaş yılları boyunca değişen ayakkabı stilleriyle birlikte, savaşın bitiminin hemen sonrasında
kadınların ayaklarına giydikleri ayakkabılarla Fransız kadınların yürüyüşleri bütünüyle
değişmiş, savaş öncesi işveli yürüyüşün yerini, yere sağlam basan uzun adımlı yürüyüşler
almıştır” (Watson, 2007: 72). 50’li yıllarla birlikte giysi tasarımlarına uyumlu ayakkabı tonları,
60’lar boyunca hareket serbestliğinin ifadesi alçak topuklu ayakkabılar, 70’ler de Glan rock
şoku ile yeniden yaygınlık kazanan yüksek topuklar, “1990’larla Prada’nın naylon
çantalarından Fendi’nin bagetlerine sezonluk geçişler” (Watson, 2007: 143), 90’lardan
günümüze kadar olan süreçte ise çoğunlukla çantayla uyumlu farklı stillerde ayakkabı
tasarımları görülmeye başlamıştır.
3.2.3. Şapka
“Tarihte ilk şapka; en basit malzemelerle biçimlendirilen temel şapkalardan, takan
kişinin güç ve zenginliğini gösteren büyük stillere kadar çok eskiye dayanmaktadır” (Lau, 2014:
38) (Görsel 9a,b,c,d,e).

Görsel 9 (a).1926

(b).1950

(c).1963

(d).1991

(e).2014

“Yirminci yüzyılın başlarında yüksek sosyete büyük sosyal etkinliklerde şaşalı
aksesuarlar takar, günlük kıyafetler bol aksesuarlarla süslenir, el yapımı giysiler güneş
şapkalarıyla tamamlanırdı (Blackman, 2013: 10). Yüzyıl ilerledikçe kadın silueti incelmiş
şapkalar daha süslü bir halmiş almış, boyutları da devasa bir şekilde değişmişti. Hatta ünlü
moda dergisi Vogue Temmuz 1919 sayısında “’Paris bizim şapka modamızın çağdaş hilkat
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garibesi haline gülüyor’ diye yazmıştı” (Watson, 2007: 22). Kadınların çalışma hayatına
girmeleriyle birlikte, kısa saçların şekline uyum sağlayan küçük şapkalar moda olmaya
başlamış, 1930’larla birlikte büyük kenarsız kadın şapkaları neredeyse hiç kullanılmamıştır. Bu
yıllarda saçlar yükselmiş ve şapka formları iyiden iyiye küçülmüştür. 50’li yıllarda renkle
ilişkilendirilen ayakkabılar, el çantaları, eldivenler, küpe, atkı, eşarp, kemer gibi aksesuarlarla
bir araya getirilmiş, 60’ların yüksek çizmeleri vinil kasketlerle tamamlanmıştır. Milenyumla
başlayan yıllarda ise şapkalar; ait olduğu dönemin moda stiliyle anılmış, giysi
koleksiyonlarında yer alan ayakkabıların bir tamamlayıcısı olarak moda koleksiyonlarında ki
yerlerini almışlardır.
3.2.4. Mücevher
“Mücevher son derece kişisel bir sanat formudur. Çekici görünmek, takan kişiyi
güzelleştirmek ve süslemek için kullanılır. Kullanan kişinin özel bir durum veya hayattaki
önemli bir anı kutlamasına olanak tanır ve bir duygunun ruhunu sonsuza dek kapsar. Çağlar
boyunca insanlar, statü ve zenginliklerini göstermek içim mücevher takmışlardır” (Galton,
2015: 10). Başlangıçta, çeşitli bitkisel ve hayvansal kökenli doğal malzemelerin bir araya
getirilmesi suretiyle oluşturulan mücevherler, yüzyıllar boyunca sürekli bir gelişim göstererek
günümüze kadar gelmişlerdir (Görsel 10a,b,c,d,e).

Görsel 10 (a).1926

(b).1957

(c).1966

(d).1981

(e).2013

Yüzyıllar boyunca toplumların sosyal ve ekonomik durumlarına göre şekil alan
mücevherler, moda akımları değiştikçe her değişen akıma göre yeni bir stil ve form da
karşımıza çıkmıştır. Moda literatürüne ilk olarak girenlerden biri Napolyon Bonapart’tır.
“Fransa imparatoru olan Napolyon Bonapart, 1804 yılında ki taç giyme töreninde ihtişamlı
mücevherler takmış, 1843 yılında ise dünyanın en eski lüks mücevher markası ‘Garrard’
ismiyle kurulmuştur. 1861 yılında Kraliçe Victoria’nın eşi Albert’in ölümüyle yas mücevherleri
ortaya çıkmış, Art nouveau döneminde mineleme tekniğiyle renklendirilerek tasarlanmış
mücevherler üretilmiştir. 1920'ler de modern biçimler, soyut geometrik desenler ve renkli
formlar dikkat çekici boyuta taşınmış, 30’larda ise kostümlerle uyumlu mücevherler yaygın
olarak kullanılmaya başlamıştır” (Galton, 2015: 14-22).
Avrupa’nın savaşlarla mücadele ettiği yıllarda yaşanan kemer sıkma politikalarından
mücevherler de etkilenmiş, tasarımcılar bu dönemde doğal malzemeleri plastik ve bakalit gibi
daha ucuz malzemelerle birleştirerek çağdaş mücevher tasarımlarının önderliğini yapmış, 60 ve
70’lerle birlikte Pop Art sanat akımıyla mücevher tasarımlarının sınırları genişlemiştir. Ancak
artan mücevher üretimiyle birlikte sanat-moda-mücevher arasındaki sınırlar netliğini
kaybetmeye başlamış, 80 ve 90’larla birlikte moda koleksiyonları için hazırlanan mücevherler
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de maksimalist formlar görülmeye başlanmış, yüzyılın sonuna doğru ise ikonik konseptler
içeren pahalı mücevher markalarının sahipliğinde, çağdaş mücevher tasarımları hız
kazanmıştır.
4. SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME
Paris’te 1857 yılında kendi modaevini açan Worth, ilk gerçek moda kurucusudur.
Kumaşları seçen, tasarlayan ve bir sanatçı gibi giysiye imza atma (markalama) geleneğini
başlatan ilk modacıdır (Svendsen, 2008: 90). Wort ile birlikte Paul Poiret de, “bu dinamizmi
çalışmalarında uygulayan ilk desinatördü. İngiltere doğumlu Lucille de oldukça başarılı bir
tasarımcıydı. Onun hassas yapısı tasarımlarına zarafet unsuru olarak yansımıştır (Blackman,
2013: 11). Sanatçı, zarif tuvaletlerini görkemli şapkalarla tamamlamış, terzi yapımı kıyafetleri
kadınların dolaplarından eksik olmamıştır. “XX. Yüzyılın ilk yıllarında Poiret, sezon
koleksiyonlarını şaşalı ve tematik partilerle tanıtımını yapıyor, Londra da yüksek sosyete ve
saray terzisi olan Lucille’de heykelsi giysi formlarını bireysel ve güçlü detaylarla süslüyordu
(Breward, 2008: 115) (Görsel 11a).
1920’lerde kadın giyiminde moda, dümdüz, yassı göğüslerle form ve biçim anlamında en
sade şekline bürünmüştü (Görsel 11b). Chanel’in 30’lu yılların sonuna doğru tasarladığı mas
kulen tarz ile tasarımda kendi stilini geliştirmiş, “… Elsa Schiaparelli gerçeküstücülüğe
yönelmiş, modayı Gerçeküstücülük akımının bir parçası haline getirmek için Salvador Dali’yle
iş birliğine gitmişti. Schiaparelli, aksesuar tasarımlarında jelatin ve cam gibi yeni malzemeler
kullanmaya başlamış, ayakkabı biçiminde şapkalar tasarlamış ve genellikle tasarımlarında
çirkin olarak kabul edilen renkleri kullanmıştı (Svendsen, 2008: 97) (Görsel 11c).

(a)

(b)

(c)

Görsel 11 (a). Lucille- Leydi Duff Gordon - Les Modes (1910-12), (b). Redfern’in kişiye özel moda
tasarımı (1904) (Blackman, 2013: 33), (c). Salvador Dalí ve Elsa Schiaparelli, Ayakkabı formunda
şapka tasarımı, (1937–38).

“Çantaların icadı bir yerden bir yere yiyecek taşınabilmesine olanak tanırken, ayakkabı
ayağı sarması ve böylelikle insanların çalışma hayatının aşırılıklarına karşı koyabilmeleri için
yaratılmıştı (Lau, 2014: 10). Birçok kullanım şekli bulunan çanta, aksesuar tasarımında modayı
ve stili en çok yansıtan giysi tamamlayıcılarından biridir. “Çantalar maddi olarak görece ucuz
olması ve perakende dükkânlarında bulunabilirliği sayesinde belki de en kolay ulaşılabilen bir
aksesuar türüdür. Bu sayede çantalar hem tasarımcılar için faydalı bir araç özelliği taşırken aynı
zamanda bir markanın tanıtım yapmasının da en etkili yollarından biri olmuştur (Ambrose ve
Harris, 2012: 67) (Görsel 12a).
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Zenginlik ve gücün sembollerinden biri olan çanta, temel olarak “birbirine dikilmiş deri
veya kumaş parçalarıyla birlikte aksesuarı işlevsel hale getirmek için kullanılan donanım ve
bileşenlerden oluşmuştur” (Blackman, 2014: 2). Taşıma esnasında form ve malzeme açısından
kullanıcı konforunu ön planda tutan çantalar, tarihsel süreç içerisinde formları giderek büyümüş
ve esnek ve genişletilebilir bölmeli yapılarıyla birlikte günümüz insanının yaşam tarzına uyum
gösteren popüler bir stil parçası haline gelmiştir (Görsel 12.b.c).

(a)
( b)
(c)
Görsel 12 (a). Louis Vuitton Cruise 2018 Pist Çanta Koleksiyonu,
(b). Gucci, 1940’lardan esinlenilmiş içi bölmeli deri el çantası (2011) (Blackman, 2014: 16),
(c). Alexander McQueen çanta ve ayakkabı tasarımı Aksesuar tasarımı, (McQueen - 2010-11
Sonbahar/Kış ‘Angels & Demons’ koleksiyonu) (Sari, 2020: 1599).

“1960’lardan itibaren geleneksel moda pazarlarının küçülmesi ve işlevsel
geçerliliklerinin azalması ile modaevlerinin üretimleri etkilenmiş ancak yüksek moda
alanındaki az sayıda tasarımcı, perakendeci, tanıtımcı ve stilist; daha amorf bir gücü koordine
etmek amacıyla son yıllarda üretimlerini ısmarlama giysinin dar bütçesinden lüks moda
markalarının parfüm, çanta, ayakkabı ve mücevher tasarımlarının lisanslı ya da markalı
ürünlerine ve bu ürünlerin kitlesel satışlarına çevirmiştir” (Breward, 2008: 118), (Görsel
13a,b,c,d,e,f,g,h,j ve Görsel 14a,b,c,d,e,f,g,h,j).

(a)
Reçine ile kaplı çiçekler,
zincir bağlantılı gövde- deri
astarlı çanta
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(b)
Üstten süs dikişli, ipli
kapatma, ayarlanabilir
kayışlı çanta
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(d)
Salvatore Ferragamo, çanta
tasarımı

(e)
Marni, çanta tasarımı,
Milan Sonbahar/Kış
(2022/23)

(f)
Kenzo, çanta
tasarımı | Paris
Sonbahar/Kış (2022/23)

(g)
Stella Mccartney, çanta
tasarımı | Paris
Sonbahar/Kış (2022/23)

(h)
Momoni, çanta tasarımı |
Sonbahar/Kış (2021/22)

(j)
Marni, çanta tasarımı |
Sonbahar/Kış (2021/22)

Görsel 13 a.b.c.d.e.f.g.h. j. Çeşitli model ve markalara ait çanta tasarımları

(a)
Mantar platform taban,
yeniden işlenmiş ileri
dönüştürülmüş malzeme,
altın kakma süslemeler

(b)
Yerden kalın taban,
parlak deri,
büzdürülerek bileğe
düşürülen çizme boyu

(d)
Gıannıco, çizme tasarımı |
Milan Sonbahar/Kış
(2022/23)

(e)
Ottolınger, ayakkabı
tasarımı | Paris
Sonbahar/Kış
(2022/23)
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(g)
Nina Ricci, ayakkabı
tasarımı| Paris Sonbahar/Kış
(2022/23)

(h)
Gıambattısta Vallı, bot
tasarımı | Paris
Sonbahar/Kış
(2022/23)

(j)
Stella Mccartney, bot
tasarımı | Paris
Sonbahar/Kış (2022/23)

Görsel 14 a.b.c.d.e.f.g.h.j. Çeşitli model ve markalara ait ayakkabı ve çizme tasarımları

Şapkacılık’; “ortaçağ İngilizcesinde Milan yerlisi anlamına gelen miliner’den gelmiştir.
Milano kenti de bone, dantel ve diğer şapka malzemelerinin kaynağı olarak bilinen bir yerdir.
Şapkacılık, Coco Chanel dahil pek çok ünlü tasarımcının modaya ayak bastığı ilk alandır”
(Ambrose ve Harris, 2012: 243). Giyen kişinin güç ve zenginliğini gösteren şapkanın tarihte
bilinen ilk formu oldukça eskiye dayanmaktadır. Birçok özelliğini erkek formlarından alan
kadın şapkaları, bugün bile keskin kuralları olan bir giyinme biçimine sahiptir. “Geleneksel
bileşenleri değişime uğramasa da, yeni malzeme ve tekniklerin ortaya çıkması ile şapkanın
türleri de gelişmiştir” (Lau, 2014: 38). Bugün, şapka yapımında kullanılan teknolojik ve modern
malzemelerle yaratılan şapkalar, sadece bir giysi tasarımını zenginleştirmekle kalmamış aynı
zamanda tek başına kullanılabilen bağımsız tasarım unsurları olarak da giysi koleksiyonlarında
yerlerini almışlatdır (Görsel 15a,b,c,d,e,f).

(a)
Longchamp | Sonbahar/Kış
(2021/22)
Logo baskılı kenarlıklı şapka

(b)
Philosophy di Lorenzo
Serafini | Sonbahar/Kış
(2021/22) deri bere

(c)
Courrèges |
Sonbahar/Kış
(2021/22)
Yün siperli şapka

(d)
Philosophy di Lorenzo
Serafini, bere tasarımı |
Sonbahar/Kış (2021/22)

(e)
Sunnei, şapka tasarımı |
Milan Sonbahar/Kış
(2022/23)

(f)
Jamie Wei Huang,
şapka tasarımı |
London Sonbahar/Kış
(2022/23)

Görsel 15 a.b.c.d.e.f. Çeşitli model ve markalara ait şapka tasarımları
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“Mücevher, yüzyıllar boyunca zamanın sosyal ve ekonomik etmenlerine göre değişim
göstermiştir. Moda değiştikçe, mücevher tasarımları buna uyum sağlamış ve malzemeler genel
ruhu ve ortak bilinci yansıtan bir biçimde gelişme göstermiştir” (Galton, 2015: 16). Yirminci
yüzyılla birlikte moda, lüks mücevher sektörünün lokomotifi haline gelmiş, özel mücevher
markaları hızla çoğalmıştır. Yaratılan tasarımlar da teknik ve teknolojik gelişmelerle birlikte
çok çeşitli malzeme kullanımı artmış, altın ve kıymetli taşların yanı sıra titanyum gibi güçlü ve
hafif malzemelerle heyecan uyandıran yenilikçi mücevher tasarımları üretilmiştir. “Perakende
satışların artmasıyla birlikte yüksek teknoloji ürünü lüks mücevher markaları, artırılmış
gerçeklikle boyutlandırılmış sanal gösterilerle mücevher satışına yeni bir boyut
kazandırılmışlardır” (Galton, 2015: 29) (Görsel 16a,b,c,d,e,f,g,h,j).

(a)
Münn, | Sonbahar/Kış
(2021/22)
Anahtar formlu otantik küpe
tasarımı

(d)
Mark Fast, yüzük tasarımı |
Sonbahar/Kış (2021/22)

(g)
Salvatore Ferragamo, kolye
tasarımı | Milan Sonbahar/Kış
(2022/23)

(b)
Martine Ali (Brand)
Zincir formlu emniyet
kilitli (sabitlemeli) parlak
altın kolye

(c)
Mark Fast | Sonbahar/Kış
(2021/22)
Heykelsi formda gümüş
yüzük tasarımı

(e)
Nina Ricci, kolye tasarımı |
Paris Sonbahar/Kış
(2022/23)

(f)
Sportmax, kolye tasarımı|
Milan Sonbahar/Kış

(h)
Loewe, bileklik tasarımı |
Paris Sonbahar/Kış
(2022/23)

(j)
Del Core, kolye tasarımı |
Milan Sonbahar/Kış
(2022/23)

Görsel 16 a.b.c.d.e.f.g.h.j. Çeşitli model ve markalara ait mücevher tasarımları/2

BOOK OF FULL TEXT

ISBN: 978-625-7341-52-3

www.karadenizkongresi.org

Page | 297

BLACK SEA SUMMIT 7th INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES CONGRESS
Bir kıyafet veya bir aksesuar için stil yaratmak demek; tasarımı en arzu edilir ve en güzel
biçimde sergileyerek tasarıma ait tüm unsurları uyumlu bir biçimde bir araya getirmek anlamına
gelmektedir. Bu uygulama da “giysiyle uyum sağladığı ve onu tamamladığı düşünülen her tür
aksesuar (çanta, şapka, kemer, ayakkabı, mücevher) koleksiyonda yer alabilir” (McAssey ve
Buckley, 2013: 10).
Moda koleksiyonlarında yer alan giysilerin ya da giysi tamamlayıcılarının stil yaratımı;
her biri için ayrı ayrı olabileceği gibi bütünsel olarak da yapılabilir. Bir başka deyişle, giysiyle
bağdaştırılan aksesuarlar her hangi bir ürün grubuyla düşünülebileceği gibi tek başına bireysel
olarak da düşünülebilir.
Ayrı parçaları bir arada tutan ya da bağlayan parçalar ister dekorasyon amaçlı giysiye
sabitlenen parçalar olsun isterse her biri giysiyi süsleyen ya da onu tamamlayan farklı parçalar
olsun bunların her bir giysi koleksiyonu için “aksesuar” kategorisinde yer alırlar.
Bugün ayakkabı, çanta, şapka ve mücevher tasarımcıları ya da en genel tanımıyla
aksesuar tasarımcıları, teknolojinin ve bilimin araştırmalarından ve gelişmelerinden
faydalanarak eşsiz sanat eseri aksesuarlar tasarlamışlardır. Her ne kadar tekniğin ve bilimin
gelişmelerini tasarımcılar yok saymasa da, işlevsellik, rahatlık ve konfor çerçevesinde estetik
ve görsel faktörler ön planda tutulmuştur.
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11.08.2021).
Görsel 16
Çeşitli model ve markalara ait mücevher tasarımları
(a).(b).(c).(d).(e).(f).(g).(h).(j), http://www.fashionsnoops.com/ServiceHP/accessories, (Erişim
tarihi: 14.08.2021).
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BİR SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ OLARAK KILIMWORKS MARKASININ
YÖRESEL KİLİM DOKUMACILIĞINA KATKILARI
Mine TAYLAN1
1 Sakarya Üniversitesi, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi,
ORCID ID: 000-0002-2098-1948

ÖZET
Arkeolojik buluntular, dokumacılığın M.Ö. 6000’lerden daha önceki dönemlerde ve büyük bir
olasılıkla Anadolu’da başladığına işaret etmektedir. Bu bağlamda Anadolu’nun birçok
bölgesinde dokumacılık çok eski bir gelenek olarak varlığını sürdürürken desen, motif ve renk
açısından yöresel farklılık gösteren halı ve kilimler dokunmuştur. Van-Hakkari yöresi kilimleri
de bunlardandır. Öte yandan yörede son yıllarda dokumacılığa olan ilginin azaldığı
görülmektedir. Bunun sebepleri; köyden kente göçün artması, dokuyucuların yaşlanması,
gençlerin kilim dokumaması ve dokumacılığın yeterli kazanç sağlamaması olarak açıklanabilir.
Van-Hakkari yöresi kilim dokumacılığını canlandırmak ve yöre kadınlarına istihdam sağlamak
için bir sosyal sorumluluk projesi kapsamında KILIMWORKS isimli bir kilim markası
yaratılmıştır. Proje ile, yörede zaten var olan kilim atölyelerinde üretimin sürdürülebilirliği
desteklenmiş, ayrıca yeni atölyelerin kurulması sağlanmıştır. Bu atölyelerde; başta yörenin
geleneksel desenli kilimleri olmak üzere bu desenlerin etkisi ile oluşmuş yeni desenlere sahip
kilimler dokunmuştur. Ayrıca yerli ve yabancı kilim alıcılarının isteği üzerine özel ebat, renk
ve desende kilim siparişleri alınmıştır. Van Müzesi başta olmak üzere, Türkiye’nin birçok
müzesinde sergilenen tarihi kilimlerin replikaları yapılmıştır. Bunların dışında yabancı
sanatçıların tasarımları kilim haline getirilmiştir. Dokunan kilimler yurt içi ve yurt dışında
düzenlenen çeşitli sergi, kongre, fuar, kermes ve müze mağazalarında kilim alıcılarına
sunulmuştur. Böylece yörede kilim dokumacılığı canlanmış, geleneksel desenlerin kullanımı
ve yeni desenlerin ortaya çıkması sağlanmıştır. Proje; kazanç kapısı olması açısından yöre
kadınlarını dokumaya teşvik etmiştir. Bu çalışmada; geleneksel Van-Hakkari kilimlerinin
karakteristik özellikleri anlatılacak, KILIMWORKS markası altında üretilen kilimlerden
örnekler gösterilerek projenin yöresel kilim dokumacılığına katkıları ve dokuyucular üzerindeki
sosyo-ekonomik etkileri üzerinde durulacaktır. Ayrıca ülkemizde faaliyet gösteren benzer
oluşumlardan örnekler verilecektir.
Anahtar Kelimeler: Kilim, Dokumacılık, Yöresel Dokumalar, Kilimworks.
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BENEFITS OF KILIMWORKS BRAND TO LOCAL KILIM WEAVING AS A
SOCIAL RESPONSIBILITY PROJECT
ABSTRACT
Archaeological finds indicate that weaving started in periods before 6000 BC and most
probably in Anatolia. In this context, while weaving continues to exist as an ancient tradition
of Anatolia, carpets and kilims with regional differences in terms of patterns, motifs and colours
have been woven. Van-Hakkari region kilims are among them. On the other hand, it is seen that
the interest in weaving has decreased in recent years in the region. The reason for this is the
increase in migration from the village to the city, the ageing of the weavers, the young people
not weaving kilims and weaving not providing sufficient income. A kilim brand named
KILIMWORKS was created as a part of a social responsibility Project to revive the kilim
weaving of the Van-Hakkari region and provide employment to local women. With the Project,
the sustainability of production in the kilim workshops that already exist in the region was
supported, and new workshops were established. In these workshops, kilims with new patterns
formed by the effect of mainly traditional region patterns were woven. In addition, kilim orders
in special sizes, colours and patterns were received upon the request of domestic and foreign
kilim buyers. Replicas of historical kilims exhibited in many Turkish museums especially the
Van Museum, have been made. Apart from these, the designs of foreign artists were turned into
kilims. Woven kilims were presented to the buyers in various exhibitions, congresses, fairs,
bazaar and museum stores held in Turkey and abroad. Thus, kilim weaving in the region was
revived, the use of traditional patterns and the emergence of new patterns were ensured. Project;
in terms of being a source of income, it encouraged the women of the region to weave. In this
study, the characteristics of traditional Van-Hakkari kilims will be explained, examples of
kilims produced under the brand of KILIMWORKS will be shown, and the contributions of the
Project to local kilim weaving and its socio-economic effects on weavers will be emphasized.
In addition, examples from similar organizations in our country will be given.
Keywords: Kilim, Weaving, Local Weavings, Kilimworks.

1. GİRİŞ
Dokumacılığın ne zaman ortaya çıktığı tam olarak bilinememekle birlikte, Türkiye,
Mısır, Hindistan, Peru gibi birçok yerde yapılan arkeolojik çalışmalarda tekstil tarihi hakkında
ip uçlarına varılmıştır (Alantar, 2007:291). Bu çalışmalara bağlı olarak M.Ö. 6000’lerden daha
önce Anadolu topraklarında var olduğu düşünülmektedir (Dölen, 1992:276). Anadolu’da
bulunan en erken tarihli düz dokuma yaygı örneği M.Ö. 2300 yıllarına tarihlenen “Kraliçenin
Örtüsü” isimli kilim olup şu anda nerde olduğu bilinmemektedir (Deniz, 1998:9). Ayrıca
Güneydoğu Anadolu’da yer alan ve ilk üretime geçişin en önemli yerleşmelerinden biri olan
Çayönü Antik Kentinde yapılan arkeolojik çalışmalarda, koyunun M.Ö. 7500 yıllarında
evcilleştirildiği saptanmıştır (Fazlıoğlu, 1997:1). Koyun yününün kullanılan ilk dokuma
malzemelerinden biri olmasından dolayı bu saptama, dokuma tarihi açısından önemlidir.
Arkeolojik buluntular; dokuma sanatının Anadolu’nun birçok yerinde oldukça gelişmiş, eski
bir gelenek olduğunu göstermektedir.
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Eski dokuma merkezlerinden biri olan Van-Hakkari yöresi, geleneksel desenli kilimleri
ile Anadolu’nun dokumacılık tarihinde önemli bir yer teşkil etmektedir. Ancak son yıllarda
geleneksel kilim dokumacılığına olan ilgi azalmıştır. Bunun sebepleri; köyden kente göçün
artması, dokuyucuların yaşlanması, gençlerin kilim dokumaması, teknolojik gelişmeler ve
dokumacılığın yeterli kazanç sağlamaması olarak açıklanabilir. Van-Hakkari yöresinde kilim
dokumacılığını canlandırmak ve yöre kadınlarına istihdam sağlamak için bir sosyal sorumluluk
projesi kapsamında KILIMWORKS isimli bir kilim markası yaratılmıştır. 2010-2020 yılları
arasında üretim yapan marka sayesinde yörede zaten var olan kilim atölyelerinde üretimin
sürdürülebilirliği desteklenmiş, ayrıca yeni atölyelerin kurulması sağlanmıştır. Bu çalışmada;
sözü geçen atölyelerde dokunan kilimler üzerinden projenin yöresel kilim dokumacılığına
katkıları irdelenecektir.
2. VAN-HAKKARİ YÖRESİ KİLİMLERİ
Van ve Hakkari kilimleri yöresel isimlerle anılan aşiret kilimleridir. Bu kilimler renk,
motif, desen ve teknik açıdan ayırt edilemeyecek kadar birbirlerine benzerler. Ancak yapılan
araştırmalarda; bazı aşiretlerin kendi mahalli kültürlerini dokumalara yansıtmasıyla malzeme,
renk ve kompozisyon açısından az da olsa farklılıkların ortaya çıktığı saptanmıştır. Bununla
beraber, her iki yöre kilimlerinin birbirlerine oldukça benzemesinin sebebi dokuyucu aşiretlerin
her iki bölgede de yaşıyor olması olarak açıklanmaktadır. Hatta bu aşiretlerin Van ve Hakkari
dışında Bitlis, Siirt, Irak, İran ve Kafkasya gibi çok geniş bir alana yayılmış olmaları,
dokudukları kilimlerin renk, motif ve desen bakımından bir yöre veya bölgeye sınırlı kalmayıp,
bu farklı yörelerin hepsinde uygulama imkanı bulduklarını göstermektedir. Bu bağlamda VanHakkari kilimleri bu farklı yöre ve bölge kilimlerinin bir sentezidir (Yerli, Karahan, 2000:18).
Van- Hakkari yöresi kilimlerinde, ana geçim kaynağı olan hayvancılığın bir sonucu
olarak çoğunlukla elde eğrilmiş koyun yünü kullanılmaktadır. Keçi kılı ve pamuk elyafının da
kullanıldığı görülmektedir. Tarihi kilimlerde yünler bitkisel boyalar ile renklendirilmiş
olmasına rağmen son yıllarda Anadolu’nun birçok yerinde olduğu gibi sentetik boyarmaddelere
yönelim vardır. Kırmızı, lacivert, siyah gibi koyu renkler başta olmak üzere, sarı, yeşil, gri ve
Van beyazı denilen kırık beyaz kilimlerde kullanılan renklerdir. Soğuk hava koşulları nedeniyle
sık yıkama yapılamadığından, kiri göstermeyen koyu renkler tercih edilmektedir. Kilimler ilikli
kilim tekniğinde dokunmakta olup iliklerin boyu kısadır. İlik; dokuma sırasında farklı desen
alanlarına ait farklı renkteki atkı iplerinin komşu desen ile karşılaştığı ve geri dönmek zorunda
kaldığı alanda oluşturduğu boşluklara denmektedir (Aytaç, 1989:64). İliklerin kapatılması için
kullanılan sarma konturlar ile desende yer alan motifler belirginleşmektedir (Karahan,
2007:78). Standart olmamakla birlikte yöre kilimlerinde 10 cm’de 40 çözgü ipi, 230 motif atkısı
bulunmaktadır (Yerli, Karahan, 2000:18). Tarihi örnekler genellikle çift kanat (şak) şeklinde
dokunmuştur. Eli belinde, koç boynuzu, kurtağzı, tarak, küpe, akrep, su yolu, bereket, çengel
yani yöresel dilde nehrek (Karahan, 2007:80), şimkubik, yıldız, kuş ve pıtrak kullanılan başlıca
motiflerdir. Desenler motif açısından yoğundur. Bordür genellikle tek olup eni dardır.
Kilimlerin desenleri Şamari (arındırılmış, saf), Gülhezar (bin gül), Şehvani/Tiyari (bir vadi
ismi), Gülsarya (Sarya’nın gülü), Lüleper (Hakkari’de yetişen bir çiçek), Kesneker (kimse
yapamaz), Çılgül (kırk gül), Canbezar (canından bezdiren), Hevçeker (nadide), Herki (bir aşiret
ismi), Gülgever (yayla, çadır), Şimkubik (gelin topuğu), Sine (batı İran’da bir bölge) gibi
yöresel isimler ile anılırlar (Görsel 1). İsimler desenin ana motifinden, yörede yetişen bir
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çiçekten ya da kilimi dokuyan aşiretin isminden dolayı verilmiştir. Bu kilimleri dokuyan
aşiretler Van-Hakkari dışında da yaşadıklarından teknik, motif, desen ve kompozisyon
açısından aynı ya da benzer kilimleri bölge dışında Bitlis, Siirt, İran, Irak, Kafkasya gibi
yerlerde görmek mümkündür (Yerli ve Karahan, 2000, s.24).

Görsel 1. Van-Hakkari yöresi kilim desenlerinden detaylar. Birinci sıra: soldan sağa; Şamari,
Gülhezar, Şehvani, Lüleper, Çılgül. İkinci sıra: soldan sağa; Canbezar, Herki, Gülgever,
Şimkubik ve Sine (Taylan, 2020:780).

3. KILIMWORKS MARKASI ALTINDA ÜRETİLEN KİLİMLER
KILIMWORKS (Görsel 2) markası altında; yöresel isimleri ile anılan geleneksel desenli
Van-Hakkari kilimleri, atölyedeki dokuyucular tarafından tasarlanan modern desenli kilimler,
sipariş üzerine dokunan özel renk, desen ve ebattaki kilimler, yerli ve yabancı sanatçıların
tasarladığı özgün kilimler ile Van Müzesi ve Türkiye’nin diğer müzelerinde yer alan tarihi
kilimlerin replikaları, üretilmiştir. Bu kilimler; yurtiçi ve yurtdışında birçok sergi, fuar, galeri,
kermes, internet sitesi ve müze mağazasında satışa sunularak geniş kitlelere ulaşmıştır.

Görsel 2. KILIMWORKS logosu (Mine Taylan arşivi).

3.1. Geleneksel Desenli Van-Hakkari Kilimleri
Bu kilimler tamamen yörenin geleneksel renk ve desen yapısına bağlı kalınarak
üretilmiş, yerli ve yabancı kilim alıcıları tarafından büyük ilgi görmüştür. Aşağıdaki örnekler
bu kapsamda dokunan kilimlerin içinden seçilmiştir.

BOOK OF FULL TEXT

ISBN: 978-625-7341-52-3

www.karadenizkongresi.org

Page | 306

BLACK SEA SUMMIT 7th INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES CONGRESS

Görsel 3. Geleneksel desenli Van-Hakkari kilimleri. Soldan sağa: Şamari, Sine ve
Kesneker (Mine Taylan arşivi).

3.2. Modern Desenli Van-Hakkari Kilimleri
Geleneksel desenli kilimlerin dışında, bunlar ile bağlantılı olarak modern desenli
kilimler üretilmiştir. Kilimlerin desenleri çoğunlukla atölyedeki dokuyucular tarafından
dokuma esnasında doğaçlama bir şekilde geliştirilmiştir. Bu desenlerin başında Aşiret Kavgası
isimli desen gelmektedir. İsmini oldukça karmaşık ve renkli yapısından alan desen; birim
tekrarı ile sıralanmış üçgen, baklava ve zikzak formunun arasına serpiştirilmiş geleneksel VanHakkari yöresi motiflerinden oluşmaktadır (Görsel 4). Desenin ana zeminini oluşturan üçgen
ve baklavalar İran kilimlerinde de görülmektedir. Çeşitli hayvan figürleri, insan suretleri,
çiçekler ve gündelik yaşam öğelerini temsil eden bazı eşyalar desende görülen diğer dolgu
motifleridir (Görsel 5). Birkaç örnek dışında bordürü olmayan bu kilimler genellikle 1-1.5 m2
olup sipariş üzerine 3 m2’yi bulan örnekler yapılmıştır. Bordür yerine, desenin dikey
kenarlarında yer alan ilikli kilim tekniği ile dokunmuş ince birer şeridin bulunduğu örnekler
vardır. Dokuyucu tarafından dokuma esnasında oluştuğu için her desen biricik olma özelliğini
taşımaktadır. Bu özelliğe bağlı olarak Aşiret Kavgası isimli kilimler özellikle yabancı kilim
severler tarafından yoğun ilgi görmüştür.
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Görsel 4. Aşiret Kavgası desenli kilimler (Foto: Mine Taylan, 2016.

Görsel 5. Aşiret Kavgası deseninde görülen insan suretleri, hayvan ve bitki tasvirleri
(Taylan, 2020:794).

KILIMWORKS markası altında üretilen bir diğer modern desen ise Yamalı olarak
adlandırılmaktadır. Bu desende, Van-Hakkari yöresi kilimlerinde görülen geleneksel motifler
ve geometrik formlar düz bir zemine dizilmiş, Aşiret Kavgası desenine göre daha sade bir yapı
oluşturulmuştur (Görsel 6). Zemin rengi genellikle boyanmamış yünden elde edilen gridir.
Geleneksel motifler, geometrik formlar ve bunlara ek olarak çeşitli çiçek, hayvan ve insan
figürlerinin zemin renginden farklı bir renk içinde çerçeveye alınarak kompozisyonda öne
çıkarıldığı görülmektedir. Bu desende de dokuyucuların hayal gücünün etkisi şüphesizdir.
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Görsel 6. Yamalı desenli kilimler Foto: (Mine Taylan, 2015).

Ayrıca hem Aşiret Kavgası hem de Yamalı deseninin ve hatta üçüncü desen olarak
geleneksel desenlerin bir arada olduğu Karma desen olarak tabir edilen örneklerin varlığından
söz etmek mümkündür (Görsel 7). Bu karma desenler özellikle yabancı kilim alıcıları tarafından
tercih edilmiştir.

Görsel 7. Karma desenli kilimler (Foto: Mine Taylan, 2014).

3.3. Sipariş Üzerine Dokunan Kilimler
Kilim alıcıları; KILIMWORKS markasının internet sitesinde yer alan ve sürekli
güncellenen kilim kataloğundan, ya da sergilenen, satışa sunulan kilimler üzerinden seçim
yaparak istediği renk, ebat ve desende kilim siparişi verebilmişlerdir. Bu kilimler genellikle
geleneksel desenli kilimlerdir (Görsel 8).
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Görsel 8. Sipariş üzerine dokunan geleneksel desenli kilimler. Soldan sağa; Gülgever, Çılgül ve
Lüleper deseni (Foto: Mine Taylan, 2014).

3.4. Sanatçıların Tasarladığı Kilimler
Sipariş üzerine özel ebat ve renklerde dokunan geleneksel ve modern desenli kilimlerin
yanında yabancı sanatçıların tasarımları dokunmuştur. Jörg Niederberger, Mai-Thu Perret, Ann
Cathrin November Hoibo ve Mimi Robinson bu sanatçılardandır.
Renk ve forma dayalı soyut resimler yapan İsviçreli sanatçı Jörg Niederberger; üç
boyutlu eserleri, iç ve dış mekan renklendirme çalışmaları ile disiplinler arası bir sanat
anlayışına sahiptir. KILIMWORKS markası altında eserlerini dokutma fikri bu bağlamda
ortaya çıkmıştır. Niederberger; kilim atölyelerinde verdiği kurslarda dokuyucuların renk ve
biçim algısını geliştirmiş, sipariş ettiği kilimlerin istediği biçimde dokunmasını sağlamıştır.
Sanatçının dokuttuğu kilimler; üçgen formunun tekrarından oluşan, geniş bir renk paletine
sahip ve soyut eserleri ile benzer özellikte kilimlerdir (Görsel 9). Atölyelerde dokunan Aşiret
Kavgası deseni bu anlamda kendisinin oldukça ilgini çekmiştir.

Görsel 9. Jörg Niederberger tarafından tasarlanan kilimler (Foto: Mine Taylan, 2012).
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Bir diğer İsviçreli sanatçı ise Mai-Thu Perret’dir. Eserlerinde el sanatlarına da yer veren
ve disiplinler arası çalışmalar yapan sanatçının KILIMWORKS markası ile çalışması 2014
yılında İstanbul’da düzenlenen Moving Museum sergisine dayanmaktadır. Moving Museum;
dünyadaki önemli merkezlerde yerel sanat ve sanatçılar ile küresel sanatçıları bir araya
getirmeyi amaçlayan göçebe bir sergi projesi olup 28 Ekim-14 Aralık 2014 tarihleri arasında
İstanbul-Şişhane Otoparkında gerçekleşmiştir. Mai-Thu Perret dokuttuğu dört kilimle bu
sergide yer almıştır. Mai-Thu Perret kilimlerinde renk çeşitliliği az olup tasarım, büyük
geometrik formların tekrarına ya da zemine serpiştirilmesine dayanmaktadır (Görsel 10).
Sanatçı kilimleri tek başına duvarda sergilediği gibi, enstalasyonlarının bir parçası haline
getirmiştir.

Görsel 10. Mai-Thu Perret tarafından tasarlanan kilimler (Mine Taylan arşivi).

Ann Cathrin November Hoibo Norveçli bir tekstil sanatçısıdır. Yapıtları çoğunlukla
metal, naylon, plastik ve seramik parçaları gibi farklı malzemenin kullanıldığı dokumalardan
oluşmaktadır. Sanatçının KILIMWORKS atölyelerinde dokuttuğu kilimler Mai-Thu Perret’nin
kilimleri gibi Moving Museum projesi kapsamında 2014 yılında İstanbul Şişhane Otoparkında
sergilenmiştir. Kilimler beyaz zemin üzerine serpiştirilmiş siyah sembol ve motiflerden
oluşmaktadır. Kullanılan malzeme boyanmamış saf yündür. Uzun saçaklar sanatçının talebi
üzerine bırakılmıştır (Görsel 11).

BOOK OF FULL TEXT

ISBN: 978-625-7341-52-3

www.karadenizkongresi.org

Page | 311

BLACK SEA SUMMIT 7th INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES CONGRESS

Görsel 11. Ann Cathrin November Hoibo tarafından tasarlanan kilimler (Foto: Mine Taylan,
2014).

Mimi Robinson ise Amerikalı bir tasarımcı ve eğitmendir. Marka adı altında dokunan
kilimleri küçük ebatlarda olup geleneksel Anadolu motiflerinden esinlenerek tasarlanmıştır
(Görsel 12).

Görsel 12. Mimi Robinson tarafından tasarlanan kilimler (Foto: Mine Taylan, 2011).

Bunların dışında; Londra’da yaşayan Esti Barnes ve mimar Zeynep Fadıllıoğlu
tarafından tasarlanan kilimler de dokunmuştur (Görsel 13).
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Görsel 13. Esti Barnes (solda) ve Zeynep Fadıllıoğlu (sağda) tarafından tasarlanan kilimler
(Mine Taylan arşivi).

Bu sanatçılar tasarımlarının doğru ölçü, renk ve desende olması için tüm detayları içeren
bir dosya hazırlamıştır. Dokuyucu ve sanatçıların sürekli iletişimde olması adına; belli
aralıklarla atölyeler ziyaret edilmiş ya da dokumanın aşamaları fotoğraflanarak sanatçılara
gönderilmiştir.
3.5. Replikalar
KILIMWORKS kilimlerinde geleneksel Van-Hakkari desenleri ve bu desenlerden
çıkışlı modern desenler dışında Anadolu’nun bir çok yöresine ait desenler de görülmektedir.
Bu kilimler tarihi Anadolu kilimlerinin replikalarıdır. Replika kilimler Anadolu’nun çeşitli
müzelerinde sergilenen ve koleksiyonlarda yer alan kilimlerdir (Görsel 14). Replikalar
genellikle sipariş üzerine dokutulmuştur. Bunların başında İstanbul’da yer alan Armaggan
Sanat ve Tasarım Galerisi için dokunan kilimler gelmektedir. Galeri 2013 yılında açtığı sergide,
KILIMWORKS atölyeleri ve Adana Karatepe’de yer alan kilim atölyelerinde dokunan replika
kilimleri izleyici ile buluşturmuş, sergi büyük ilgi görmüştür (Görsel 15).

Görsel 14. Vakıflar Halı Müzesi’nde sergilenen 18. yüzyıla ait bir Konya kilimi (solda) ve bu
kilimin replikası (sağda) (Mine Taylan arşivi).
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Görsel 15. Armaggan kilim sergisinden bir kare (Foto: Mine Taylan, 2013).

3.6. Üretilen Kilimlerin Satışa Sunulduğu Yerler
KILIMWORKS markası kapsamında üretilen kilimler yurtiçi ve yurtdışında birçok
sergi, fuar, galeri, kermes, internet sitesi ve müze mağazasında satışa sunulmuştur. Bu
pazarlardan en önemlileri, geniş kitlelere hitap etmesi açısından 2012 yazında ABD ‘nin New
Mexico eyaletinin Santa Fe şehrinde gerçekleşen Santa Fe Folk Art Market (Görsel 16), etnik
ve organik ürünlerin satışa sunulduğu Berlin merkezli Folkdays markası, Washington Textile
Museum, Topkapı Sarayı ve Türk ve İslam Eserleri Müzesi mağazaları, New York’da
Boothstrap Projesi, İstanbul’da Armaggan mağazası, her yıl sonunda İstanbul’da düzenlenen
International Women of Istanbul (IWI) Noel Kermesi ve Türkiye’de sık kullanılan alışveriş
siteleri olarak sıralanabilir.

Görsel 16. Santa Fe Folk Art Market’ta KILIMWORKS standı (Foto: Mine Taylan, 2012).
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3. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Van-Hakkari kilimleri, bölgede ve çevresinde yaşayan aşiretler tarafından dokunan,
yöresel isimlere sahip, genellikle koyu renkleri ve karmaşık desenleri olan kilimlerdir. Bölgede
kilim dokumacılığı eski bir gelenektir. Ancak günümüz şartlarında kilim dokumacılığı
azalmıştır. Köylerden şehir merkezlerine yaşanan göçler, dokuyucuların yaşlanması ve
gençlerin kilim dokumaması, hızlı ve ucuz üretim teknolojilerinin gelişmesi ve kilim
dokumacılığının yeterli kazancı sağlamaması gibi etkenlerin buna sebep olduğu söylenebilir.
KILIMWORKS markası kilim dokumacılığını canlandırmak ve bölge kadınlarına
ekonomik açıdan destek olmak amaçlı yaratılmıştır. Atölyelere katılan ve kilim dokuyan yöre
kadınları ekonomik özgürlüklerine kavuşmuş, aile içinde söz sahibi olmuştur. Aynı zamanda
yurt içi ve yurt dışında düzenlenen sergi, kermes ve fuar gibi etkinliklerde farklı coğrafyalarda
bulunma ve farklı kültürlerden insanlarla tanışma fırsatı bulmuşlardır. Marka adı altında 20102020 yılları arasında yüzlerce kilim dokunmuş, yerli ve yabancı kilim severler ile buluşmuştur.
Bu kilimler yalnızca üretimin sürdürülebilir olması açısından değil, aynı zamanda yöresel kilim
dokumacılığının gelişimi açısından da önem taşımaktadır. Dokunan kilimler; geleneksel desenli
kilimler, modern desenli kilimler, sipariş üzerine dokunan kilimler, sanatçıların tasarladığı
kilimler ve tarihi kilimlerin replikaları olarak sınıflandırılabilir. Geleneksel desenli kilimler ile
desen yozlaşması önlenmeye çalışılmıştır. Tarihi kilimlerin replikalarının dokunması da bu
bağlamda aynı amaca hizmet etmektedir. Geleneksel desenli kilimlerden esinlenerek ortaya
çıkan modern desenler ise geleneğin yıllar içinde gelişerek geleceğe aktarılmasını temsil
etmektedir. Yerli ve yabancı kilim alıcılarından gelen siparişler üretimin devamı ve alıcıların
memnuniyeti sağlanmıştır. Sanatçıların tasarladığı kilimler ile kilim dokumacılığının çağdaş
sanat sınırları içine girmesi hedeflenmiştir. Bu faaliyetlerin hepsi Van-Hakkari yöresinde kilim
dokuma geleneğinin varlığını sürdürmesi açısından önemlidir. Ülkemizde aynı amaçlara hizmet
eden başka projeler ve kooperatifler vardır. Adana-Osmaniye faaliyet gösteren Karatepe Kilim
Kooperatifi ve İzmir-Bergama’da faaliyet gösteren Pergamon Carpet bunlardandır. ÇanakkaleAyvacık ve Manisa-Yuntdağ’da 37 yıl faaliyet göstermiş olan DOBAG Projesi bu tür
oluşumların öncüsü sayılmaktadır.
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GLOBAL SEMBOL VE DİLLER ÇERÇEVESİNDE PLASTİK SANATLAR
PLASTIC ARTS WITHIN THE FRAMEWORK OF GLOBAL SYMBOLS AND
LANGUAGES
Mehmet Akif ÖZDAL 1
1 Sivas

Cumhuriyet Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,0000-0003-3148-8988

ÖZET
Görseller global nitelik taşıyan diller dir. Bu çerçevede Sanatın her branşında kendine özgü bir
dil vardır diyebiliriz. Bu çerçevede görsel sanatların da kendine has bir görsel dili mevcuttur.
Bu çerçevede Bahsi geçen dil görsel simgelerden oluşması ile birlikte belirtilen simgeler görsel
iletişimi ve dolayısı ile evrensel dili oluşturmaktadır. Bu çerçevede Simge, bir hayli bilim
dalında çalışılmış bir konu olmasına karşın benzer konularla karıştırılabilmektedir. Kendisi gibi
soyut bir manaya işaret eden diğer kavramlardan değişik olan özelliklerini bilmek simgeyi daha
iyi anlamaya katkı sağlayacaktır. Simgenin kendisi dışında bir hakikati göstermesi “işarette
bulunurken, gösterdiği hakikatten etkilenmesi ve çok manalı olması simgesi işaretten ayıran
özellikler arasındadır. Simgeler, özelliklerinin yanında ferdi ve toplumsal işlevlere sahiptirler.
Bu çerçevede Kültür hem üretilen, hem de paylaşılan yapısı ile toplulukların ortak değer
yaratması ile birlikte ortak manaları paylaşmasının aracıdır. Bütünlük, aidiyet, uzlaşma ve
içselleştirmeye hizmet eden kültürün mikro düzeyini ve arkaik çekirdeğini de kültür simgeleri
oluşturmaktadır. Belirli bir kültürün simgeleri başka bir kültür ile harmanlandığında benzeşir,
yine biçimlenir veyahut bir takım kültürel simgeler diğerlerini asimile eder. Bunların da
ötesinde bazı simgeler vardır ki evrenseldir. Kültürel simgeler, kültüre ait değerlerin gelecek
nesillere değişmeden aktarılmasında çok ehemmiyetli bir yere sahiptir bu manada savunucu
güç olarak da değerlendirilir.
Bu çalışmanın emeli; görsel sanatları simgeler ve bildirişim açısından irdelemek, sanatın global
dil olma boyutunu tartışmak ve görsel sanatlar eğitiminin ehemmiyetini vurgulamaktır.
Çalışmada tarama yollarından önde gelen literatür taramasından yararlanılmıştır. Ele geçirilen
belirtilere bakılırsa; iletişimde görme duyusu ehemmiyetli rol oynamaktadır, sanatın her
branşında ve sanatçının kendini dile getirmesinde simgeler tesirli olmaktadır. Sanatta
simgelerin kullanılması sanatın ileti boyutunu ve dolayısı ile evrensel dili oluşturmaktadır,
sanat; kültürün, cemiyet ve iletişim oluşmasında rol almaktadır, çocuk resimlerinde simgeler
sıkça bulunmaktadır ve çocuklar kendini dile getirmede simgeleri kullanarak ileti kurmaya
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çalışmaktadırlar. Netice olarak sanatın görsel dilini öğrenmek iletişim için ehemmiyetlidir, Bu
iletişimin ve global dilin öğrenilmesi sanat eğitimini gerekli kılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Plastik sanatlar, sembol, evrensel dil, global, sanat
GİRİŞ
İnsanoğlunu öteki canlılardan değişik kılan ehemmiyetli özelliklerden biri gelişmiş bildirişim
kurma kabiliyetlerine sahip olmasıdır. Bu iletişim kurma yetenekleri sayesinde insanlar
birbirini anlayabilmekte, sosyalleşmekte, kültür ve medeniyetler oluşturabilmektedir. Son
zamanlarda iletişim, çok ehemmiyet kazanmıştır. Öyle ki çağımızı ileti çağı olarak
nitelendirecek kadar ön tasarıya çıkmıştır.
İletişim çok geniş bir kavramdır. Türk Dil Müessesesine (TDK, 2010) göre; “İletişim; duygu,
fikir veya bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılmasıdır.” Bu tanımdan
da anlaşıldığı şeklinde; duygu, düşünce veya bilgilerin başkalarına aktarılmasının çok çeşitli
yolları olabilir. Görüldüğü benzer biçimde; temel emel duygu, fikir yada bilgilerin başkalarına
aktarılmasıdır ve bunun için akla gelebilecek her yol mubahtır.
İletişim kurmanın sayısız farklı yolu olabilir ve ileti şekli daimi değişebilir fakat değişmeyen
bir kavram vardır ki o da simgedir (sembol). Bu çerçevede her türlü bildirişimi elde eden
simgelerdir. Turani (1998: 124) simgesi “Bir şeyi tanıtan, temsil eden biçim, alamet” olarak
tanımlamaktadır. İletişimde en yaygın olarak kullanılan simgelere örnek olarak, sözlü ileti elde
eden kelimeler gösterilebilir.
Bilinmeyen bir kelime ile karşılaşıldığında, sözlüğe bakılır ve orada onun başka kelimeler
kullanılarak tanımlandığı görülür. Sayı sistemleri, sonsuz sayıda çeşitliliğe sahip net manalar
dile getirecek şekilde, sistematik bir halde birleştirebilen minik bir dizi temel birimden
yapılmıştır. Dizgesel simgeler, kaidelerle yönetilir ve mana, manasızlıktan, üzerinde anlaşılmış
kaidelerle ayrılır. Böyle bir sistem içinde, çeşitli öğelerin bir araya getirilmesinin ve bir mana
ifade etmesinin birtakım net yolları vardır. Verilen bir tümcenin manası bilinemeyebilir. Ancak
bir anlamı olduğu, sistemin kaidelerine uygun oluşu sebebiyle fark edilebilir. Yeni bir
kelimeyle karşılaşıldığında, her vakit anlamına sözlükten bakılabilir. Hem de yeni bir kelimenin
manasına öğrenmek için, kimi zaman sözlüğe bakmaya dahi gerek duyulmayabilir. Bu
bağlamda da Çoğu zaman kullanıldığı genel çerçeveden onun anlamı çıkarılabilir.
Simgelerin sıkça kullanıldığı bildirişim yollarından biri de görsel sanatlardır. Görsel sanatların
ihtiva ettiği simgeler bu alanın dilini ortaya koyar ve sanatın görsel dilini oluşturur. Bu görsel
dil, duygu, düşünce veya bilgilerin sanat yoluyla paylaşılmasını ve sanat yöntemiyle
bildirişiminin kurulmasını sağlar.
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1. İletişimde Görme Duyusu
Görme duyusu insanoğlunun yaşamında ehemmiyetli bir yere sahip olduğu gibi iletişimde de
ehemmiyetli bir yere haizdir. Görme vakası bir ayna benzer biçimde görüneni fark etme kadar
basit bir olay değildir. Görsel algının zihni ve duyuş sal süreci de olduğu bilinmektedir.
Leppert’e (2002:
bakılırsa görme yalnızca biyolojik ve fizyolojik bir sorun yada yalnızca ışık dalgalarının ağ
tabakadaki hareketiyle alakalı bir problem değildir. Daha çok zihin ve fikir süreçleriyle alakalı
bir problemdir. Düşünmeye başlandığı anda görmenin karmaşıklığı geometrik olarak artar, zira
bu vaziyette denklemin içine dil de dâhil edilmiş olur. Zira bu vaziyette mesele, artık
başlamadan önce bebeklerle anne babaları arasındaki temel aynılık bağlarında olduğu benzer
biçimde sadece tanımayla hudutlu olmaktan çıkar. Burada işin içine temsil girer. Dilin işlevi,
en başta görme duyusu olan çeşitli duyular aracılığıyla erişen şeylerin, soyut ve yinelenebilir
göstergeler ve seslerle temsilini sunmaktır. Duyular olmasaydı dil de olmayacaktı. Duyulardan
biri veyahut bir kaçı olmadan da idare edilebilir ama duyuların tüm bunlardan yoksun olarak
katiyen. Fert yalnız görme duyusu ile sınırlandıracak olursa, anlayışı kısmen düşünceye bağlı
olacaktır; tıpkı düşüncenin dile bağlı olması gibi. Burada da tekrar ortaya temsil çıkmaktadır.
Fert büyük oranda görme yardımıyla etrafı ile ileti kurar. Bu ileti süreci içinde görsel algı gelişir
ve ferdin şahsi seçimlerini oluşturmada rol oynar. Gel’e (1996: 25) göre; fert hızla değişen
dünyamızda hasret yaparak etrafını idrak eder. En ehemmiyetlisi ise; bakma görme ile başlamış
olan titiz bir gözlem neticesinde nesneler arasındaki düzen veyahut düzensizlikleri sezmeyi ve
böylelikle bildirişime dayalı öğrenmeyi davranışa dönüştürür. Bu yolla algı zenginliğine erişen
fert; yaratıcı düşünme, araştırıcı tavır geliştirme, tahlil ve bireşim yapma benzer biçimde yetiler
kazanır, bu da kişiye ferdi, ulusal ve üniversal meselelerini çözmede kolaylıklar sağlar.
Görsel algı kavramını oluşturan yapıtaşları görsel imgelerdir. Başka bir söylemle görsel imgeler
neticesinde görsel algı doğar. Gözün gördüğü her şey bir görsel imge olarak kabul edilebilir
sadece bu görsel imgeler arasında da algı açısından değişiklikler olduğu söylenebilir. Görsel
idrak düzeyi şiddetli olarak etkileyen imgeler olduğu benzer biçimde pasif, tesirsiz,
anımsanması zor imgeler de olabilir. Görsel imgeler birer görsel simge vaziyetine geldikçe
tesirli ligi artabilir. Görsel imgenin içinde taşıdığı sembolik ifadeler artıkça taşıdığı mana ve
dolayısı ile ifade gücü de artabilir. Becer’e (2002: 37) göre; bir takım görsel sembollerin
kimlikleri öylesine kuvvetlidir ki, bunların ufak bir detayı dahi tanınmayı sağlayan ipuçlarını
bünyesinde taşır.
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Görsel sembollerin idrak sal boyutu sanatın da algı edebilirliğini ve dolayısıyla bildirişimin
görsel boyutunu oluşturur. Simgelerin taşıdığı mana alıcı-verici arasındaki bildirişimi
kurabilmesi için alıcının bu anlamın bilincinde olması gerekir. Robinson’a (2003: 145)
bakılırsa; fotoğraf, şiir, müzik ve dans simgeler için verilebilecek örneklerdir. Onların
anlamları, aldıkları biçimlere has bir şekilde dile getirilir. Bir resmin anlamı çözülmek
isteniyorsa, ilk olarak bir renkler sözlüğüne müracaat edip, mavi ile yeşil yan yana
kullanıldığında ekseriyetle neyi anlattığı öğrenilmeli. Bir senfoninin ne demek istediğini
herkese özetleyebilecek bir ses armoni kataloğu yoktur. Asla bir dramatik kodlar kitabı,
insanlara bir oyunun ne demek istediğini tam olarak anlatamaz. Sanatın sembolik biçimleri için,
anlamlıyı manasızdan ayıran netleşmiş anlam kaideleri yoktur. Bir sanat yapıtının anlamı,
yalnızca ifade edildiği özgün form içinde bulunabilir. Sanatta bir eserin sesi veyahut duygusu,
“ne demek istediğinden” ve ayrıca “nasıl söylediğinden” koparılıp ayrılamaz. Bir resim, bir
oyun, bir senfoni, bir roman, alışılmış bir kullanımdan değil, daha çok bir biçim duygusundan
ve kültürel bilgiden yaratılmış karmaşa ve özgün biçimlerdir.
2. Sanatçı Ve Semboller
Sanat, simge kavramının en yoğun olarak bulunmuş olduğu alanlardan biridir. Sanatçı bu
sembollerden yararlanarak düşüncelerini, duygularını veyahut anlatmak istediği her neyse onu
seyirciye aktarmaya çalışır. Sanatın her dalı için bunu söylemek yanlış olmasa gerek. Ashton’a
(2001: 90) bakılırsa; sanat bir semboller dilidir. Ağzımdan ‘adam’ sözcüğü çıktığında aklıma
bir adam resmi gelir; zira bu sözcük adamın bir simgesi olmuştur. ‘Adam’ sözcüğü, resmin
gösterdiği bir adam kadar tesirli değildir. İki delik; bunlar bir yüzün sembolüdür; yüzü tamamen
göstermeden, onu yüzyıl araştırmak için yeterlidir. Ednan(1998:
da bu mevzuda şunları anlatmaktadır: Şair, heykeltıraş ve mimar nesnelere, şair ve romancı
vakalara öyle bir şekil verir ki, göz duraklamak zorunda kalır ve bakmaktan hoşlanır; kulak
yalnızca dinlemek ister; zihin yararcılıktan uzaklaşarak keşfetmenin, merak yada hayret
unsurun hazzını tadar. Sandalye, üzerinde oturulacak bir sembol olmaktan çıkar;
kompozisyonda bir bölüm, bir nokta, bir şekil ve renk mihrabı haline gelir; bir tablo da fotoğraf
sanatı itibariyle dikkate kıymet bir hale, canlı bir hale gelir. Bigalının (1984: 30) yaklaşımına
göre ise; sanatçı, tuvalin hudutlu alanını, her süre ve mekân için, düzenli bir hareketi, sembolize
etmeyi ister. Bir portakal, ne muhteşem bir seviye gösterdiğinin acaba bilincinde mıyız?
Portakal kabuğunun altındaki düzenli dilimler şeklinde bir sistem; sanatın da gayesi olamaz mı?
Sanatın gayesi tartışılabilir fakat tartılmayacak bir şey vardır ki o da sanatın kendine özgü bir
dile sahip olduğudur. Sanatın olduğu her yerde bu dil vardır ve bu dili oluşturan da simgelerdir.
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Sanatta semboller denince yalnızca simgelerin yoğunlukta yer aldığı Sembolizm akımı şeklinde
bir vaziyet anlaşılmamalıdır. Sanat olduğu her yerde sözgelimi kültürel sanatlarda ve aynı
zamanda tabiattan birebir alınarak yapılan resimlerde dahi semboller vardır. Kandinsky (2001:
121) bu mevzuyu şöyle ifade etmektedir.
“kim bilir kültürel süsleme sanatı, kaynağını tabiattan almıştır. Ancak, dışsal tabiatın tüm
sanatın tek kaynağı bulunduğunu iddia ettiğimizde, şekillerle süslemede natürel nesnelerin,
hemen hemen bir tek hiyerogliflermişçesine, semboller benzer biçimde kullanıldığını
anımsamamız gerekir. Bundan dolayı onların tinsel armonisini ölçemeyiz. Örneğin, Çin
ejderhalarından oluşan bir tasarımın yemek veyahut yatak odamızda duruşuna katlanabiliriz ve
bu durum, bizi papatyalı bir tasarımdan daha fazla rahatsız etmez.”
Sanatın en temel esin kaynaklarından biri tabiattır denebilir. Görsel sanatlarla uğraşan
sanatçıların büyük bir çoğunluğu doğa gözlemleyerek sanatlarını icra etmeye başlamışlardır.
Ancak sembollerden söz edilince tabiatı dolaysız aktaran sanattan çok soyut sanat benzer
biçimde sembolik yahut sembolcü sanat anlaşılabilmektedir. Oysa tabiatı vurgulayan gerçekçi
resimlerin temelinde de sembolik anlatımların var olduğu söylenebilir. Ersoy’a (2002: 111)
göre; sanatı manaya gerçeği, simgeleri kullanma ve doğa değerlendirmeye bağlıdır. Sembolizm,
insan beyninin işlevlerinin iki yolundan birisi’dir. Ötekisi de dış dünyadan direk edinilen
izlenimlerdir. Dil de bir semboldür. Fikir şekilleri ile bitirmiş olup, matematikte olduğu gibi
semboller sistemine bağlıdır. Duygusal algıların etkisiz
ve bazılarının ilkel oluşu da natüreldir. Ashton’a (2001: 90) göre; her sanatçı doğa
gözlemlemeli, fakat onu resimle kesinlikle karıştırmamalıdır. Tabiat resme sadece işaretle
aktarılabilir. Klee’ye (2006: 39) nazaran ise sanat, evrenin görüntüsüdür. Tıpkı karasal
dünyanın kozmosun sembolü olması benzer biçimde bir semboldür.
Sanat temelde bir simgeler dünyasıdır. örneğin, bir tiyatro oyunu belli vakaların
simgelenmesidir (Ersoy, 2002: 5). Rastgele bir şey de bir sembol olabilir. Gün batımı sizin için
“hüznün”, bir başkası için ise, tümüyle şahsi çağrışımlar veyahut ruh hali hasebiyle, içi içine
sığmamanın simgesi olabilir. Bu semboller şahsi ve psikolojiktir. Biçimsel simgelerle bir mana
üretmek amaçlanır. Dizgesel olanlarla, şematik olanlar içinde fark vardır. Kelimeler ve
rakamlar sistematik sembollere örnektir; birbirleriyle tanımlanabilen birbirinden ayrı çalışanları
ve kullanımlarını etkileyen sadece anlamlılıklarını sürdüren kaideleri vardır (Robansan, 2003:
145).
İnsan zihni simgesel işlevlidir. Şuur, inanç, hareket ve idrak eder bu tecrübelerin bitiricileridir.
Semboller ve anlamlar, sanatçının biçim ve renkleri ile birleşerek eseri yaratır. Bu çeşit
simgesel bir sanat, heyecanların, duyguların sembolik değişimi olarak tanınabilir. Gereksiz
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teferruatlar ortadan kaldırılır. Duygular birbirini meblağ ve yoğunlaşır. Uyumlu duygular
karşılıklı yoğunlaşır, gereksiz teferruatlar atılır, asal tesir böylelikle oluşur. Her ufak coşku,
direk şuurumuzdaki gerçeklere bağlanmış olarak, kimi detaylar atılarak oluşur ve çoğalır
(Ersoy, 2002: 112). Örneğin, bir gün Kompozitör Gustav Mahler, stüdyosunda oturmuş yeni
bir piyano parçasını bitiriyordu. Çalarken, talebelerden biri odaya girdi ve suskunca onu dinledi.
Parçanın bitiminde, öğrenci, “Hocam, müthişti. Bu ne ile ilgili?” diye sordu. Mahler ona döndü;
“Şunun hakkında” diye konuştu ve piyanonun başına oturup parçayı bir kez daha çaldı. Şayet
müziğin içindeki düşünceler, sözcüklerle ifade edilebilseydi, o vakit müzik bestelemeye gerek
kalmayacaktı bile (Robinson, 2003:145).
Sanat dünyasında sembol kavramına en çok dikkat çeken ve sanatı simgelere odaklayan gelişme
sembolizm akımının ortaya çıkmasıdır denebilir. Sanatın her branşında ve görsel sanatların her
alt basamağında simgeler zati yaygın şekilde kullanılagelmiştir. Sadece kavramsal anlamda
simgelere dikkat çeken sembolizm akımını ortaya koyan sanatçılar olmuştur. Genel manada
sembol kullanımının haricinde, sembolizmin kendi içinde yeni fikirleri ve kaideleri da vardır.
Sembolizm görüngüyü bir fikre, fikri bir imgeye dönüştürür; ama bu öyle bir dönüştürmedir ki,
imgedeki düşünce her zaman sonsuzca sına tesirli ve ulaşılmaz kalır ve tüm dillerde söylense
bile gene de dile kazanılamayacağını savunur (Eco, 1998: 86). Sembolizmin bir tarifi Emile
Bernard'ın 1888'de yönteme ettiği Sentetizmin tarifi ile yakın ilişkilidir. Gauguin'in ağacı,
çağdaş sanatın tüm oluşu, simgesel sanatın özelliğidir. Abstraksiyon istikametinden gelişen
değişim şeması içinde dolaşabilir. Mondrian veya Kandinsky'nin soyutlamalarını doğrulayan
veya ima eder gibi görünen hiçbir şey Gauguin'in resimlerinde yoktur. Bununla birlikte
sembolden türeyen simgeler zinciri vardır. Bu simgeler yüzeysel çağrışımlarla elde edilir
(Ersoy, 2002:112).
3. Sembollerin İletişim Kapsamı
Genel manada, ileti ortak hedefe varmaktır. Batılıların “communication” diye dile getirmiş
olduğu iletişim “manaları fertler arasında ortak kılma” şeklinde tanımlandığı gibi teknik bir
dilde, bir kaynağı, bir iletisi, bir kanal üzerinden bir alıcıya iletme sürecidir (Özen, 2001: 95).
Burada alıcı her vakit insandır ve bildirişim sürecinin odağında insan vardır. Öyleyse iletişim
insana özgü bir
kavramdır dense yanlış olmasa gerek. Bu açıdan bakıldığında sanatın da sadece insana özgü bir
kavram olduğu hatırlanabilir .Özel’in (2000: 148) de dile getirdiği gibi; sanatın konusu ya direk
insan veyahut insanla ilişkilidir. Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin, insanoğlunun kendisinin
olmadığı sürece sanat deme olanağı olmayacağı için, sanat insanoğlunun kendini dile
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getirmesinin ve bir diğeriyle ileti geçmesinin görkemli bir yolu olarak kalacaktır. Erinç’e (2004:
53) göre; ileti, dolayısıyla iletişim tüm sanat dalları için olduğu şeklinde, resim sanatının da
yarıştırılamayan bir niteliği, bir varlık sebebi sayıldığından, ‘bu ne manaya gelebilir’ denebilen
en çağdaş –en şekilsiz- resmin dahi bir iletisi olduğu bir sefer daha vurgulanmalıdır.
Duchamp’a göre sanat yapıtı, sanatçıyla bildirişim kurmak için bir araç, izleyicinin bu ileti
yöntemiyle, sanatçıyla ve onun yaratıcı edimiyle sihirli bir biçimde özdeşleşmesini sağlayan bir
ayindir (Kuspit, 2006: 35). Gelişmiş data ve iletişim teknolojileri sanatla aynı enstrümanları
kullanmaktadır. Başka bir deyişle, daha önceki teknolojiler sözcük ve dil kullanırken, yeni
teknolojiler bilhassa ses ve imgeye ağırlık vermektedirler (Erzen, 1990: 67). Güzel sanatların
her türünde hürlük ve özgünlük ismine ortaya çıkmış olan soyut sanat, ilkel ve çocuksu hayalleri
çeşitli

simgelerle

birleştirerek

oluşturmaktadır.

Ortaya

çıkan

eserleri

anlayıp,

değerlendirebilmek için ne denli gayret harcanırsa harcansın, onları kavramak ve anlamak . Bu
tür eserler, izleyenin zekâsına göre başka değerlendirildiğinden, özgür ve ferdi zevklere hizmet
etmektedir. Bu, sanatın kaidesi ve metodu olmadığı gibi, zoru basit rahatı da zor göstermeye
çalışır. Klasik güzellik anlayışı ve kültürel teknikleri bir tarafa atmıştır (Ersoy, 2002: 121).
4. Toplum, Kültür Ve İletişim
Sanat, içinde dünyaya geldiği kültürün yaşamasını, işlenmesini, kültürler arası ilişkiyi ve ileti
sağlayan ehemmiyetli bir çalgıdır. Sanatın kullandığı dilin özelliği hasebiyle, her kültüre üye
insanoğlu onun üzerine eğilir, düşünür, hoşlanabilirler (Boydaş & Balcı, 1997: 172). Bu
istikametiyle sanatın uluslar arası bildirişimde ehemmiyetli bir yeri olduğu söylenebilir.
Bilhassa görsel simgelerin hâkim olduğu görsel sanatlar üniversal bir iletişim dili
oluşturmaktadır.
Sanatın muhtevasında ve altyapısında kültürün ehemmiyetli bir tesiri olduğu söylenebilir.
Kültürün bir sonraki nesle aktarılması ise iletişim enstrümanlarıyla olasıdır. Bu iletişim
biçimleri sesle, görüntüyle, hareketle açıklamaya çalışılır. Grafik sanatlar da kitle
haberleşmesinde göze hitap eden tesirli bir kültür iktibas aracıdır. Bilhassa yeni yetişen nesil,
olduğu gibi bu sanatın tesiri altındadır. örnek olarak, bir çocuğun eline aldığı kitap, sokaktaki
afiş, hanede bulunan televizyon grafik sanatın yoğun olarak kullanıldığı alanlardır. Ve
böylelikle çocuğun kişiliği, ileride cemiyet içinde alacağı sorumluluklar ve görevler, bulunduğu
etrafta etkilendiği davranışlarla gerçekleşebilir (Tepecik, 2002: 72). Bunun neticesi olarak yeni
neslin kültürel yapısı ve sanata bakış açısı şekillenmiş olur.
Daha önce de açıklandığı benzer biçimde, sanatın işlevlerinden birisi insanlar arasında iletişim
sağlamaktır. Ferdin kendinde biriktirmiş olduğu tinsel değerleri başkalarına eriştirmesidir. Bu
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iletişim insanlığın ilk dönemlerinden bu yana zaruri ve vazgeçilmez olarak günümüze kadar
gelmiştir. Bu bildirişim için gereksinim duyulan duygu, düşünce ve özlemlerin asalını,
insanoğlun birbirleriyle olan bağlayıcı ilişkileri oluşturur. Sanat eserlerinden aldığımız bilgiler
çoğu kez, sanata has bilgiler olmayıp, ilmi eserlerden, tarih ve ekonomi ile güncel gazete ve
mecmua haberlerinden edindiğimiz bilgilerde sanat yapıtlarının payı büyüktür. Sözgelimi
Fransız toplumuna ait bilgiler tarih ve ekonomi kitaplarından daha çok Balzac’ın romanlarından
öğrenilmektedir. Zira ilmi eserlerden bir şeyler öğrenirken, zorlanıp kafa yormak gerekirken,
sanat kitabından alınan güzel duyu hazzın yanında data edinmek daha rahat olmaktadır (Ersoy,
2002: 41). Böylelikle sanatın data bildirişiminde de ehemmiyetli bir yere haiz olduğu
anlaşılmaktadır. Bu in formasyon bildirişimi değişik kültürlerin birbirini tanımasını ve
birbirinden etkilenmesini hızlandırmaktadır.
Toplumlar gene yapılanırken; toplumsal örgütlenme ile gerek müesseseler arası, gerekse kişiler
arası ilişkilerin sıhhatli kurulmasında ihtiyaç duyulan en ehemmiyetli olgulardan biri iletişimdir
(Yurdakul, 1990: 80). Asırlar önce Gutenberg, matbaa makinesini buluş etti. Bu buluş bir
fazlaca şeyi değiştirdi. Ansızın yazılı dokümanların ciltler halinde çoğaltılabilmesi ve uzak
bölgelere dağıtılması imkanlı hale geldi. Yazılı dokümanların basılıp çoğaltılabilmesi,
düşüncelerin her insana erişebilmesini sağladı ve okuryazar olma isteği üniversal olarak
yaygınlaştı. Bunun da din, siyaset ve kültür üzerinde çok büyük yansımaları oldu. Bu, ileti
tarihinde çok ehemmiyetli bir dönüm noktası oldu (Robinson, 2003: 39). Böylece, Matbaanın
görsel iletişim hızlandırması görsel iletişimin fertler ve toplumlar üzerindeki tesirinin artmasına
sebep oldu denebilir.
Sanatın fert ve toplumlar için ilgi çekici ehemmiyet taşımasında onun her vakit bir esrarengiz
istikametinin de var olması tesirli olmuştur. Sanatı gizemli meydana getiren çoğu defa
simgelerdir. Zira simgelerin olduğu yerde gizem de vardır. Bu gizem ve simgeler sanatla alakalı
kültürün devam etmesine de katkıda bulunur. Koyuncu ’ya (2008: 181) nazaran; sanat bugüne
dek gizemden ve mistisizmden büyük oranda beslenmiştir. Sanatçılar kimi zaman ezoterik
toplulukların azası olmuş, orada gerçekleşen mistik tecrübelerini imgelerle dile getirmişlerdir.
Ezoterik çağırışımı olan eserler, ayrı olarak bu topluluklar için göstergeler üzerinden heyetmiş
bir haritayla bildirişim kurmaları istikametinden önemli bir hizmet yerine getirmiştir. Yakın
vakitlerde camianın ilgi gösterdiği farklı alanlardan eserlere bakılmış olduğunda, gizemli
konularla alakalı çalışmaların önemli bir yer tuttuğu görülmektedir.
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5. Çocuk Çizimlerinde İletişim
Çocuk resimlerinin kendine has kimi özelliklerinin olduğu bilinmektedir. Bu özelliklerden biri
çocukların resimlerinde bir şeyler anlatmaya çalıştıklarıdır. Çocuk sanat olsun diye fotoğraf
yapmaz. Zati bu yüzden çocuk resimlerine sanat yapıtı gözüyle bakılmaz. Öyleyse çocuklar
sanat için resim yapmıyorlarsa neden yapıyorlar?
Çocuklar, resimlerinde anlatımcı bir yol izlerler. Dolayısıyla bir bildirişim kurma emelini
güderler. Çocukça anlatımlarıyla kendi saf, tabii ve simgesel dünyalarını oluştururlar.
Kehnemuyi’ye (2001: 19) bakılırsa; çocuk simgesel bir ifade, düşlem ve duyguları ile
birleştiren, iç dünyasını söze getiren bir ekspresyonisttir.
Gauguin, Kandinsky, Klee ve Dubuffet’nin de aralarında bulunmuş olduğu, çağdaş ehemmiyet
öncesinde ve çağdaş dönemde yaşayan bir hayli şair ve sanatçı, çocuğu imgelemi en geniş kişi
olarak bağırlarına basmış, ilkel, çocuksu, yabancı sanatı en geniş imgeleme haiz, temel sanat
olarak görmüşlerdir. İçlerindeki çocukla bildirişimlerini kesmemeye çalışmış, bunun için de
çoğunlukla ilkel sanatı mihenk taşı olarak kullanmış, ferdin kendisine atfedilen rolü oynamasını
ve kendisini o rolle tamimiyle özdeşleştirmesini talep eden yetişkinlerin toplumsal dünyasını
asla sayarak içlerindeki çocuğu canlı tutmaya çalışmışlardır (Kuspit, 2006: 28). örneğin,
Picasso, sanatında çocuksu kalma isteğini her vakit ifade eden bir ressamdı. Klee,
çalışmalarında simgeler kullanmıştır. Chagall da bir fazlaca masalımsı eser vermiştir ve en
güzel çağdaş portre örnekleri de çocuk resimleri benzer biçimde dışavurumcudur. Çocukların
devamlı olarak önemli bulgu ve hamlelerde
bulunmalarını elde eden sanat içerikli bir istikametleri olduğuna değin yaygın bir kanı
mevcuttur (Striker, 2005: 11). Çocukların bu özgün sanatları, onların resimlerinde görsel
değerlerin ve dolayısıyla bildirişim sel simgelerin varlığının da bir göstergesi olarak kabul
edilebilir.
Çocuk resimlerinde simgelerle ifade çok yaygındır. Çocukların resimlerinde ne demek
istediklerini büyüklere uzun uzun anlattıkları herkesçe bilinen bir vakadır. Büyüklerin sorduğu
“Bu nedir, burada ne demek istedin?” benzer biçimde sualler uzun izahlarına bir oldukça fert
şahit olmuştur. İşte bu anlatımlar çocuğun resminde kullandığı simgelerin izahı olsa gerek.
Yavuzer’e (1992: 30) bakılırsa; çocuk, kimi çizimlerinde objenin kendisini değil, sembolik
yansımasını resmetmektedir. Küçük çocukların yaptığı ilk resimler sundukları mevzuları
tanımlamaktan çok, bunlara işaret eden kültürel simgeler olarak işlev görürler.
Duyular arasındaki ağır bir şekilde gelişen iş kısmının en ehemmiyetli süreci insanlığın
küçüklük safhasında olmuştur. Bu dönemde insan her türlü hareketini elleri ile sağlar. Başka
bir deyişle eller insanlığın kullandığı ilk araçlardır. Ellerin öteki duyularla, bilhassa gözlerle
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beraber etkin olduğu süreç, aslına bakarsak dış dünyanın işlenmesi demektir. Başka bir
söylemle o dünya üzerindeki egemenlik kurmasıdır. Tabiattaki nesneler tek tek ele alınır, işlenir
ve kaldırılır. Bu işlem onları simgelere dolayı (Ersoy, 2002: 30). Tekrar, yaratmada
ehemmiyetli olan, sanatçının simge ve mitler vasıtasıyla mutlak öznel bir boyutta geriye doğru,
bir başka söylemle arkaik, çocuksu bilinçdışı alana doğru yol alması değil, bu arada nesnel bir
boyutta gerçekliğe ve üniversal olana doğru da yol almasıdır (Yetişken, 1998:42).
Çocuk resimlerinin anlatımcı olması ve dolayısıyla bu resimlerde simgelerin kullanılması, bu
çalışmalarda bildirimin ne derece ehemmiyetli olduğuna bir kanıtlama olarak gösterilebilir.
Başka bir deyişle çocuk bildirişim emelli resimler yapmaktadır. Fotoğraf diliyle kendini dile
getirmektedir. Başka bir söylemle, görsel dili kullanarak büyüklerle iletişim kurmaya
çalışmaktadır. Bu vaziyet resim yapmanın çocuk için ne kadar ehemmiyetli olduğu ile ilgili bir
gösterge olabilir.
Çocuğun çizgi ve şekilleri; nesneleri simgeleyen simgeler olarak tanıması, okuma ve yazma
çalışmalarında sembolleri tanımasına geçişi kolaylaştıracak bir köprü niteliğindedir. Bu
yüzden, diyebiliriz ki; bir çocuk resimle ne kadar haşır neşir olursa, okuma ve yazmayı o denli
basit öğrenir (Striker, 2005: 45). Resim, basit bir bildirişim aracı olması sebebiyle hudutlu
sözcük bilgisine sahip bir çocuk için, kendisi ile dış dünya arasında ileti sağlayan bir çalgıdır
(Yavuzer, 1992: 14).
Çocuk sanatında simgelerin bulunmasının bir neticesi da fotoğraf yapmanın zihni sürecinin var
olduğunu göstermesidir. Sembol kullanımı bilişsel sürecin başka bir boyutuna işaret etmektedir.
Değişik bir söylemle, resim, ferdin kendince düzen etmeye çalıştığı karmaşa dünyasını izah
ediş biçimi ve zihinsel gelişmenin göstergesi sayılabilir (Yavuzer, 1992: 11). Sözgelimi,
Gauguin sanatı duyguların aktarımı olarak değil, bir düşüncenin iletilmesi olarak görmekte,
renkler onun aslında simgesel bir güç taşımaktadır. Böylelikle “hayal” ve “simgesel manalılık”
benzer biçimde kavramlar ortaya çıkar. Gauguin’in simgeler dilinin, örnek olarak köylülerin
inanç dünyasıyla, yerlilerin cinli perili inançlarıyla sıkı ilişkileri vardır (Mondadori, 1981:628).
Eğitim psikologlarının ortak görüşlerine göre; bir sınıftaki talebeler bir mevzuda birbirleriyle
mukayese ettiğinde, simgeleri başarıyla kullananların, karmaşa problemleri başkalarından
yardım almadan veyahut çok azca yardımla çözebilenlerin, emelli ve tasarılık olanların zeka
düzeylerinin diğerlerine karşılaştırma et daha yüksek olduğu söylenebilmektedir (Ülgen, 1995:
27). Başka bir deyişle sanatta başarılı olmak ya da parlak zeka olmak sanatın sembol dilini
kullanma ile paralellik göstermektedir denebilir.
Sanat eğitiminin bilişsel istikameti başka bir deyişle sanatla alakalı öğrenme ile simgeler
arasında bir ilişkiden söz edilebilir. Gardner’e (1989: 168) göre; Goodman, Semboller
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Kuramını ortaya atan araştırmacılardan biridir. Projenin müddetince, çalışmanın büyük
bölümü, sanat dallarında kullanılan temel kavram ve yolların analizi ve bu mevzu üzerine
yürütülen iç disipline haiz tartışmalardan oluşmuştur. Çalışmalar neticesinde ortaya çıkan bakış
açısı, bilişsel bilgi üzerine yoğunlaşmıştır. Başka bir deyişle, ne olursa olsun, sanatsal
çalışmaların bir bölümü diğer etkinliklere katıldıklarından, diğerleri de sanat için özel
ehemmiyete sahip olduklarından zihni etkinlikler için ihtiyaç duyulan görülürler. Sanatla
ilgilenen bir kişi, ilgilendiği sanat dalında belirlenmiş sembol sistemlerini okuyup
yazabilmelidir. Sanattaki ‘okuyan’ sıfatını kazanmak için, bireyin müzikteki değişik stilleri
ayırt edebilmesi yada bir şiir yada romanın temsili muhtevasını seçebilmesi gerekir. Sanatta
‘yazar’ özüne sahip bireyin, estetiği ve başarıyı yakalayacak durumları önermek için soyut
biçim ve renkleri kullanabilmesi yada farklı mevsim veya psikolojik vaziyetlerin tesirini
yaratmak için müzikal tabirleri tesirli şekilde kullanabilmesi gerekir.
Bilişsel süreci ve anlatımcı boyutu ile genel manada sanat eğitiminin ve dar manada görsel
sanatlar eğitiminin çocuk için ehemmiyeti açıktır. Kırışoğlu’na (2009: 16) nazaran; sanat
eğitimi nitelikli simge yaratmayı ve bu simgeleri düşünme ve özdeşleyim yolu ile analiz etmeyi
ve bu konuda ussal kapasiteler geliştirmeyi gerektirir. Bunun yolu öğretim ve öğrenmedir.
Sanatın eğitimi ve öğretimi birçok açıdan ehemmiyetli olduğu açıktır. Sanat eğitiminin
ehemmiyetli yanlarından biri sanatın simgesel dilini öğretmektir. Atan’a (2004: 61) göre; sanat
eğitimi, doğanın şifrelerini doğal bir şekilde çözme eğitimidir. Doğanın dilini sanatın diline
çevirmek etkinliği, bir manada sembolik oyun içine girmektir. Tabiat laboratuvarı, beyin
laboratuvarı, palet (renk) laboratuvarı bileşkesi neticesinde yapılan tasarım ve uygulayımın,
“tabiattan fakat tabiat olmayan” bir yöntem bilimsel sanat olgusudur. Kırışoğlu’na (2009: 61)
nazaran; sanatta eğitim ve öğretim; manalı simgeler yaratmaya, bu yaratılan sembolleri eleştirel
yaklaşımla okumaya ve bu yolla öznel benliği oluşturmaya, geliştirmeye yönelik tertip etmeyi
kapsayan bir süreçtir. Hayatın her döneminde ve hatıranda sürmesi istenen bu manalı
kültürlerime süreci okullarda belirli düzen etmeler içinde gerçekleşir. Gök Aydın’a (1996: 28)
nazaran ise; yaptığı sürekli tekrarlar ve tecrübeler talebeyi, şahsi bir şuura eriştirir ve kendi
simgelerini ve ifade düzeyini yönteme etmeyi deneyim ederek öğrenir. Ortaya çıkan eser, tümü
ile tecrübi olması ve talebenin kişisel zekâsı, sezgisi ve bilgisinin neticesi olması sebebiyle
netlikle, tek ve orijinaldir.
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6. Sözsüz Sembolik İletişimde Çocuk Çizimlerinin Yeri
İletişimle hayatımızın ayrılmaz bir parçası olarak her zaman iç içeyiz, ve her davranışımız ve
davranışlarımız sonucundaki düşüncemizi iletişimiz ile isteyerek veya istemeyerek
yansıtmaktayız bu çerçevede iletişimi yalnız sözlü olarak düşünmemek gerekir.
Sözsüz iletilerimiz sözsüz iletişim olarak karşı tarafça değerlendiriliyor ve bizlere geri dönüş
olarak dönüyor.
Bu bağlamda iletişimin sözlü olduğu gibi, birtakım Sinyaller ve işaretler aracılığıyla sözsüz
olarak oluşabiliyor. Sözsüz iletişimin özyapısı ise insan ilişkilerindeki yeri Görsel dil ve Görsel
iletişim başlığı altında ele alınmaktadır.
Bu çerçevede sözsüz iletişimi Görsel dil içeriğinde Sözel olmayan ve iletinin anlamına katkıda
bulunan Kişi tarafından oluşturulmuş simgesel sistemler bütünü dahilindeki farklılıklar olarak
değerlendirebiliriz.
Diğer bir boyutu ise Çizim ve Boyama durumlarıdır, sanat çerçevesindeki kapsamında iletişim
sözsüz görsel iletişim kategorisinde yer almaktadır.
Örnek;Tarihsel süreçte milattan önceki dönemlerde insanların mağara duvarlarına resmetmiş
oldukları duvar resimlerinden günümüze ulaşan çizimler, sözsüz iletişim araçları arasındadır.
Ve bu çerçevede değerlendirilip açığa kavuşturulması amaçlanmaktadır. M.Ö Dönemde çağın
içerisinde var olmuş gelişmeleri, yaşayış tarzı gibi birçok konuda mağara resimlerinin ipuçları
sunması ile birlikte bahsi geçen dönemde yazının bulunmadığından ötürü sözsüz iletişim
çerçevesindeki resimler ile kendilerinden izler bırakmışlardır.
İşte bu nedenle de sözsüz iletişim çerçevesindeki Çizimler, iletişim için bir çıkış noktası olarak
kendisini göstermektedir.
Bu kapsamda çocukların çizimlerine bakarsak içerisinde yer aldıkları, gelişim düzeyinde
düşündükleri ve hissettiklerini dile getirmek için çizim yaptıklarını ve bu şekilde kendilerini
ifade ettiklerini görmemiz olağan olacaktır.
Her bireyin yaşayış ve algılayış düzeyi farklılık gösterdiğinden birtakım Çocukların, sözlü
yeteneklerini dile getirme düzeyinde bulunmayan çocuklara oranla gelişimlerinin farklılık
gösterdiğine rastlanmaktadır. Bundan dolayı Sözsüz iletişim çerçevesindeki çocuk resimlerinin
Sözsüz iletişimde Çocukların Kendilerini ifade etme şekil özelliklerinin geliştirilmesine
yardımcı bir etmen olarak kendisini gösterdiğini söylememiz olağan olacaktır.
Bu nedenle de çocuğun içerisinde yer alan duygularının hislerinin ve yaşantılarının dile
getirilme aracı olarak sanatın ehemmiyetinin araştırılması Sözsüz iletişim kapsamında önemli
bir etken olarak karşımıza çıkmaktadır.
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Üzerinde durulan etmenler bağlamında gerek Ebeveynler gerek Eğitimciler, Çocuk için çizimi
bir eğlenme aracı olarak nitelemenin dışında çocuğun kendisinde var olan duygularının hislerin
problemlerinin yansıtılma biçimi olarak görmesi çocuğun bilişsel ve sosyal becerilerinin
geliştirilmesine katkı sağlayacaktır. Çünkü bu kapsamdaki çocuklar için erken iletişim niteliği
taşıyan çizimler çocuğun ruhsal durumunu, yaşadığı ortamı, ve onu etkileyen olumlu ve
olumsuz tüm durumlarını yansıtan aynalar olarak görmemiz muhtemeldir
Sözsüz iletişim sürecinde çizim ve çocuk olguları birbirlerini tanımlayan sürekli değişen ve
gelişen dinamik olgular olarak karşımıza çıkmakta. bahsedilen duruma Genel çerçeveden
bakıldığında sanat eğitimi içinde hiçbir sanat, dalının resim kadar insanın kendini
tanımlamasında, kanıtlamasında ve doğadaki varlıkların idraklanmasında ve betimlenmesinde
etkili olmamış olduğunu görmekteyiz. Keza m.ö dönemde yapılan mağara resimleri günümüze
dek ulaşmış ve kalıcılığını korumuştur buradan şu sonucu çıkarabiliriz dönem içerisinde farklı
alanlarda da bireyler kendini ifade etse de en kalıcı olan resim olarak kendisini göstermiş ve
halende yerini koruyan bir konuma sahip. Yazı çıktıktan sonra dahi yazınsan ürünlerin yanında
tarihsel süreçte incelediğimizde resmin ayrı bir yerinin olması ile birlikte seçkin bir konuma
sahip.
Değinilen konu çocuk çerçevesinden incelediğinde Çocuğun kişisel ve sosyal gereksinimlerini
yansıtma ışığında sözsüz iletişim, içerisinde kulanmış olduğu sanat içerikli semboller ve
kavramlar birbirleri ile yakından ilgili olduğunu ve beraberinde çizim aracılığıyla kendisini
göstermektedir.
Çocuğun dünyasında çizim ve boyama işlemleri sonucunda oluşan lekeler, belli belirsiz çizgi
ve şekiller, çocuğun kendisini yansıtmasındaki iletişiminin ve çevresi tarafından kendisini
yansıtarak kabul görmesinin belirtileri olarak kendisini gösterir.
Çocukların oluşturmaya devam ettikleri sanatsal etkinlikler önceden planlanmayan aniden
kendisini göstererek oluşan doğaçlama olarak gelişen eylemler olarak kendisin gösterir işte bu
nedenle çocuk doğaçlama bir şekilde planlanmayan bir süreçte kendisini sanatsal yaratım
duygusu ile ifade ettiğinden ötürü kendi oluşturmuş olduğu sanatsal yaratısına yaşantısı
sorunları problemleri ve iletişimleri hakkında sözsüz olarak sözsüz iletişim çerçevesinde
ipuçları sunmaktadır.
Çocuğun çevresine yansıtmakta olduğu çizgisel dönemlerin ilk sıralamasında yer alan
Karalama, dönemi büyümenin ilk adımı olmakla birlikte. Devinim sel gelişmenin ilk dışa
vurumudur .bu nedenle Çocuğun zamanla minik kas gelişimine paralel olarak çizimlerini de
denetim altına aldığı ve sistematik olarak geliştiği görülür. Bu dönemde Çocuğun gelişim süreci
içinde algılama, düşünme, görme, çevresini anlamlandırabilme ve tanıma sürecinde oyun,
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iletişim kurma isteği ve sanatsal etkinlikler çocuk tarafından içgüdüsel, dinamik bir arzu oluşur
ve. çocukta hayal kurma-imgesel beceri, iletişimini yansıtma becerileri ile birlikte kendisini
gösterme olarak kendisini gösterir. Bu süreçte çocuğun sözsüz iletişim sürecini ilerletmesindeki
çizme, boyama, yırtma, inşa etme, yerleştirme gibi bazı aktiviteler çocuk tarafından
gerçekleştirilebilmesi için belirli yaşanmışlık ve algılama düzeyi gerektirir.
Çocuk, imge kanalıyla bu dönemde mantıksal, analitik kurallara bağlı kalmaksızın çeşitli
etkinlik ve buluşlara yönelir. Dolayısıyla çocuk, yaptığı etkinliklerle kendini yansıtmakta,
durumlar ve yaşanmışlığı hakkında duygu, fikir ve görüşünü kavrayabildiği, algılayabildiği
şekilde sözlü şekilde ifade edemediği durumları sözsüz olarak ifade eder . bu nedenle de
Çevresindeki olayları ve varlıkları kavrama olgusuna ancak bir yetişkinin müdahalesi
olmaksızın, kendisi keşfettiği zaman doyuma ulaştırabilir. Bu nedenle de Çocukların gelişim
süreçleri yetişkinler tarafından tam bilinmeden bir şeyleri çabucak öğretmeye, yönlendirmeye
çalışılması durumunda çocuklar, kendilerini açık bir halde ifade etme becerisinden yoksun
kalmaları olağandır. Çünkü yetişkinlerin yersiz müdahale ve denetimleri, çocukların
gelecekteki psikolojik ve ruhsal yaşamlarındaki düşüncelerini dile getirebilmelerinde, estetik
davranış geliştirebilmelerinde ve kendilerini ifade etme becerilerini oluşabilecek muhtemel
problemlerin çocuğun kendisini yansıtma boyutunda ki olumsuz etkileri süreç içerisinde
gösteriyor ve topluma özgüvensiz elinden bir şey gelmeyen vs. gibi bireylerin topluma
karışmasına yol açması olağan olmaktadır.
Çocuk ve resim birbirini tamamlayan sürekli değişen bir olgu olup, geri dönütlerin en etkili ve
önemli unsurları içinde yer verilmesi çocuğun iç dünyasında yaşadığı olayların
çözümlenmesinde önemli rol oynamaktadır. Bu nedenle Çocukların kelimelerle ifade etmeye
çalıştıkları bildirimlerden daha güçlü bir ifade ve yansıtma aracı olan resmin, aslında çocuğun
dış dünyayı algılayışının bir göstergesi olarak kabul etmek kaçınılmaz bir gerçek olmaktadır.
Sözsüz iletişim sürecinde çocuk tarafından yapılmakta olan çizimler çocuğun farklı bakış açısı
kazanmasına, çevreyi algılama sürecindeki yansıtma düzeyi , psikolojik gereksinim ve
ihtiyaçları, ,bireyselliğinin farkındalıklarına varmaya başlaması, duygu ve düşüncelerini
değişik yollarla ifade etmesi, gibi sözsüz iletişim içerisinde yer alan becerilerini geliştirmesine,
daha iyi idrak lamasına, ve çizim ışığında kendisini yansıtma dahilindeki süreci geliştirilmesine
destek olmaktadır.
Bu olguların ve durumların en doğru ve en etkin biçimde yerine getirebilmesi için; çocuğun
psikolojik içerikli çizim ışığındaki yansıtmalarındaki semboller şekiller ve çizgilerin ihtiyaç
duyulan ilgi ve gereksinimlerin ebeveynler tarafından bilinmesi ve değerlendirilmesi
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gerekmektedir ki çocuğun psikolojik sağlığı ve yaşantısının gidişatı olumsuz sonuçlar
doğurmasın.
Araştırma kapsamında bahsedilen Sözsüz iletişim ışığındaki çizimlerin amacı, meydana gelen
olay ve durumların dış görünüşünü tanımlamak değil, onların içeriğindeki anlamın çocuklar
tarafından ortaya çıkarılması ve yansıtılmasıdır.
Bununla birlikte Çocuk resmi ile ilgilenen bilim adamları, “çocuk bildiğini mi yoksa gördüğünü
mü çizer” konusunda araştırmalar yapmışlar ve. Çocukların resimlerinde görülen bazı
anlatımlar bazı bilim adamlarını “çocuk bildiğini ve yaşadığını çizer” görüşüne götürmüştür
Bu çerçevede Ruhbilimsel ve gelişimsel yaklaşım sanatı, çocukların tinsel dünyalarının
yansıması olarak görmekte. ve Çocukta “bilgi, bilinç ve dürtülerin” dengede olmasından oluşan
ruhsal özgürlük, Sözsüz iletişim sürecinde, Psikolojik yansıtma enerjisinin geliştirilmesine
ortam hazırladığı sonucunu ortaya çıkarmaktadır. Bu kapsamda Sözsüz iletişim sürecinde
çocukların iç dünyasının anlaşılmasında, iç çatışmalarının ortaya çıkarılmasında, çok yönlü bir
etmen olarak kendisin gösteren çizimler çocuğun tanınmasında, gelişmesinde ve ruhsal
sağlığının belirlenmesinde araç sal bir işleve sahip olmaktadır.

7. Sembol Ve Sanat
Sanat yapıtlarının şu açıdan ikna edici olabileceği de doğrudur. ahlaki, politik veya dini
deneyim. Çerçevesinde sanata bakmak, Platon'unda gösterildiği gibi, sanatı kültürel bir güç
olarak ciddiye almaktır. Fakat Ahlaki sanat görüşü, sanatın özerkliğini görmezden geldiği
ölçüde, estetik nesne olarak, sanatı sanat olarak ciddiye almaz. Bu kapsamda etki bir faaliyetin
diğer faaliyetler üzerinde olabileceğini belirlemez etkili etkinliğin sanatsal olup olmadığı. Ve
söylenecek olan Sembolik olarak sanatın ahlaki yoruma ya da herhangi bir sanatın ekstra estetik
işlevine odaklanan görüş. "Sembol" kavramının yorumu olacaktır. Bu çerçevede sembol
yaratıcı etkinliğin ürünü olarak kabul edilmesi ile birlikte değerini zaman süreci içerisinde
kümülatif olarak artmıştır.
Sanat eserlerinde ve genel çerçevede sembol. Gösterilen şey olmadan tanınabilir olmalıdır
çünkü gösterilen şey türetilmez, anlam sembolden gelir, ancak sembol anlama değer kazandırır.
Ve bu süreçte sembol, nesnesini değerini temsil eder.
Belli ki sanat eseri, sanat olarak, ilk semiyotik anlamda sembolik olarak işlev görmez.
Bu çerçevede kabul edilemez görünen üç sonuç ortaya çıkar. Birincisi, eğer bir sanat eseri
sadece bir semiyotik sembol, sanatın diğer formlardan ayırt edilememesi bilim veya sıradan
eser gibi ifadeler veya söylemler. sanat için diğer dilbilimsel sistemler gibi işlev görecekse.
göndergeleri belirtmek üzere sıralanmış göstergebilimsel göstergelerden oluşan referansların
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tercümanını sanat eserleri olsaydı basitçe semiyotik semboller, o zaman aynı türden felsefe
olarak bilgilendirici karakterler arasındaki çekişmede semboller ve sanatta anlamsız olurdu.
YÖNTEM
Çalışma kaynak tarama yolu ile yapılandırılmış ve mantıksal akıl yürütme yolu kullanılarak,
Bu Konuda geçmiş süreçte yapılmış olan veri taramalarının açıklanmasıyla yapılandırılmıştır.

BULGULAR
Kültür üretimi ve paylaşımı, insan toplumlarını diğer canlılardan ayıran en önemli unsurdur.
İnsanın en önemli özelliklerinden biridir. Kültürün aktarımını ve yayılmasını etkileyen en
önemli faktör bir semboller topluluğudur. Kültür, semboller aracılığıyla kalıcı bağlantılar
oluşturabilir. Çağlar boyunca toplumların elde ettiği sosyoekonomik değişimler ve ilerlemeler
ile bazı kültürel semboller anlamsal olarak değişmiş, zenginleşmiş, yaygınlaşmış veya yok
olmuştur. olmuştur. Ancak bazı kültürel semboller kültürün varlığı ve devamında önemlidir.
temel bir yapı taşı olarak hareket edebilir. Bu semboller efsanelerde ve mitlerde yer alır.
verilmiş ve hatta belirli inançların aktarımı üzerinde güçlü bir etkiye sahiptir. görülür. Bu
çalışmada kültür ve sembol kavramları arasındaki ilişki göz önünde bulundurularak, kültürel
sembollerin anlam ve toplumsal aidiyet yaratma ve aktarmadaki rolü duygu aktarımında
kullanımı incelenmiştir. Bununla birlikte popüler kültür Kültürel unsurların oluşumunda ve
aktarımında sembollerin yeri değerlendirilmektedir.
Bu Bağlamda Kültür, ait olduğu toplumu birçok katmanda yansıtan bir ayna olarak kabul edilir.
alacak. Bir toplumun yaşam biçimi, tüketim ve üretim biçimleri, konuşma dili, dini inançları,
cinsiyet rolleri, örgütlenme biçimleri ancak kültürel olarak anlamlandırılması mümkündür.
Kültürel bilgisi olmayan bir toplumu anlamak mümkün değildir. Kültürün her öğesi aynı
zamanda kültürü yeniden yaratır. Onu şekillendirir ve tekrar toplumsal yapıya uyum
sağlamasını sağlar. Bu noktada kültür, hem maddi hem de manevi bir yaratım sürecinde özne
ve nesnedir. aynı anda işlev görür. Geertz'in belirttiği gibi, kültür “toplumsal olaylar,
davranışlar, kurumlar veya süreçlerin nedensel olarak atfedilebilecek bir güç değildir; bağlam
anlaşılır bir bağlamdır” Buna göre, kültürün "etkisi" sorusunu yanıtlamak zordur, çünkü kültür,
sosyal yapıdan, ekonomiden, politikadan ve insan faaliyetinin diğer özelliklerinden. ayrılmaz
değildir. Semboller kültürün en temel öğesidir. Sembol bir kelime veya bir nesne olabilir, Bu
kelimenin veya nesnenin anlamı kültürün içinde bulunduğu toplum içindeki ilişkilerle ilgilidir.
belirlendi. Bir çiçeğin veya yüz ifadesinin kültürel bağlamda anlamı Bu anlam bilgisi insanlarda
aidiyet duygusunun oluşmasına da katkıda bulunur. etkilidir. Sözlü, yazılı ve elektronik medya
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kreasyonlarında sanat, mimari, reklam vb. birçok alanda kullanılan; tarihi, mitolojik ve
geleneksel bilgileri aktaran Semboller, işlevleri değişen koşullara ve zamana göre farklılık
gösteren unsurlar olarak önemli unsurlardır. Duygular, düşünceler, hayaller ve tasarımlar
kelimelere, yazılara ve görsellere dönüştürülür. Döküm biçimlerindeki semboller, kültürlerin
kodlarıdır. Bu şifreler, tarihi, coğrafi, dini, sosyolojik unsurlar ve süreçler anlamlıdır. Her
sembol kültürel yapının içindedir. nesilden nesile, söylemsel altyapısıyla görünenin altında
yatan gizli anlamlar, tarihsel olarak sembollerde gömülüdür. sembolik biçimlerde ifade edilen
kalıtsal bir model olarak aktarılan anlamların modeli. bir kavramlar sistemini ifade eder; bu
yöntemlerle insanlar hakkında bilgi ve tutumlarını geliştirir, sürdürür ve geliştirir.
Çalışmada önde gelen literatür taraması kullanılmıştır. Ele geçirilen semptomlara bakılırsa;
Görme duyusu iletişimde önemli rol oynar, semboller sanatın her dalında ve sanatçının kendini
ifade etmesinde etkilidir. Sembollerin sanatta kullanımı sanatın mesaj boyutunu ve dolayısıyla
evrensel dili oluşturmaktadır. kültür, toplum ve iletişimin oluşumunda rol oynayan, çocuk
resimlerinde sembollere sıklıkla rastlanan, çocuklar kendilerini ifade etmede sembolleri
kullanarak iletişim kurmaya çalışırlar. Sonuç olarak sanatın görsel dilini öğrenmek iletişim için
önemlidir. Bu iletişimi ve küresel dili öğrenmek sanat eğitimini zorunlu kılmaktadır.
SONUÇ
Sanat bir global dil ve iletidir. Sanatı evrensel dil yapan simgelerdir denebilir. Mesela, görsel
sanatları üniversal yapan görsel simgelerdir ve bu görsel simgeler yardımıyla görsel ileti
heyetmiş olur. Bu görsel iletin yeterli düzeyde veyahut ileri düzeyde olması için bu dilin
öğretilmesi gerekir. Sanatın görsel dilinin öğretilmesi sanat eğitiminin asal gayesi olmalıdır.
Ayrıca Kültür hem üretilen, hem de paylaşılan yapısı ile toplulukların ortak değer yaratmasının,
aynı vakitte ortak manaları paylaşmasının aracıdır. Bütünlük, aidiyet, uzlaşma ve
içselleştirmeye hizmet eden kültürün mikro düzeyini ve arkaik çekirdeğini de kültür simgeleri
oluşturmaktadır. Belirli bir kültürün simgeleri başka bir kültür ile harmanlandığında benzeşir,
yine biçimlenir veyahut bir takım kültürel simgeler diğerlerini asimile eder. Bunların da
ötesinde bazı simgeler vardır ki evrenseldir. Kültürel simgeler, kültüre ait değerlerin gelecek
nesillere değişmeden aktarılmasında çok ehemmiyetli bir yere sahiptir bu manada savunucu
güç olarak da değerlendirilir.
Görsel sanatlar (Resim-iş), ilk ve ortaöğretim sürecinde sanat eğitimini pek göz önünde
bulundurmayarak gerekli değeri vermeyen birtakım müesseselerin eski dönemlerdeki
uygulamalarda olduğu benzer biçimde, yalnızca becerili bir grup talebeye, masaya konulan bir
sürahinin resmini yapmış oldurmak, tabure üzerinde oturan bir talebenin resmini çizdirmekle
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hudutlu değildir. Son zamanlarda resim- iş öğretmeni tüm talebelerini yaratıcı düşünme ve
uygulamalara yönelten bir sanatçı, vazife aldığı eğitim müessesesinin sanat danışmanı, ileti
tasarımcısı, sahne tasarımcısı, resimcisi dekoratörü ve masaüstü yayıcısı ya da grafikçisi gibi
donanımlı olmak zorundadır (Genç, 2004: 8). Bütün bu alanların başarısı için görsel sanatların
simgesel dilini öğrenmek ve hitap edilen kitlenin beklentisine nazaran kullanmak başarıya
götürecektir.
Görsel sanatlar eğitimi sadece okulun dört duvarı arasında oluşmaz. Bugün iletişim araçları,
çocuğu ve genci en az okul kadar etkilemektedir. İletişim araçlarının yanlış kullanılması
camiası yoz ürünlerin kullanıma itebilir, yaratıcılığı önleyebilir, geçmiş çağların zevkini muasır
şeklinde gösterebilir. Zevksizlik örneği iletişim çalgılarının denetim altına alınması için alanda
uzmanlaşmış, değerli eğitimcilerimizden faydalanılması gerekir (Telli, 1990: 31). Görsel
sanatların tesirli olduğu tüm alanlarda görsel iletin emeline uygun olması için görsel sanatlar
eğitimcilerine ehemmiyetli görevler düşmektedir.
Çağımızın hızlı bildirişiminde görselliğin çok önem kazandığı açıkça görülmektedir. Görsel
simgeler görsel bildirişimi hızlandırmakta, görsel iletişim yaygınlaşmakta ve görsel dilin
evrenselliği iyice kendini hissettirmektedir. Görsel iletişimin öğrenilmesi görsel simgelerin
gerektiği gibi kullanılmasına, bu da görsel sanatlar eğitimine bağlıdır. Bu açıdan görsel sanatlar
eğitimi çağımızda ayrı bir önem daha kazanmıştır.
Ayrıca Yaşamımızın her hatıranı kuşatan eden simgeler, işlevselliklerini özelliklerinden
almaktadırlar. Bu özellikler simgesi benzer kavramlardan ayırt etmekte, kendisine has bir
yapıya sahip olmasını sağlamaktadır. Simgenin en karakteristik özelliği benzer kavramlarda da
bulunan “kendisine değil kendisi haricinde görünmeyen bir hakikate işaret etmesi” şeklindedir.
Dinî sembolizmde bu hakikat dini bir hakikate veya mukaddese, karşılık etmekte, simge,
kendisine değil kendisi haricinde bir hakikat olan mukaddese işaret etmektedir. Bu bağlamda
mukaddes, simgeler üzerinden tezahür etmekte, inanan kişiye yaklaşmaktadır. Sembolü tezahür
enstrümanlarından biri olarak kullanan kutsal doğaı gereği sembolde tam olarak ortaya
çıkmamaktadır. Başka bir deyişle ne kadar izah edici olursa olsun simge, tekrar de hakikati
tamamıyla gösterememekte, hakikati temsil etmekte yetersiz kalmaktadır. Tüm yetersizliğine
rağmen simgenin kutsaldan etkilendiği görülmektedir. Başka bir deyişle simgesi bir tezahür
aracı olarak kullanan mukaddes, sembolü tesiri altına almaktadır. Mevzubahis tesir altına alma
vaziyeti sembolü unutturması gerekirken aksine kimi zaman sembolün, asıl hakikati unutturup
onun yerine geçtiği görülmektedir. Dinler Tarihi’nde sık rastlanan, Tillich’in ifadesiyle
“şeytanileştirme” (demonization) vaziyeti putperestliğin başlangıcı olarak kabul edilebilir.
Dinler için çok ehemmiyetli ve işlevsel bir kavram olmasına karşın dini semboller istenildiği
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vakit iradi olarak üretilemez, değiştirilemez ve yok edilemez. Dinî bir simge, din kurucusunun,
kutsal metnin veya halkın kabul ve tasdikiyle ortaya çıkmakta aynı şekilde varlığı bitmektedir.
İsteyerek üretilemeyen simgeler başka bir simgeyle de değiştirilememektedir. Bu vaziyet
“işarette görülmez, işaret isteyerek üretilmekte bir ekip süre değiştirilebilmektedir. Simgesi
işaretten ayıran başka bir ehemmiyetli özellik onun çok manalı oluşudur. Simgenin çok manalı
oluşu kişiden kişiye dönemden döneme değişebilmektedir, aynı zamanda aynı birey aynı dini
simgeden değişik vakitlerde farklı manalar çıkarabilmektedir. Sembolün çok manalı oluşu ve
mukaddese işaret etmesi ona tükenmez bir özellik de kazandırmaktadır. Binlerce sene
tekrarlanmasına rağmen simgelerin son zamanlarda uygulanmaya devam etmesi bunun en güzel
örneğidir.
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SANATSAL ALANDA KABİLİYETLİ ÇOCUKLARIN NİTELİKSEL ÖZELLİKLERİ
QUALITATIVE CHARACTERISTICS OF TALENTED CHILDREN IN THE ARTISTIC
FIELD
Mehmet Akif ÖZDAL 1
1

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,0000-0003-3148-8988

ÖZET
Toplumların iktisadi ve yaşamsal bağlamda kendilerine özgü (kendilerine has) oluşturdukları
değerler bütünü içerisinde yer alan normlar ve maddi manevi birikimlerinin tümünün istikbali
kendilerinden sonraki devamlılıklarını sağlayacak olan kuşaklar biçimlendirmekte ve
şekillendirmektedir.
Umumi nüfus topluluğu ve bütününün içlerinde yer aldıkları çevrenin normlar ve beklenen
özelliklerine uygunluk düzeyindeki gelişimsel özellikleri pedagojik seviyede bulunan ve yer
alan kapsamlı, yararlı ve üretken (eğitim verilen kişileri ilerletici nitelikte olan) bir eğitim
sürecinin bulunması toplumlarda genellikle nadir olarak rastlanılan üstün kabiliyet
Potansiyelleri bulundukları ve yer aldıkları gelişimsel düzey özelliklerine uygun ve çocukta
sahip olunan nitelikleri geliştirici özellikte oluşturulmuş izlenceler dahilindeki programların
sürekliliğinde çocukların eğitim almaları eğitim alan düzeyin bireyselliklerine ve içlerinde
bulundukları toplulukları ilerleyen süreçlerde iktisadi etmenler yanında geçmişten getirdikleri
ve bulunulan toplum tarafından bu getirilen ve benimsenen değerler ve olgular bütününü
bulunduğu düzeyden daha ileriye taşıyacak ve niteliksel ve gelişimsel olarak sıra gelen süreçten
ayrı olarak farklı ve değerli kılacaktır
Kendi gelişimsel düzeylerine uygun biçimdeki eğitimi ve eğitimleri alabilme kabiliyetine sahip
olan çocukların potansiyelleri ilk başta birlikte yaşadıkları çevresi ve yer aldığı veya alması
muhtemel

sınıf

düzeyindeki

eğitmenler

tarafından

saptanabilmektedir

Fakat bu saptamaların doğru ve eksiksiz yapılabilmesi için aile ve eğitmenlerin çocuğa karşı
eğitimsel boyutta yaptıkları saptamanın çocuğun bulunduğu gelişimsel düzeydeki özellikleri
baz alınmasının yanında (göz önünde bulundurularak) kabiliyetli veya üstün kabiliyet
düzeyindeki çocukların özellikleri hakkında genel bilgi birikimlerine sahip olmaları
gerekmektedir.
Yapılmış olan çalışma sanatsal düzeyde yer alan veya alınması muhtemel kabiliyet ve niteliksel
düzeydeki çocukların genel bağlamda nitelik potansiyellerine yoğunlaşarak çevrede ve ailede
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bulunan bireylerin yanında eğitmenlere rehberlik edinebilme (yol gösterebilme) gibi bazı
belirtiler sunmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Eğitim, çocuk, Kabiliyet, Sanat, Potansiyel, Nitelik
GİRİŞ
Bedensel ve düşünsel süreçlerdeki değişiklik ve farklılıkların ne gibi niteliksel özelliklere sahip
olunmasını ve bulunulmasının belirlenmesinin yanında çocuğun sahip olduğu düşünülen
yetenek , potansiyel ve kabiliyet düzeyi içerisinde akranları arasında farklılık gösterme
durumuna sahip olan çocuklardaki genel veya üstün kabiliyet sellik durumlarının
belirlenebilmesindeki öncelik kabiliyet sellik niteliği taşıyan ve barındıran çocuğun sahip
olduğu sanatsal alandaki yeteneklerini niteliksel ve gelişimsel olarak ileri taşıyabilecek bir
eğitim süreci içerisinde bulunması ve sahip olunan yetenek özelliklerinin geliştirmesi
boyutunda bir eğitim programı görmesi doğru bir süreç olacaktır.
Farklı alanlar içerisinde çocuk tarafından sahip olunan potansiyellerin birbirinden farklı
niteliksel ve niceliksel saptamaların yanında bulunulan düzeyin ölçütleri dahilindeki belirteçler.
Süreç içerisindeki veya dışındaki muhtemel gelişimsel düzeydeki kabiliyet veya yeteneklerinin
olağandan daha ayrıntılı saptanıp belirlenebilmesi sahip olunan sanatsal kabiliyet olgusunun
sahasına özgü nitelikleri sebebiyle. Daha zorlayıcı bir süreç ortaya koymaktadır özetlersek Alan
içerindeki çocuk tarafından sahip olunan kabiliyet düzeyindeki yetkinliklerin belirlenebilmesi
çocuğun akademik boyuttaki yeteneklerinin saptanabilmesi ve belirlenmesine kıyasla daha
zorlayıcı bir süreç ortaya koymaktadır.
Kuşkusuz ki iç bünyelerinde yerleşik toplum barındıran ülkeler. Eğitim düzeyini geliştirmeye
önem verdikleri durumlar, süreçler ve atılımlar kadar gelişebilmekte ve yol kat edebilmektedir
Ülkeler bünyelerinde barındırdıkları çocukların kabiliyet sellik düzeylerini eğitim aracılığıyla
saptamasındaki öncelik çocukların düzeyine ve gelişimsel özellik niteliklerine uygun geliştirici
ve ilerletici bir eğitim süreci içerisinde değerlendirme yapmak doğru olacaktır bu sebepten
belirtilen Durum toplulukların öncelikleri arasında yer alması üstün kabiliyet düzeyindeki
çocukların

keşfedilebilmesindeki

doğru

saptamalara

rehberlik

edecek

ve

kolaylık

sağlayacaktır.Fakat bu süreç genel bağlamda iki farklı durumu ortaya çıkarmaktadır
İlki: Sanatsal alanda yetenekli ve yetenek potansiyellerine sahip olan çocuklar hangi kriter ve
saptamalar dahilinde belirlenebileceği.
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Diğeri: Sanatsal alanda yetenekli veya yetenek potansiyelini barındıran fakat uygun koşullar
oluşmadığından yeteneği gün yüzüne çıkmamış çocuklara ne gibi bir eğitim verileceğine dair
bir süreç izleneceği.
Yapılmış olan ‘’sanatsal alanda kabiliyetli çocuklar ne niteliksel özellikleri’’ isimli araştırma
konu içeriğini çocuğun sanatsallık düzeyindeki kabiliyet ve kabiliyetlerinin belirlenip
saptanabilmesi ve bu saptamalar için ne tür ölçütler gerektiği üzerine durmakta ve
incelemektedir. Farklı bir deyişle araştırma sanatsal düzeyde bulunan kabiliyet niteliklerini
barındıran çocukların saptanması ve keşfedilebilmesinde ne gibi niteliksel ve niceliksel
durumların bulunması ve bu durumların hangi ölçütler doğrultusunda değerlendirilmesini
açıklamaktadır.
Kavramsal boyutta sanat olgusu incelemeye tabi tutulduğunda geniş çerçeve içerisindeki
kabiliyet durum ve olguları içerisinde yer alan davranışlar, bireylerin niteliksel olarak
kendilerinde barındırdıkları bilişsel özellik alanlarının kapsamlı ve geniş yelpazedeki birleşim
bütünlerinin toplamları bireysel veri bütünlerinin toplamına eşitlik göstermektedir.
Bireyin içinde barındırdığı bilişsel boyuttaki herhangi bir duygu durumunun dışavurum olarak
aktarımı birtakım performans gerektiren alanlarda uygulanabilirlik sahası içerisindeki
durumlara açıklama sunmaktadır. (Yavuzer.1992:Akt.Tuna.2009)
Bulunduğu grup veya topluluk içerisinde akranlarından kabiliyet olarak üstün özellikler
gösterip üstün kabiliyet düzeyine sahip olma veya olması muhtemel çocukların belirlenmesi ve
saptanmasında içerisinde yer alacağı veya aldığı eğitim ve öğretim sürecinin niteliği, çocuğun
sahip olduğu potansiyellerinin gün yüzüne çıkmasında yardım sağlayacaktır. Bu sebepten
eğitmen olmayı düşünen ve eğitmen olmuş bireylerin genel düzeydeki gelişim basamakları
içerisinde yer alan çocuğun sanatsal, bilişsel ve fizyolojik gelişimlerine dair bilgi sahibi
olmaları

ve

edindikleri

bilgi

birikimlerini

uygulayabilme

düzeyinde

bulunmaları

gerekmektedir. (Hurwitz & Day.1995)
Eğitim veren ve vermekte olan kurumların bünyelerinde barındırdıkları eğitmenler aracılığı
dahilindeki eğitim ve öğretim süreçlerine yönelik üstün kabiliyet düzeyine sahip olan
çocukların belirlenmesine yönelik kapsam dahilindeki yeterlilik alanları ve bu alanların
niteliksel ve niceliksel boyuttaki saptamaları şu şekilde belirtilmektedir.
1. Bireyin Kapsam boyutundaki sezgisel Kabiliyeti.
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2. Bireyin Kendine has düşünsel ve eylemsel durumu ve eylemsel durumları
arasındaki uyum düzeyi.
3. Bireyin üretken fikirler ve düşünceler ortaya koyarak sunduğu fikir ve düşüncelerini
içselleştirebilme kabiliyeti.
4. Bireyin herhangi bir konuda önderlikte bulunarak rehber ve yol gösterici olabilme
kabiliyeti. (karşılıksız bilgi verebilme düzeyi)
5. Sahip olunan yetkinlikler dışında yetkinlik sahibi olma isteği
6. Görüp algılama süreçleri içerisinde yer alan eylemsel durumlara sahip alanlarda
yetenek sahibi olabilme.
7. Fiziksel gelişme ve merkezi sinir sisteminin sistemsel ve niteliksel gelişim
süreçlerini takip eden hareket bütünlüğündeki uyum düzeyi.
8. Akranlarına kıyasla toplumda kullanılan dili doğru ve akıcı şekilde kullanarak
kendisini ifade edebilme düzeyi.
Bu birtakım ortak ve benzer nitelikteki davranışsal özelliklerin genel maddelerinin şu
şekilde ifade edilebilmesi muhtemeldir.
1) Üstün yetenek potansiyeline veya potansiyellerine sahip olan çocuklar sıradanlığın
ötesindeki düzlemde birbirlerinden farkı konulara ve Alanlara merak Duyarlar,
bunun sonucunda çocuk süreç içerisinde karşılaştığı birçok durum ve olaylara dair
soru sorma eyleminde bulunur.
2) Ana dillerinin dışında farklı dil özellikleri içerisinde yer alan gramer, kelime bilgisi
ve telaffuzlara dair akranlarından ileri seviyede öğrenme ve kavrama düzeyine
sahiptirler.
3) Esneklik ve geniş kapsamlılıkta düşünme konusunda gelişimsel dönemlerindeki
akranlarından farklı olarak düşünme, hayal kurma ve fikirlerini kendi akıl
süzgeçlerinden geçirerek gerçekliğe yakınlaştırma bağlamında yeteneklilerdir.
4) Sıradanlığın ve alışa gelmişliğin dışındaki özgünlük alanlarında kendilerine has
düşünce ve fikirlerini oluşturma ve aktarabilme eylemlerinde bulunabilmeleri
olağandır.
5) Bulundukları gelişim düzeyi içerisindeki akranlarından farklı olarak süreç
içerisinde karşılaşmaları muhtemel sorular karşısında başkaları tarafından yardıma
ihtiyaç duymadan olay ve olguları analiz edebilme düzeyine sahiptirler.
6) Gerçek(somut) veya gerçekdışı(soyut) düşünceleri algılama ve analiz edebilme
düzeyleri akranlarına kıyasla ileridedir.
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7) Olay veya durumlar karşısında içsel genellemelerde bulunabilme ve bu iç
selliklerini dışa vurabilme bağlamında girişken ve özgüvenlidirler.
8) Niteliksel ve niceliksel düzeyde Akranlarına kıyasla bilişsel düzeyde fikirlerde ve
analizlerde bulunabilme ve bu bulundukları analizleri farklı bakış açılar ile yan
görüşler oluşturarak fikirler arasında bağlantı kurabilme ve sonuca yönelik çıkarım
yapabilme düzeyine sahiptirler.
Yukarıda belirtilen niteliklerin tümü genel bağlamda ve süreçte bütün üstün yetenek
potansiyeline sahip çocuklarda aynı olmamakla birlikte farklılıklar gösterebilmektedir.
Onaylanan ve içselleştirilen fikirler düzeyinde bağlamsal olarak yüksek kabiliyet potansiyeline
sahip olan çocuklar gelişimsel düzeyleri içerisinde yer aldıkları akranlarının dışında bir üst
gelişim süreci içerisinde yer alan bilişsel ve Duyuşsal davranışları sergileyebilmeleri olağandır.
Genel süreç içerisinde akranlarından potansiyel olarak üstün kabiliyet niteliklerine sahip olduğu
düşünülen çocukların birtakım niteliklerini ayrıntılı şekilde sıraya koyup maddeler halinde
düzenler isek
1) Çocuk İlgi duyduğu alanın yanında birden fazla alan ile ilgilenebilir (çok yönlülük)
bunun sebebiyetinde çocuk tarafından ilgilenilen alanlar arasında edinilen bilgilerin
bütünleştirilerek analizlerde bulunulabilmesi olağandır.
2) Akranlarından farklı olarak niteliksel ve niceliksel düzeyde fikirler üretip
genellemeler yapabilirler.
3) Güçlü ve kalıcı zihinsel yetenekleri sayesinde içerisinde bulundukları ve edindikleri
durum olay ve alanlara dair bilgileri kolay kolay unutmaz ve edindikleri bilgileri
çevrelerindeki kişilere aktarma isteğinde bulunurlar.
4) Akranlarına kıyasla kendilerine sorulan bilgileri daha çabuk ve anlaşılır bir şekilde
Karşı tarafa aktarırlar.
5) Sıra gelmiş süreç içerisindeki durumlar ve olaylardan uzaklaşma eğilimi
içerisindedirler bu sebepten kendi ilgileri dahlindeki durum olay ve süreçler
içerisinde yer alma çabası içerisinde bulunurlar.
6) Akranlarından farklı olarak ilgilendikleri alana dair gelişimleri için Okuma, yazma
ve aktarma süreçlerine önem verirler.
7) Mizahi düzeydeki kabiliyetleri akranlarına oranla güçlüdür. (Akt.Tuna.2009)
Yukarıda belirtile maddeler dahilinde yüksek kabiliyet oranına sahip olan çocukların
bulundukları alana dair yeteneklerinin eğitimsel veya ilgi bazlı olarak mı bulunduğu. Süreç
içerisindeki gözlemler dahilinde belirlenebilmektedir. Ayrıca çocuğun Asıl ilgi alanı bu süreç
içerisinde saptanmakta ve yönlendirilebilmektedir.
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(Winner.1996)’Bu durumu akademik olarak akranlarına kıyasla ileri seviyede bulunan
Çocuklar ileriki süreç içerisinde ilgi duydukları ve ilgilendikleri alana dair sahip oldukları
bilgilerini derinleştirerek ilerleme eğilimi içerisindedirler. Diğer boyutta ise sanatsallık
içerisinde yer alan bir alanı seçen çocuklar akranlarından veya üst gelişim düzeyi içerisinde
bulunan çocuklardan destek isteğinde veya ihtiyacında bulunmadan önceki süreç içerisinde
oluşturdukları çalışmalarına kıyasla bir üst düzeyde somut ve soyut düşünceleri ile
şekillendirdikleri çalışmalar yapabilmeleri muhtemeldir. Diyerek belirtmektedir.
Bireyin estetik gelişimindeki süreklilik sanatsallık içerisindeki kabiliyetlerinin gün yüzüne
çıkmasında önemli rol oynamaktadır. Bu estetik boyuttaki algının gelişimsel süreci kişinin
hayata geldiği andan başlayarak sıra gelen yaşam süreci içerisine bilişsel gelişiminin
devamlılığındaki karşılaştığı durum olay ve bilgiler çerçevesinde biçimlenmektedir. Yaşam
süreci içerisinde çocuk estetik gelişimini destekleyecek nitelikleri barındıran durum olay ve
süreçler ile karşılaşmasının devamlılığında estetiksel ve kabiliyetsel olarak duyarlı ve geniş algı
çerçevesine sahip olarak gelişim süreçlerini devam ettirecektir çocuk bu gelişim süreçlerine
farklı alanlarda edindiği kabiliyet dahilindeki yetenekleri ile devam ettirmesi etmesi olağandır.
(Freman.2000)
Çocukların sanatsal boyuttaki ve düzlemdeki kabiliyetleri ve üretkenlik potansiyelleri
bulunulan ve bulunulması muhtemel çevresel etmenler ile yüksek oranda ilintilidir.
Örnekler isek: çocuklar aile ortalarında veya bulundukları çevrede akranlarına oranla düşünsel
bağlamdaki fikirlerini ve düşüncelerini özgürce sunabilirken ve kabiliyetlerini gösterebilirken
içerisinde yer aldığı eğitim ve öğretim kurumlarında kendisini tamamıyla ifade edemeyerek ilgi
duyduğu alandan uzaklaşabilir.
Bunun sebebi genellikle eğitimcilerin çocuğa karşı olan geri dönütleridir. Bunun sebebiyetinde
çocuğun çevresinde karşılaşması muhtemel olan ilgi duyduğu alana dair sorunlar karşısında
çözüm yolu bulup üstesinden gelmesi zorlaşabilmektedir. Diğer boyutta ise çocuğun eğitim
süreci içerisinde kendisinde barındırdığı potansiyelleri tamamıyla karşıya Aktaramamasını
takiben sanatsallık veya farklı alanlardaki potansiyellerinin gerileyip körelebilmesine yol
açması muhtemeldir.
Genel kabiliyet durumunu sanatsallık düzlemindeki kabiliyet niteliklerinden farklı olarak
belirtmek ve kabiliyet sellik olgusunu birbirleri arasında bağlantının olmadığına yönelik bir
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bakış açısı dahilinde düşünerek eğitim vermek ilerleyen süreçte kabiliyet sellik bağlamında
kayıplara yol açabilmesi olağandır.
Çocuklar kendilerinde var olan kabiliyetsel niteliklerinin yanında zihinlerinde beliren
görüntüleri çevrelerindeki birtakım araçları kullanarak tasvir edebilme, ilişkilendirebilme,
benzerlik kurabilme yöntemlerini kullanarak yansıtırlar. Bu durumu Birilerinin yönlendirmesi
ile değil farkına varmadan karşıdaki durumu öğrenmek ve içselleştirmek için yaparlar.
Kullanılan bu araçlar bazı zamanlarda düşünsel olur ve resimsel olarak yansıtılır bazı
zamanlarda ise cümle, kelime ve semboller bütünü olup bir kitap-şiir-roman şeklinde kendini
gösterebilir.Bu bağlamda sanatsallık ve farklı alanlar içerisinde bulunan kabiliyetlilik
potansiyellerini belirlerken bize yardımcı olacak kavramlardan birisi şüphesiz ‘’özgünlük’’ tür
Düşünsel boyutta örnekler isek: Söğüt ağacını uzun saçlı bir insana benzetilmesi / bulutları
zihinde yer alan ve önceden öğrenilmiş görseller ile ilişkilendirerek benzeşimlerde bulunma
Sanatsallık bağlamında estetik değerler barındırmayan sanatsallık adı altındaki ürünler.
Belirlenen kriterler dahilinde gereken beceri ve yeterliliği yansıtmayacağından oluşturulan ürün
sanatsallıktan yoksun olacaktır. Bu düzeyde ürünler çıkaranların sanatsal düzeyde bir
potansiyele sahip olması olağan dışıdır. Bu durumdan dolayı kabiliyet ve özgünlük sanatsal
ürün veya yapıt oluşturulmasında önemli başlıca etkenler arasında yer almaktadır
1. Sanatsallık İçerisinde Yaratıcı ve Özgün Potansiyellere Sahip Olmak
Bireysellik ve Özgünlük değerleri ile oluşturulmuş geçmiş süreçte var edilen ürünlerin bireyin
kendine has ve estetiksel değeri kapsamında yeniden oluşturulmasıdır. Bundan farklı olan
geçmiş süreçte sanatsallık bağlamında oluşturulmuş ürünleri farklı alanlar ve yollar ile ifade
edilmesi bireyin kendisini yansıtma bağlamında çeşitlilik ve zenginlik katacaktır (sanatsallık
alanları dışındaki durum ve olgular dada yararlanılabilir)
Örnek: Bir tuvaldeki resme yönelik şiirler yazmak, bir manzaradan ilham alarak resim veya
edebi ürün oluşturmak vs.)Bu bağlamda bireyin estetiksel değerlere sahip ürün
oluşturmasındaki ilham kaynağı süreç içerisinde oluşmaktadır.
Sanatsallık boylamındaki kabiliyet düzeylerinin saptanmasındaki hatalı ölçütler çocukların
genel kabiliyet düzeylerinin saptanmasının önünde engel oluşturabilmekte ve saptanan sonucun
doğruluğunu tam yansıtmamaktadır.
Bu yanlış ölçütlerin oluşmasındaki en önemli etkenlerden bir tanesi şüphesiz çevresel ve
kültürel bağlamdaki ilerleyen nesle dayatılan alışagelmiş olgular ve değerler bütünüdür.
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Kültürel bağlamda bireyin benimsediği durumlar çevresel faktörler aracılığıyla kendisini
göstermektedir
Kültürel bağlamdaki değerlerin Çevresel faktörler dahilindeki sanatsallık kabiliyetlerinin
saptanmasındaki ölçütler olarak benimsenmesi ve benimsetilmesi güncel çağdaki bireylerin
sanatsallık alanlarındaki gelişimlerine engel teşkil etmesi olağandır.
Bireysellikler arasında belirlenen ölçütler dahilindeki insanların içlerinde yer aldıkları grubun
diğer gruplardan üretkenlik ve kabiliyetlilik boyutunda ayrıcalık potansiyellerine sahip olma
durumu içlerinde bulundukları kültürel ve çevresel topluluğun imkanları çerçevesinde kendisini
zaman içerisinde gün yüzüne çıkarmaktadır.
Yukarıda belirtilmekte olan süreci sanatsal tarih boyutunda ele alıp araştırıldığında belli
zamanlarda oluşturulan ürün veya yapıtların yansıtılacağı ürünün gerçekliğine en yakın şekilde
tasvir edilmesi ölçütlerinde ürün oluşturan bireyin dönem içerisindeki kabiliyet gerektiren diğer
sanatsallık alanlarında soyut kavramları kullanarak ürün veya yapıt veren kişilerden sanatsal
olarak üstün olduğu görülmektedir.
Bu sebepten genel kabiliyet düzeyine sahip olan bireyler soyutsal kavramların üzerinde
durmaktan uzaklaştı ve gerçekçiliğe yönelik ürünler ve yapıtlar ortaya koymaya başladı
böylelikle soyutsal kavramlar dönemdeki düşünce yapısı sonucunda düşünsel boyutta vasıfsız
hale getirilerek değerlerini yitirmiş oldu bu değer yitiminin devamlılığında birbirlerinin taklidi
olmaktan öteye gidemeyen ürünler ve yapıtlar ortaya çıkmasına zemin hazırlandı bu durumda
genel topluluğu sanatsallık alanlarında özgünlükten ve çağdaşlıktan uzaklaştırmasının yanında
sanatsal bağlamda ilerlemeyi durduracak noktaya getirdi.
Yukarıda belirtilen durumdan şu sonucu çıkarabiliriz bulunulan çevresel normlar ve düşünceler
çerçevesindeki değişmeyen ve diretilen olgular sadece sanatı değil birbirleri ile bağlantılı birçok
alana etki ederek genel çağdaşlık düzeyini Gerilemeye ve sekmeye uğratabilmektedir.
Gerçeklik bağlamında yansıtacağı olguya en çok benzeyen ürün diğer ortaya konmuş ürünler
arasında ayrıcalıklı bir yere sahip olsa da sanatsal değerlerin yansıtılması boyutunda yetenek
sellik de en önemli ölçütü olarak değerlendirildiğinde sanatsallık çerçevesi içerisinde kabiliyet
selliğin oluşunu tamamen doğru bir şekilde yansıtmayacağı gibi. Gerçekliğin içselleştirilmeyip
düşünsel tasvirlerin olduğu gibi aktarılmayıp ürün ortaya koyan kişilerden izler taşımayan
eserlerin zaman ve süreç içerisinde değerlerini yitirme ve tekrardan öteye gidememesi
muhtemeldir.
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Bu bağlamda görsel sanatlara dair eğitim veren eğiticilerin gerçeği yansıtan Çizimsel becerileri
kabiliyet sellik durumuyla eşit tutmaktan ziyade sanatsallık içerisindeki düşünsel ve bilişsel
dışavurumlarda zihinde beliren sahnelerin Tekniksel ve biçimsel yollarla aktarımında yardımcı
olacak teknikler olarak görmeleri daha doğru ve sanatsallık kabiliyetlerini ölçme bağlamında
isabetli saptama yapabilmelerini sağlayacaktır
Bu duruma imgesel hayali çizimler ve herhangi bir tema, olgu, kavram içerikli çizimler örnek
verilebilir burada ölçülmesi gereken çocuğun gördüğü değil zihnindeki durumu yansıtabilme
derecesidir çünkü zihinde beliren Fotografik hafıza oluşumları kişinin genel Birikimlilik
düzeyinin yanında yaratıcılık olgusunu da ortaya koymaktadır Tekniksel ve biçimsel yöntemler
sadece bu oluşumların yüzeye Aktarılmasını sağlayacak birikimlerdir.
Zihindeki Fotografik oluşumların aktarılması bağlamındaki kişiler eğitim süreci içerisindeki
nadir süregelen motivasyon ve pratikler ile zihinlerindeki görsel oluşumları biçimsel ve
Tekniksel olarak aktarabilmişlerdir. (Edwards.’’1979’’)
Yukarıda verilen bilgiler dahilinde çocukların bulundukları gelişimsel düzey içerisindeki
sanatsallık kabiliyetlerinin VE becerilerinin ölçülmesi ortaya konulan ve oluşturulan İçsellik
içermeyen gerçekçi çizimler dahilindeki kabiliyet düzeylerinin belirlenmesinin en önemli
değerlendirme kriteri olarak yer almasındaki ölçütü bu gibi belli sınırlar içerisine dahil etmek
oldukça sınırlı bir değerlendirme biçiminin oluşmasına zemin hazırlamaktadır. Bu sebepten
Tekniksel ve biçimsel bilgileri kabiliyet düzeylerini ölçmede en önemi kriter değil sadece
zihinde oluşan Fotografik oluşumların yansıtılmasına yardımcı bilgiler olarak görülmesi
gerekmektedir.
Oluşturulan veyahut oluşturulması düşünülen çizimlerin gerçeği yansıtma durumu sanatsallık
bağlamında yeteneklilik düzeyinin var olduğu ve bulunduğunu ifade etmemektedir bu durum
el becerisi dahilinde yapılan çalışmalarda geçerli sayılabilmektedir.
Bu durum baz alındığında gerçekçiliği en çok yansıtan ürünlerin sahip olunan sanatsal
potansiyeller kapsamlılığında geniş bütünlülük içerisinde yer alan olgular bütünlerinin
içselleştirilip aktarılamaması olarak tanımlamak daha doğru olacaktır.
Sanatsal boylamdaki yaratıcılık ve kreatifliği ortaya çıkarıp belirlenmesinde birçok farklı yol
ve yöntem vardır bireyin içselleştirdiği bilgi birikimleri dahilindeki kazanımları güze sanatlar
içerinde yer alan (Resim, Heykel, Seramik, Grafik, Tiyatro, Müzik, vs.) Alanlarda
gösterebilmesi bunlara örnek verilebilir
Resim oluşturabilmenin öncüllerinden birkaçı alan içerisinde yer alan teknikler ve uygulanışları
hakkında bilgi sahibi olunması ve bu edinilen bilgileri uygulama düzeyinde bulunulmasıdır.
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(Renkler, kuramlar, çizim ve boya teknikleri vs.) birey Çizimsel teknikleri bindiği ve
uygulayabildiği taktirde diğer uygulama alanı içerisinde kendisini yansıtacağı yöntemleri kendi
belirleyebilmektedir. Bu sebepten alana yönelik ürün oluşturmada temel ve değişmez olan
kuralların bilinmesi önem arz etmektedir aksi taktirde Alana yönelik bilgi eksikliğinden
kaynaklanan düzeyde Tekniksiz ve birikimsiz ürün oluşturma sürecinde özgünlükten ve Teknik
sellikten yoksun olarak oluşturulmuş bir ürün ortaya çıkacak ve sanatsal değer taşımayacaktır.
Çocuğun oluşturacağı resim içerisinde bulunan figür ve mekanlar perspektif ve oran-orantı
kurallarına uygun olarak yansıtılabilmişse bu durum sanatsallık boylamında kabiliyet selliğe
işaret etmektedir fakat bu etmenlerin yanında resimde yansıtılan genel manzara içerisinde yer
alan çizimlerin birbirleri ile uyumlu olması diğer önemli bir ölçüttür bu sebepten üstün
yetenekli olarak belirlenebilecek çocukların resimlerine özgünlük, uyum, oran-orantı gibi alan
içi Tekniksel bilgiler. Aranmalıdır
Sanatsallık kapsamında üstün kabiliyet düzeyine sahip olan çocuğun niteliklerine bakıldığında
karşılaşılan en önemli etkenlerden birisi de belirlenen puan düzeyi içerisindeki zekâ
puanlamasında normal düzeyden yüksek puana sahip olmalarıdır
Sanatsallık kapsamında kabiliyet düzeyi yüksek olarak belirlenen bireylerin en yaygın zeka
ölçme testi olarak uygulanan IQ Testinde normal düzey olarak belirlenen puan sınırından
yüksek puan aldıkları belirlenmiş ve saptanmıştır fakat bu belirleme kapsamında yüksek zeka
seviyesine sahip olarak belirlenen her çocuğun sanatsallık kapsamı içerisinde kabiliyetsel
olarak akranlarından üstün olduğu sonucu çıkarılmamalıdır hatta birçok üstün zeka seviyesine
sahip olarak belirlenen çocukların yeteneklilik ve beceriklilik düzeylerinin akranlarına oranla
alt seviyede kaldığı saptanabilmektedir. Bu durumda çocukların Çoklu Zeka Teorisinde yer
alan
•

Sözel-Dilsel,

•

Doğacı-Varoluşsal,

•

İçsel-Kişiye dönük,

•

Sosyal-Kişilerarası

•

Müziksel – ritmik

•

Görsel-Mekânsal

•

Mantıksal- Matematiksel
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•

Bedensel-Hareketsel
zeka türlerine ve bu zeka türlerinde yer alan çocuğun becerileri düzeylerine
bakılmalıdır.

Bu bağlamda üstün zekâ seviyesine sahip olan çocukların Çoklu Zekâ Teorisi içerisinde
bulunan hangi zekâ türlerini barındırdıkları belirlenerek çocuk tarafından var olan
potansiyelleri ilerletici bir eğitim
Süreci izlenmesi ilerleyen süreçte çocuğun akranları arasındaki bilişsel gelişimini eksiksiz ve
ileri düzeyde tamamlamasını sağlayacaktır.
Sanatsallık kapsamındaki kabiliyet selliklere sahip olduğu belirli ölçütler ve izlenceler
dahilinde belirlenen çocukların yeteneklerinin keşfedilip geliştirilmesini sağlayacak diğer
üzerinde durulması gereken bir diğer durum ise çocukların içlerinde yer aldıkları çevresindeki
bireylerin eğitimsel bağlamdaki bilinçlilik düzeyleridir.
Bu eğitimsel bağlamdaki bilinçli kişilerin oluşturduğu aileler içlerinde yer aldıkları imkanlar
dahilinde küçük yaşlarda akranlarının arasında fark edilen ve üstün kabiliyet düzeyine sahip
olduğu belirlenen çocuklarının potansiyelleri doğrultusunda geliştirici nitelikteki süreçler
içerisine dahil etmeleri olağandır.
Diğer boyutta ise Bu eğitimsel bağlamdaki bilinçli olmayan kişilerin oluşturduğu aileler
içlerinde yer aldıkları imkanlar genel seviyeden üst düzeyde olsa dahi küçük yaşlarda
akranlarının arasında fark edilebilecek ve üstün kabiliyet düzeyine sahip olabilecek nitelikteki
çocuklarını fark edemeyecek ve çocuklarını potansiyelleri doğrultusunda geliştirici nitelikteki
süreçler içerisine dahil etmemelerinin devamlılığında genel olarak dayatılan ve farklı ilgi beceri
ve zeka düzeylerine sahip olan çocukların oluşturduğu eğitim süreçlerine çocuklarını dahil
etmesi olağandır. Ve bu durum çocukta var olan kabiliyetsel potansiyeller çocuk tarafından
farklı alanlara yönelik nitelikler kazanılmaya çalışırken sönecek ve hatta ilerleyen süreçte fark
edilmeyip körelecektir.
Bu bağlamda çocuğa ilgi alanları dahilinde gelişim düzeylerine uygun motivasyon bağlamında
ve bilgisel boyutta destek dahilindeki imkânları sağlamak önem arz etmektedir
Aksi halde çocuk süreç içerisinde ilgi alanı başka süreçlere kayabilmesinin yanında ilgi
duymadığı ve kendisine dayatılan birbirlerinden farklı alanlarda başarı sağlamak için zorlanırsa
odaklanma sorunu çekebilmekte ve ilerleyen süreçte bu durum çocuk tarafından farklı
psikolojik sorunlara yol açabilmektedir
Bu sebepten çocuğun çevresindeki kişilerin eğitim düzeyinde bilinçli olup çocuk tarafından
sahip olunan kabiliyetsel ve zekasal beceriler dahilindeki bir eğitim sürecine dahil edilmesi ve
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dahil edilen süreç içerisinde çocuğun çevresindeki akranlarınındı kendi düzeyindeki ilgi
alanlarına sahip kişiler arasına yer alması çocuğun ilerleyen süreçte ileriye yönelik daha verimli
kendisini geliştirmiş bir birey olarak topluma karışmasına destek sunacaktır.
2. Çocukların gelişim dönemleri içerisindeki niteliklerini destekleyecek yaklaşımlar
Eğitmen olmayı düşünen veya eğitmen olmuş kişilerin gelişim dönemlerinin genel
özelliklerinin yanında dönemler içerisindeki beklenen davranış ölçekleri dahilindeki sanatsal
eğitimin nasıl verileceğine dair birikimlerinin olması ve bu sahip olunan birikimlerin
uygulanabilme düzeyinde bulunulması eğitmeler tarafından çocukların genel kabiliyetsel ve
zekasal düzeylerinin belirlenebilmesi için gereklidir.
Aksi halde verilecek olan eğitim bu belirtilen bilgi birikimlerinden yoksun olan eğitmenler
tarafından verildiğinde çocuğun içerisinde yer aldığı düzeye inilmemesinin yanında çocuk
tarafından sahip olunan gelişimsel niteliklerinin bilinmemesi Düzey ve dönemsel olarak
verimsiz ve dar bakış açısı içeren bir süreç ortaya çıkaracaktır, ezbere ve geleneksel eğitim
biçimi bu duruma örnek verilebilir.
Ailelerin çocukların gelişimsel dönemler içerisinde ne gibi niteliklere sahip olunmasının
yanında çocuğa nasıl bir yaklaşım sergilenmesi hakkında bilgi sahibi olmaları çocukların
ilerleyen süreçte bulunduğu durum düzeylerinden daha verimli olmalarının devamlılığında
Bilişsel ve Fiziksel, olarak adlandırılan gelişim basamakları içerisinde yer alan süreçlerin
çocuğun gelişim düzeyleri içerisinde birbirleri ile uyumlu ilerleyeceği sağlıklı bireyler olarak
topluma karışmasını sağlayacaktır.
Aksi halde yukarıda belirtilen nitelikleri barındırmayan bilinçsiz bir aile içerisinde bulunan
çocuk sahip olduğu kabiliyet sellikler ve potansiyellerinin

dışında bilişsel ve fiziksel

düzlemdeki süreçlerinde uyumsuzluk ve bozukluklar yaşayarak ileriki süreçte hem bireyin
kendisine hem de bulunduğu aileye sorunlar oluşturacaktır ve bu çocuklar yetişkinliklerinde
çocukluk kabiliyet sellikleri değerlendirilemediği ve keşfedilemeyip geliştirilemediğinin
yanında zorunlu bir eğitim süreç içerisine dahil edilmesi çocuğun ilerleyen süreçte sahip olduğu
birtakım değerlere önem vermeyip mutsuz bir birey olarak hayat sürecine devam etmesi
muhtemeldir.
Bireylerin gelişimsel düzeylerine uygunluğun yanında genel kabiliyet sellik niteliklerini
keşfedebilecekleri süreçler içerisinde bulunmaları. Çocuk tarafından ilgi duyulan alanlara dair
potansiyellerinin saptanabilmesinde hem aile için hem de çocuk için önem arz etmektedir.
Ayrıca çocukların genel kabiliyet sellik niteliklerini keşfedebilecekleri ve keşfettikleri
kabiliyetlerinin geliştirilmesine olanak sağlayacak eğitim programlarının olması ileriki süreçte
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toplumların ve insanların geçmişten getirdikleri güncel olan birikimlerini ilerletecek ve topluma
bulundukları düzeyden bir üst düzeye taşıyarak çağdaş bir düzeye ulaşılmasını sağlayacaktır.
Örnek Verecek olursak tarihsel süreç içerisinde sıra gelen ve nadir üstün yetenek
potansiyellerine sahip olan birkaç tanınmış sanatçılar arasında yer alan (Rembrandt , Pablo
Picasso , Ludwig Van Beethoven , John Sebastian Bach ) gibi dönemi içerisindeki topluluklarda
yer alan bireylerden kuvvetli sanatsal potansiyellere sahip olan kişiler erken çocukluk
zamanlarında keşfedilmiş ve yetenekli oldukları alanlarda eğitim süreci içerisine alınmıştır
böylelikle erken dönemlerden itibaren ilgilendikleri alanlara yönelik birçok nitelikli eser
verebilmişelerdir. Fakat ‘’Vincent Van Gogh’’ gibi birtakım sanatçılar erken çocukluk
dönemlerinde keşfedilemeyip ilerleyen süreçte kendi gayretleri neticesinde sanatsal
potansiyellerini geliştirmiş ve ilgilenilen alana dair eserler verebilmişlerdir.
Bu bağlamda bireyin bulunduğu çevresel konumun sağladığı imkân ve destek olanakları
azımsanamayacak kadar önem arz etmesinin yanında bireylerde bulunan potansiyeller
bütününün geliştirilmesi veyahut körelmesinde etkin rol oynamaktadır
Bu Nedenle kabiliyet sellik ve potansiyel düzeylerini etkileyen en önemli etken olarak bireyin
sahip olduğu olanaklar çerçevesindeki kişilerin bilinçlilik durumları denilmesi doğru bir
saptama olacaktır.
Sanatsallık düzlemi içerisindeki kabiliyet düzeyine dair araştırmalar ve incelemeleri yürüten
‘’Norman Meiner’’ yürütmüş olduğu araştırmalar ve incelemelerinin ışığında üstün ve Normal
düzey yetenek potansiyellerinin çoğu kısmının Kalıtımsal şekilde birinci derecede aile
yakınlarından kalıtımsal olarak bireye aktarıldığını ifade etmiştir.
Sanatsallık bağlamında kabiliyetsel niteliklere sahip Bireylerin (Çocukların) kendilerinde
bulundurdukları nitelikle şu şekilde açıklanabilir.
•

Çizgisellik düzlemi içerisinde yer alan Perspektif- Rakursi – Oran, Orantı – gibi
resim alanına yönelik Tekniksel olguları kullanabilme düzeyindedirler.

•

Estetiksel Olarak Oluşturdukları tüm çalışmalarında titizlik ve ciddiyete önem
verirler ve bu davranışları ileri vadede hayat rutinleri haline gelebilmesi
olağandır.

•

Yapmış Oldukları alana yönelik estetiksel olarak ortaya çıkardıkları veya
çıkarmaya çalıştıkları Ürünlere kendilerinden değer katarak özgünlerini
içselleştirme bağlamında çalışmalar ortaya çıkarmayı tercih ederler.

•

Yapmış oldukları veya yapmayı düşündükleri çalışmalarda alışagelmişin
dışında farklı malzeme ve teknikleri Uygulamaya dair yaklaşım sergilerler.
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•

Sıra gelen süreç içerisinde uğraşları olmadığı zamanlarda boş zaman geçirip
zamanlarını verimsiz geçiştirmek yerine duygu ve düşüncelerini sanatsal
yollarla veya yazı, Hikâye. Öykü, Şiir gibi yazım yöntemlerini uygulayarak
zamanlarını geçirmeyi tercih edebilirler.

•

Düşünsel ve bilişsel boyuttaki içselleştirdikleri birikimlerini genellikle ifade
etmede sanatsallığı tercih ederler.

•

Farklı kişiler tarafından oluşturulmuş eserleri eleştirerek geri dönütler
sağlayabilirler ve bu yapmış oldukları eleştiri ve geri dönütlerden kendilerine
bilgisel ve Tekniksel anlamda değer katma çabası içerisinde bulunmaları
olağandır.

•

Oyunsal (Dramatik) nitelikteki (hamur, kil, sünger, kum) gibi 3 boyutlu şekil
verilebilir yapıya sahip ürünler aracılığıyla kendi zihinlerinde boyutlandırmış
oldukları benzeşim oluşumlarını akranlarına kıyasla ürüne yansıtabilme
oranları daha üst seviyededir.

•

Bulundukları alana dair kendi eksiklerini keşfetmek ve saptamak bağlamında
gayretlidirler. Ayrıca bu yapmış oldukları saptamalara dair eksik gördükleri
niteliklerini kapatma sürecine kendilerini dahil ederler ve bu süreçten mutluluk
duyarlar.

•

Ortaya koymaya düşündükleri estetiksel ve içselleştirerek oluşturdukları
ürünleri sunma boyutunda alışagelmiş sınırların dışına çıkabilmektedirler.
Onlara göre istedikleri her alan ürünlerini sergileme alanıdır.

•

Ortaya çıkardıkları veya çıkarmayı düşündükleri ürün ve çizimlerini
alışagelmiş şematik boyuttaki süreç içerisindeki sıra gelen birbirinin benzeri
ürünlerden farklı olarak kendi zihinsel süreçleri içerisinde boyutlandırarak
içselleştirdikleri somut ve soyut benzeşimler dahilinde ürünlerini oluşturmayı
tercih ederler. Yani bir olguyu veya ürünü olduğu gibi değil kendilerinde
barındırdıkları anlam bütünlüğü çerçevesinde yansıtırlar.

•

Bütünsellik durumunun birbirleri ile benzer veya farklı parçacıklardan
oluştuğunun bilincine vararak oluşturdukları veya oluşturmayı düşündükleri
eserleri kendi bilişsel düzlemlerinde tasarlar ve sunarlar.(Hurwitz.Day;1995)

Sanatsallık bağlamında akran grupları içerisinde ileri kabiliyet düzeyine sahip olan çocukların
bu tür niteliklerin hepsini barındırmasalar da çoğunda bulunmaktadır. Önemli olan bu tür
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nitelikleri barındıran çocukların keşfedilebilmesinin devamlılığında yetenekli olduğu alana
yönelik bir eğitim süreci içerisine alınabilmesidir.
Ayrıca bulunulan çevrede bu tür niteliklere sahip potansiyel boyuttaki yetenekli çocuklar fark
edilmeleri boyutunda nadir ve az rastlanıldığından bulundukları gelişim düzey grupları
içerisinde kendilerini gösterebilme ve fark edilebilme oranları daha yüksek olduğundan
akranları arasında fark edilebilmeleri daha kolay ve olağan dahilindedir lakin fark
edilebilmeleri boyutunda hem ailelerin hem de eğitimcilerin formasyon el boyutta bilinçli ve
bilgili olmaları gerekmektedir.
Ve bu süreçte her çocuğun bir birey olduğunu ve kendilerine ait değer sistemlerini
barındırmalarının yanında kendi bireyselliklerindeki kişilik oluşumlarını tamamlama sürecinde
yer aldıkları unutulmamalı ve bu bağlamda yaklaşım sergilenmelidir
3. Bireylerin Erken Çocukluk dönemlerindeki kabiliyetleri
Bireyler(çocuklar) kendilerine özgün bireysellik nitelikleri dahilinde dünyaya gelmeleri ile
diğer dünyaya gelmiş olan bireylerden farklı ve kendilerine has davranışsal ve bilişsel süreçler
dahilinde gelişir ve ilerleyen süreçte topluma karışırlar
Tüm bireylerin nasıl ‘’Göz, Burun, Ağız’ ’kısacası siluetleri (Yüzleri) Birbirlerinden farklı ise
kendilerinin de bebeklik dönemlerinden itibaren gerek yaşamsal gerek imkân boyutunda
olanakları bir olmamasının yanında yaşam süreçleri boyunca edinecekleri kabiliyet ve
yetenekleri birbirlerinden farklılık göstermektedir
Örnek verecek olursak birçok müziğe veya resme ilgi duyan birey çizim veya enstrüman
çalabilir lakin hepsinin ilgilendikleri alana yönelik yetenek ve kabiliyet düzeyleri birbirlerinden
farklılık göstermektedir bu süreçte yetenek düzeyleri fazla olan bireyler diğer alan ile ilgilenen
kişilerin başarı sal olarak önüne geçecektir.
Bu bağlamda bireylerin gerek doğuştan gerekse yaşam süreçlerinde kazanacakları kabiliyet
düzeylerinin erken çocukluk dönemlerinde keşfedilip saptanabilmesi ilerleyen vadede yeteneğe
sahip olan bireyin kabiliyetinin veya kabiliyetlerinin gelişiminde önemli rol oynayacaktır.
Aksi halde erken çocukluk döneminde belirli ölçütler ve öncüller dahilinde kabiliyet düzeyleri
belirlenemeyen belirlense dahi önemsenmeyip görmezden gelinen çocuklar ilerleyen zaman
sürecinde bulundukları veya yer alacakları topluluklar ve çevrelerde kendilerini değersiz
hissetmelerinin yanında sosyalliklerini ve çok yönlülüklerini kaybetmelerine yol açması
olağandır.

BOOK OF FULL TEXT

ISBN: 978-625-7341-52-3

www.karadenizkongresi.org

Page | 351

BLACK SEA SUMMIT 7th INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES CONGRESS
4. Akranları arasında fark edilebilecek düzeyde kabiliyet sahibimi
Aile oluşumları içerisinde yer alan bireyler Çocuklarının üstün kabiliyet potansiyellerini
barındırdığı düzey bağlamında çoğunlukla ön yargı sahibi olmaktadırlar. Bu bağlamda üzerinde
durulması gereken önemli bir öncül mevcuttur bu da ‘’Dünyaya gelmiş olan her bireyin birçok
alanda olmasa dahi bir alanda kabiliyet düzeyine sahip olmasının yanında
Çocuk tarafından sahip olunan yetenek Üstün kabiliyet veya normal kabiliyet düzeyimi olduğu
alan uzmanları (Psikologlar) Tarafından belirli ölçütler ve öncüller dahilinde belirlenmektedir’’
Bu çocuk tarafından sahip olunan kabiliyet erken çocukluk döneminde belirli ölçütler
ve öncüller aracılığıyla saptanıp keşfedilmesinin ardından çocuğu kabiliyet barındırdığı alana
dair bir sürece dahil etmek ilerleyen zamanda çocuğun potansiyellerinin farkındalığına erişerek
akranları arasında üstün kabiliyet düzeyine erişmesine olanak tanıyacaktır.
Bu sebepten bireyleri erken dönem çocuk dönemlerinde kendisi tarafından ilgi duyulan alanın
fark edilip belirlenmesi çocuğun bilişsel gelişiminin yanında eğitim süreçlerindeki başarısına
katkı sağlaması açısından önem arz etmektedir.
Bu bağlamda çocuğun ailesine ve eğitmenlerine düşen sorumluluk çocukların kabiliyet
potansiyellerini erken dönemde işler duruma getirip belirlenmesi ve çocuğu kabiliyet düzeyi
belirlenmiş alana yönelik bir sürece dahil edilmesi olmaktadır.
5. Çevremizdeki Yetenekler
Medya aracılığıyla izleyici ve kullanıcı kitlesine yönelik ifade edilen birçok deyim mevcuttur
bunların içerisinde en çok kullanılanı’’70 Milyon Tek Birey’ ’Deyimidir bu belirtilen deyim
bağlamından bakarsak 70 milyon bireyin içerisinde diğer kişilerden ayrı olarak Bir Orhan
PAMUK Bir Osman HAMDİBEY Bir Halide Edip ADIVAR Bireylerinin mevcut olması bu
kadar belirtilen kişi arasındaki bir noksanlıktır
Bu 70 Milyon insanın içerisinde bireyler ilgi duydukları alan içerisinde gerek Bulunulan çevre
tarafından bireye gereken önemin verilmesinin yanında birey tarafından ortaya konulan ürünler
ve düşünceler değer görülmediğinden ötürü içerisinde yer aldığı toplum tarafından
keşfedilemeyip ilgi duyduğu ve kabiliyet potansiyeli barındırdığı alan dahilinde ilgi
duymayıp(Önem Vermeyip) gerek genel süreç içerisinde gerekte eğitimin kendisine dayattığı
süreç ve durumlar ile ilgi alanından uzaklaşmakta ve kişi tarafından sahip olunan kabiliyetler
zaman süreci içerisinde sönüp unutulmaktadır
Bu kadar belirtilen kişi arasında Kabiliyet oranlarına yönelik örnek verirsek muhtemel
bağlamda diğer kişilerden daha iyi Resim yapma kabiliyetine sahip bireyler hayat süreçleri
boyunca ilgi alanlarının hem kendileri hem de çevresi tarafından keşfedilememesinin

BOOK OF FULL TEXT

ISBN: 978-625-7341-52-3

www.karadenizkongresi.org

Page | 352

BLACK SEA SUMMIT 7th INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES CONGRESS
sonucunda eline bir fırça ve kalem verilmemesi (ilgi duyulan alana yönelik yönlendirilmemesi)
bireyin kendisinde barındırdığı ilgi sel kabiliyetlerin farkına varmamasına ve süreç içerisinde
Kişi tarafından sahip olunan kabiliyetlerinin körelmesine sebep olması muhtemeldir. Bu durum
diğer tüm alanlar içerisinde yer alan üstün yetenekli ve yetenekli çocukları kapsaması muhtemel
ve olağandır.
Bu bağlamda çevremizde ve aile içerisinde her hangi bir alana dair üstün yetenek veya yetenek
potansiyellerini barındıran kişilerin yer aldığının farkındalığına erişilmelidir ve bu edinilen
farkındalık ile kabiliyet potansiyelleri belirli ölçütler ve öncüller dahilinde belirlenen çocuğu
kabiliyet sahibi olduğu alan içerisinde yer alan ilerletici ve geliştirici bir sürece dahil etmek
ilerleyen süreçte çocuğun Kabiliyet sahibi olduğu alana yönelik ilerletici ve geliştirici bir sürece
dahil etmek çocuğun potansiyel bağlamdaki ilerlemesine önemli katkıda bulunacaktır.
Aksi halde çocuk ve çocuğun çevresindeki kişiler söz konusu bireyi kendisinde barındırdığı
kabiliyetleri fark edemeyecek ve çocuk tarafından sahip olunan yetenek geliştirilemediğinden
dolayı zaman süreci içerisinde unutulup sönecektir.
Ne yazık ki genel tarihsel süreç içerisindeki birtakım eğitim vermiş olan kuruluşların birkaçı
bünyelerinde barındırdıkları öğrencilerin kendileri tarafından sahip olunan kabiliyetsel
potansiyel barındıran kişileri belirlemede gerekli yeterliliği barındırmamaktaydı
Oysaki genel bağlamda eğitim kurum ve kuruluşları eğitim süreci içerisindeki çocuk
gruplarının sosyallik ve psikolojik sel bağlamda bünyelerinde barındırdıkları çocuklara destek
verilmesinin beklendiği kuruluş bütünleridir.
Lakin günümüzde dahi birtakım kulüp ve sosyal etkinlik faaliyet gruplarını bünyelerinde
barındırsalar da Realist bağlamda Aktif birtakım fonksiyonları barındırmadıkları bir gerçektir.
Bu süreç ve düzey içerisindeki eğitim vermekte olan kuruluşlar bünyelerinde barındırdıkları
çocukların sahip oldukları alana yönelik kabiliyetlerinin ya rastlantısal ya da şans eseri
belirleyip keşfedebilmesi olağandır. Bu sebepten kurum ve kuruluşların bünyelerinde ders
vermekte olan öğretmenlerin formasyon el ve alansal yeterliliklerindeki gelişimleri eğitim
almakta olan çocukların alana yönelik kabiliyetsel potansiyellerinin belirlenmesinde önemli rol
oynamakta olduğu üzerinde durulması gereken bir etkendir.
Bu sebepten eğitim süreci içerisinde veya dışında yer alan çocukların hangi alana yönelik
kabiliyet ve potansiyel barındırdıklarının belirten öncüller ve ölçütler dahilindeki saptamaların
yapılması büyük oranda aile içerisindeki bireylere düşmektedir.
1-12(Kız) / 1-15(Erkek) yaş aralığında bulunan çocuklar genel süreç içerisinde Bilişsel ve
Fiziksel Boyutta daha düşük uyarılma ve daha yüksek benimseme seviyelerine sahip bireyler
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olduğundan kabiliyet barındırdıkları alanların belirlenmesinin zorlu olabilmesinin yanında
belirlenen kabiliyetleri doğrultusundaki gelişimleri kolay olmaktadır.
Eğitim ortamında çocuklar kendilerini tamamen ifade edemeyebilirler bu bağlamda çocuklar
kendilerini güvene hissettikleri ortamlarda süreç içerisinde göstermiş ve gösterecek oldukları
eylemsel ve bilişsel davranışları dış ortamdan daha özgür ve rahat olmaktadır bu süreç aileler
tarafından takip edilmeli ve takiplerin sonucunda gelişimsel izlenceler oluşturulmalıdır. Bu
izlenceler sonucunda ise çocuk tarafından ilgi ve kabiliyet duyulan alan belirlenmeli ve çocuk
bu alana yönelik geliştirici ve ilerletici bir sürece dahil edilmelidir
Bu süreci çocuğun karma bir eğitim sürecinin yanında destek olarak devam ettirilmesi eğitim
gören bireyin kabiliyetsel ve bilişsel olarak akranlarından ileriye taşıması olağandır. Güzel
sanatlar içerisindeki heykele yönelmiş bir bireyin ilgilendiği alanın kendisine boyut, Malzeme
ve şekil olarak yeterli gelmeyip farklı veya benzer bir alana yönelmesi ve bu yöneldiği alanın
önceki ilgilendiği ve bilgi edindiği alana dair barındırdığı alt yapısı onu mutlaka besleme ve
destekleme şeklinde kendisini göstereceğini bilmeliyiz
Bu durumda tek bir alana başlayan ve süreç içerisinde alana ait ilgisini ve verimliliğini devam
ettiren sanatçıların özünde tesadüfler mi mevcut? Çevrelerindekiler tarafından mı
yönlendirilmişler? ya da bulundukları alandaki toprak yapı gibi ekonomik ve fizyolojik
etmenler mi etkili olmuş ? ya da içgüdüsel olarak mı?

6. Çocuğun potansiyel durumunu keşfetmesinde dışavurumsal ve çevresel
etmenlerin yeri nedir?
Beslenme kaynaklarının bireyin doğduğu toprakların verimliliği ve çevresel etmenler olmak
üzere şekillendirdiği bir gerçektir örneklersek birey çevresel etmenler dahilinde ilk çevresinden
kendisine gelen malzemeler ile çalışmaya başlamasını söyleyebiliriz bu durum kırsal kesimdeki
bir çocuğun derenin kenarındaki çamurla ilk oyuncaklarını yapması ya da tarladaki mısır
koçanlarının dış kabuklarıyla yapılan sepetler ve örgüler gibi çeşitli doğadan elde edilmesi
muhtemel ürünlerin olabilmesi olağandır
Farklı bir örnek alanından bakarsak bireyin kendi yöresinde dokuma ile uğraşılıyorsa belirtilen
kişi bir şekilde renkleri, dokumayı gözlemliyor ve öğreniyor bu süreçte çevresel etmenlerin
bireyin sanatsal gelişiminde ve sanatsal algısının şekillenmesinde önemli rol oynadığını
belirtilebiliriz
Diğer görüş ise insanın varoluşunda sahip olduğu doğası gereğince içgüdüsel olarak yapmış
oldukları birtakım eylemlerin mevcut olmasıdır bunlar yoğurma kesme kopartma bir şeyi kendi
isteği dahilinde şekillendirme, dökme saçma sıçratma fırlatma gibi eylemsel hareketlerdir
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Yani kendimizi dışavurum sal olarak gerçekleştirdiğimiz eylemsel durumların hepsi bizleri
hayatın içerisindeki sanatın alanlarına ve bölümlerine yönlendirir
Bilinçli olarak veya bilinçsiz olarak içimizdeki o içten gelen dışavurum sal dürtüyle bir şeyleri
şekillendirme isteğimiz ilgilendiğimiz alanlarda sonuç vermiyorsa başka birçok alanda sonuç
verebiliyor
Bir bakıyorsunuz resim ile ilgilenen bir kişinin kendisi ilgilendiği alanda yeterli doyumu
sağlayamaması sonucunda edebi eser vererek bu şekillendirme ve biçimlendirme bağlamındaki
dışavurum sal ihtiyacını doyuruyor
İnsan bu süreçte içgüdüsel olarak mutlaka bir şeyleri düzenleme düzeltme şekillendirme ve
kendisine göre yansıtma gayreti içerisinde yer alıyor.
bu sebepten etrafımıza daha dikkatli bakmalı ve kendimizin doğası gereğince var olan
dışavurum sal durumumuzu nasıl yansıtacağımızı belirlemeli ve saptamalıyız bu saptamalar
sonucunda birey kendisine uygun olduğunu düşündüğü alanı belirleyecek ve gerekli doyumu
sağlarsa belirtilen alana yönelik kendi birikimleri dahilinde oluşturduğu özgün ürünler ortaya
çıkaracaktır keza tek bir alan ile ilgilenip belirtilen alanda devam eden kişiler kendilerini
dışavurumsal yansıtma bağlamındaki doğru seçimleri sonucunda belirtilen alanda devam
etmişlerdir
Bu koşulda birey hayat süreci içerisinde birden fazla durum ve olay ile karşılaşması sonucunda
doğası gereği dışavurum sal bir süreç içerisindeki birikimlerini sanat aracılığıyla duyurması ve
yansıtması sanatın bünyesinde barındırdığı nitelikler aracılığıyla kendisini gösterir bu süreçteki
durumda sanatın insan hayatı içerisindeki önemini vurgulamakta ve belirtmektedir bu sebepten
sanatın da insan hayatı için gerekli olduğunu unutmamamız gerekiyor
Başka bir deyişle insanlar doğaları gereğince süreç içerisindeki karşılaştıkları veyahut
karşılaşmaları muhtemel birçok durum ve olay ile yüz yüze gelirler insan belirtilen bu
durumlardan ve olaylardan edindikleri izlenimleri düşünceleri fikirleri ve birikimlerini sanat
içerisinde yer alan çeşitli alanlar dahilinde yansıtırlar ve doğaları gereğince kendilerinde var
olan dışavurumsal güdülerinde bu şekilde doyuma ulaştırırlar.
AMAÇ
Araştırmanın amacı, Sanatsallık Çerçevesi içerisinde veya dışında bulunan alanlara ilgi merak
isteği ve gayretinde bulunan çocukların bulundukları gelişim düzeyi içerisinde yer alan
akranlarından üstün kabiliyetsel potansiyelleri barındırdıklarından bulundukları çevrenin
içerisinde yer alan kişiler tarafından ilgi alanlarının yanında sahip oldukları potansiyellerinin
keşfedilip belirlenmesinden önce. Genel düzeye hitap eden bir eğitim ve öğretim süreci

BOOK OF FULL TEXT

ISBN: 978-625-7341-52-3

www.karadenizkongresi.org

Page | 355

BLACK SEA SUMMIT 7th INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES CONGRESS
içerisine dahil edilmeleri nin önemi ve sahip oldukları kabiliyet ve potansiyellerinin
körelmesine engel olacak öneriler dahilinde bilgilerin yer alması ile üstün yetenekli olarak
belirlenmesi muhtemel çocukların saptanmasında ışık tutmayı hedeflemektedir.
YÖNTEM
Çalışma kaynak tarama yolu ile yapılandırılmış ve mantıksal akıl yürütme yolu kullanılarak,
Bu Konuda geçmiş süreçte yapılmış olan veri taramalarının açıklanmasıyla yapılandırılmıştır.
ARAŞTIRMANIN ÖNEMİ
Bu araştırma Toplumların iktisadi ve yaşamsal bağlamda kendilerine özgü (kendilerine has)
oluşturdukları değerler bütünü içerisinde yer alan normlar ve maddi manevi birikimlerinin
tümünün istikbali kendilerinden sonraki devamlılıklarını sağlayacak olan kuşaklar
biçimlendirmekte olduğunu göz önünde bulundurursak. Bizden sonraki neslin devamı olan
çocukların ilgi duydukları alanlara yönelik ilerletici bir eğitim almaları eğitim alan düzeyin
bireyselliklerine ve içlerinde bulundukları toplulukları ilerleyen süreçlerde iktisadi etmenler
yanında geçmişten getirdikleri ve bulunulan toplum tarafından bu getirilen ve benimsenen
değerler ve olgular bütününü bulunduğu düzeyden daha ileriye taşıyacak ve niteliksel ve
gelişimsel olarak sıra gelen süreçten ayrı olarak farklı ve değerli kılağının farkındalığına
varılması oldukça önemlidir

BULGULAR
Öğretmenlerin üstün yetenekli öğrenciler ve onların İlgilendikleri alana yönelik nitelikli eğitim
almaları sürecinde Bu konuda bir hizmet içi eğitim veyahut dışarıdan sertifikalı br eğitim
almaları bu eğitimcilerin üstün yetenekli olması muhtemel olan öğrencilere karşı olan
tutumlarını pozitif olarak etkilemesi olağandır. Bu bağlamda üstün yetenekli öğrencilerin
eğitimlerine verdiği ehemmiyet kadar ilköğretim okullarında görev yapmakta olan
öğretmenlerin üstün yetenekliler bölümünde alabilecekleri eğitimlere de önem verilmeleri
gerekmektedir. Bu eğitimler de Milli Eğitim Bakanlığı veya Milli Eğitim Müdürlükleri
yapısında birer hizmet içi eğitim uygulaması olarak tasarımlanabilir ve uygulanabilir.
Bu duruma çocuk üzerinden bir örnek ile açıklama getirirsek: Çocuklar kendilerini rahat
hissetikleri ortamlarda fikirlerini ve düşüncelerini özgürce ve kendilerini oldukları gibi
yansıtabilirken kendisinin ilgisinin önemsenmediği ve sabitleşmiş normatif bir süreçte
kendilerini ifade edemezler bu sert ve katı ortamın oluşması okulda eğitimciler aracılığıyla
oluşmaktadır bu sebepten de çocuk içine kapanır ve sahip olduğu kabiliyetsel nitelikleri
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tamamıyla gösteremez gösterebile dahi sınırlı bir şekilde kendisini koruyarak gösterecektir
çocuğun bu çekinikiğinin sebebi okul ortamlarında genellikle eğitimcilerin çocuğa karşı olan
geri dönütleri sebebiyle olmaktadır farklı bir bakış açısında ise çocuğun eğitim süreci içerisinde
kendisinde barındırdığı potansiyelleri tamamıyla karşıya bulunduğu ortam içerisindeki baskıcı
süreç nedeniyle Aktaramamasını takiben sanatsallık veya farklı alanlardaki potansiyellerinin
gerileyip körelesini örnek verebiliriz. Bu sebepten Genel kabiliyet durumunu sanatsallık
düzlemindeki kabiliyet niteliklerinden farklı olarak belirtmek ve kabiliyet sellik olgusunu
birbirleri arasında bağlantının olmadığına yönelik bir bakış açısı dahilinde düşünerek katı ve
baskıcı bir eğitim süreci izlemek ilerleyen süreçte çocuk tarafından sahip olunan kabiliyetlerin
kayıplarına yol açmaktadır.
Aile ve çevre bağlamında incelendiğinde ise Çocukların çevrelerinde bulunan bireyler çocukluk
ve yaşantı süreçlerinde ne gibi gelişimsel dönemlerin yer aldığı bu gelişimsel dönemler
içerisinde bulunan kişilerde ne gibi niteliklerin bulunduğu ve beklenildiği Bilişsel ve Fiziksel,
olarak adlandırılan gelişim basamakları içerisinde yer alan süreçlerin çocukların gelişim
düzeyleri içerisinde birbirleri ile uyumlu ilerlemesi için nasıl davranmaları gerektiğine dikkat
edilmelidir
Aksi halde yukarıda belirtilen nitelikleri barındırmayan bilinçsiz birtakım ebeveynler ve çevre
içerisinde bulunan çocuğun sahip olduğu kabiliyet sellikler ve potansiyellerinin yanında çocuğa
yönelik bilişsel ve fiziksel düzlemdeki süreçlerinde uyumsuzluk ve bozukluklara yol açarak
ileriki süreçte bu çocukların yetişkinlik dönemlerinde alanına yönelik verimsiz ve dar bakış
açısına sahip bireyler olmalarına sebep olmaları yukarıdaki diğer maddeler gibi bilinmekte ve
gerçekleşmesi olağan durumlardır.
SONUÇ
Üstün yetenekli öğrenciler; genel entelektüel beceriler, özel akademik beceriler, yaratıcı ve
üretici düşünme, liderlik becerisi, görsel-uygulamalı sanatlar ve psikomotor becerilerle ilgili
alanlarda yüksek performans kapasitesine sahiptirler (Davis ve Rimm, 2004).
Üstün yetenekliler, kendilerine ve topluma katkıda bulunabilmeleri için, normal okul
programlarının dışında farklı eğitim program ve uygulamalarına gereksinim duyarlar.
Türkiye’de, ilk olarak Fen Liseleri daha sonra Anadolu, Güzel Sanatlar, Spor ve Sosyal Bilimler
Liseleri kurularak, alanlarında ilgi ve yetenekleri üst düzeyde olan öğrencilere eğitim verilmesi
amaçlanmıştır.

BOOK OF FULL TEXT

ISBN: 978-625-7341-52-3

www.karadenizkongresi.org

Page | 357

BLACK SEA SUMMIT 7th INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES CONGRESS
Bu kurumların üstün yetenekli öğrencilerin özel eğitim ihtiyaçlarını tam olarak karşılayamadığı
gerekçesi ile Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) uygulaması başlatılmıştır. Bilim ve Sanat
Merkezleri; okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim çağındaki öğrencilerin, üstün veya özel
yeteneklerini geliştirerek, bilimsel düşünme ve davranışlarla estetik değerleri birleştiren,
üretken, problem çözen bireyler haline gelmeleri için, onlara gerçek yaşamda öğrenme fırsatları
ve özel eğitim aktiviteleri sağlayan kurumlardır.
Eğitim sürecinin, üstün yetenekli öğrencilerin akademik ve psiko-sosyal yanlarını etkilemesi
kaçınılmazdır. Özellikle benlik kavramının ve öz-yeterlik inançlarının gelişiminde, okul
ortamının ve akademik yaşantıların oldukça önemli olduğu düşünülmektedir. Erken çocukluk
dönemlerinden itibaren gelişmeye başlayan benlik kavramında hem içsel hem de dışsal (sosyal)
karşılaştırmalar önemli rol oynar.
Bu süreçte sürekli olarak kendi performanslarını hem kendi standartları ile hem de yaşıtları ile
karşılaştırma eğiliminde olan bireyler, kendileri için önemli olan kişilerden (ebeveyn, arkadaş,
öğretmen vb.) aldıkları sözel ya da sözel olmayan geri bildirimlerle kendileri hakkında bazı
yargılara ulaşırlar.
Okul eğitimi ile pozitif yönde ilişkili olan benlik algısı, akademik olarak başarılı olma, kendini
değerli hissetme igileniği alan dahilinde özgüven sahibi olma ve kendisini özgürce
dışavurumsal olarak ifade edebilme gibi durumlarla güçlenir.
Bu bağlamda Sanatsallık Çerçevesi içerisinde veya dışında bulunan alanlara ilgi ve merak isteği
ve gayretinde bulunan çocuklar bulundukları gelişim düzeyi içerisinde yer alan akranlarından
üstün kabiliyetsel potansiyelleri barındırdıklarından bulundukları çevrenin içerisinde yer alan
kişiler tarafından ilgi alanlarının yanında sahip oldukları potansiyellerinin keşfedilip
belirlenmesinden önce. Genel düzeye hitap eden bir eğitim ve öğretim süreci içerisine dahil
edilmeleri sahip oldukları kabiliyet ve potansiyellerin körelmesine hatta ilerleyen süreçte Birey
(Çocuk) tarafından sahip olunan kabiliyetlerinin çevresi ve kendisi tarafından farkına dahi
varılamamasına yol açacaktır.
Farklı bir şekilde ifade edersek. Herhangi bir alanda üstün kabiliyet barındırdığı düşünülen bu
çocukların farklı zekâ seviyelerinin yanında farkı ilgi ve yetenekler barındıran çocukların
bulunduğu karma bir gruba dahil etmek üstün kabiliyet barındıran çocuğun ilerleyen süreçteki
kabiliyetsel

potansiyellerinin
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geciktirecektir hatta ilerleyen süreçte çocuk tarafından sahip olunan niteliklerin farkına dahi
varılamayarak körelmesine sebep olması muhtemeldir.
Üstün kabiliyet potansiyeline sahip olan çocuk potansiyel farkındalığına erişebilmesi için
içerisinde bulunduğu ailedeki ve çevresindeki bireylerin çocukların gelişimsel düzeylerine dair
bilişsel ve fiziksel bağlamdaki bilgileri edinmeleri ve edindikleri bilgileri uygulayabilme
düzeyine erişmiş olmaları gerekmektedir.
Aksi halde çocuğun kendisinde barındırdığı kabiliyetsel niteliklerin farkına varılamamasının
yanında aile tarafından çocuğun karma eğitim süreci içerisinde yer almasının devamlılığındaki
karma eğitim gereğince sahip olunması beklenen nitelikleri kazanmasına dair çocuğa
sorumluluklar yüklenerek sahip olunan ve farkına varılamayan kabiliyetsel niteliklerin
gelişememesine ve ilerleyen süreçte körelmesine yol açması muhtemeldir.
Diğer bir üzerinde durulması gereken süreç ise çocukların içerisinde bulundukları sınıf
düzeylerine eğitim veren eğitmenlerin gelişim düzeyleri içerisindeki beklenen ve beklenilmesi
muhtemel bilişsel ve fiziksel davranışların yanında sanatsallık boylamındaki sahip olunan
kabiliyetlerin geliştirilmesine ve farkına varılmasına dair bilgi donanımları dahilinde ezberci
değil yaratıcı bir eğitim süreci vermeleridir.
Bu edinile bilgiler ve öğretim metodu dahilinde verilmekte olan eğitimi formasyon el olarak
çocukların bulunduğu düzeye uygun aktarılıp uygulanabilmesi eğitim verilen çocukların
bilgileri özümseyip uygulayabilmeleri ile yakından ilişki içerisindedir. Aksi halde karma bir
grup içerisinde eğitim görmekte olan çocukların farklı ilgi yetenek ve zekâ seviyelerine sahip
oldukları göz önünde bulundurulmayıp sıra gelmiş dayatmacı bir eğitim sürecinin ortaya
çıkmasına yol açacaktır. Bu durumunda çocukların kendilerine yönlendirilen bilgileri
özümsemeyip

uygulayamamalarının

devamlılığında

verimsiz

bir

eğitim

sürecinin

oluşturmasına yol açmasının yanında ilerleyen zamanlarda çocukların kabiliyetsel olarak
kendilerinde barındırdıkları potansiyellerinin körelmesine yol açmasının yanında istekleri
dahilinde olmayarak kendilerine dayatılan derslerdeki başarı düzeyleri kabiliyetsel
potansiyellerini tamamıyla doğru yansıtmayacaktır. Çocuğun eğitim gördüğü eğitim
basamakları içerisinde yer alan eğitmenlerin önceliği formasyon el boyutta eğitim verilecek
çocukların gelişim basamakları içerisinde yer alan bilişsel ve fiziksel durumları göz önünde
bulundurularak eğitim vermeleri olacaktır.
Bu bağlamda çocukların sahip olduğu gelişimsel düzeyleri içerisindeki akranlarının arasında
yeteneklerinin ölçülmesi ve değerlendirilmesine dair eğitmenlerin bilgi sahibi olmaları önem
arz etmektedir.
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Bir diğer bağlamda birbirlerinden farklı sanatsallık içerisinde bulunan alanlara dair ilgi duyan
çocuklar ilgi duydukları alana yönelik ürün oluşturma süreçlerinde farklı materyal ve
tekniklerin kendilerine sunulması alan ile ilgilenen çocukların ilgilerini çekip belirli kalıplar
içerisine hapsetmeyerek özgür bırakılması kendilerinde bulundurdukları alana dair
potansiyellerinin geliştirilmesine destek sağlayacaktır.
Çalışmanın genelinde belirtilen ve belirtilmekte olan iletilerin içeriklerine yönelik asıl
ulaşılmak ve anlatılmak istenilen (Okul öncesi , İlk Okul, Orta Okul , Lise)eğitim
müesseselerinde eğitmen olarak yer alan veyahut alması muhtemel eğitmen olarak yetişen
kişilerin genel alanlar içerisinde sahip olunan potansiyellerin eğitim verilecek grubun gelişim
düzeyine uygunluk çerçevesinde keşfedilip saptana bilinmesine yönelik formasyon el
(Formatif) bağlamda kendilerini yetiştirmiş ve bu edindikleri bilgi ve birikimlerinin
rehberliğinde eğitim süreçlerini devam ettirmeleri gerekliliğinin yanında eğitim verilecek sınıf
düzeyine uygun işlenecek derslerin ilgi çekiciliği ile verim düzeylerinin artırılmasına yönelik
Örgün veya uzaktan öğretim süreçlerini sıra gelen ve olağan süreçteki durumundan farkı ve
yaratıcı bir eğitim sürecinin izlenmesi ilerleyen zamanda üstün kabiliyet potansiyelleri
barındıran bireylerin bilişsel ve fiziksel olarak gelişimlerini sağlıklı bir biçimde tamamlayarak
topluma karışmasını ve ilgi duyduğu alana yönelik başarılar elde etmesine olanak tanıyacaktır.
Bir diğer üzerinde durulması gereken husus ise çocukların bulundukları gelişim düzeyi
içerisindeki akranlarının arasında üstün kabiliyet potansiyeline sahip oldukları belirli ölçütler
ve nitelikler dahilinde keşfedilip saptanabilmesi için çocukların çevrelerinde bulunan insanların
üstün yeteneklerin belirlenmesinde sanatsallık çerçevesi içerisinde yer alan niteliksel ve
niceliksel özellikleri bilmelerinin yanında gelişim düzeyleri içerisinde yer alan dönem
içerisinde beklenen ve beklenilmesi muhtemel davranışların devamlılığında genel düzlemde
çocukların gelişimini takip eder nitelikteki eğitimlere yönelik formasyon el(Formatif) bilgileri
eğitimciler kadar olmasa da bilgilerinin olması ve bu bilgileri uygulayabilme düzeyine erişmiş
olmaları gerekmektedir. Bu durum Yetenek sel nitelikler barındıran çocukların keşfedilebilmesi
ve yeteneklerinin ilerleyen vadede karma bir akran grup içerisinde körelmeyip gün yüzüne
çıkmasının yanında eğitim hayatında verimli bir süreç izleyen çocukların keşfedilebilmesi
sürecine yardımcı olacaktır.
Sanatsallık içerisinde bulunan alanların yanında genel kabiliyet düzeyinde nitelikler barındıran
çocukların ilgilendikleri alana dair gerekli donanım ve bilgileri edinip uygulayabilme sürecine
geçebilmeleri için branşlara yönelik eğitim vermekte olan eğitim müesseselerinin yürütmekte
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oldukları dersler de uygulamaya bağlı performans gerektiren süreçleri destekleyip artırmasına
yönelik adımların yanında birbirlerini formasyon el olarak takip eden öncüller dahilinde
oluşturulmuş eğitim süreçlerinin(Basamakları) yer almasının yanında kişinin kabiliyet
selliğinin yanında ilgi ve becerilerini önemseyip ilgili olduğu alana sahip olunan yetenekleri
geliştirmeye odaklı programlar ile zenginleştirilip arıtılmasına dair bir eğitim süreci izlenmesi
ilerleyen vadede toplumda şimdinin çocukları geleceğin yetişkinleri olarak yer alacak bireylerin
niteliksel bağlamda üretken ve verimliliklerinin yanında geniş bir bakış açısını ve vizyona sahip
bireyler olarak topluma karışmasına katkıda bulunacaktır. Bu durum ise toplumların geçmişten
getirdikleri sıra gelen kültürel birikimler arkasına saklanan ezberlenmiş ve gelişime ve farklı
düşüncelere olanak tanımayan olguların çağdaşlaşmasına katkıda bulunacaktır.
Eğitmen bağlamından bakıldığında ise
Öğretmenin üstlendiği bu rolü gereğince yerine getirebilmesi için bu konuda en büyük
sorumluluğa sahip kurum olan Milli Eğitim Bakanlığı, 2002 yılında Temel Eğitime Destek
Projesinin beş bileşeninden birini öğretmen eğitimine ayırmıştır. “Öğretmen Eğitimi” bileşenini
Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü üstlenmiş ve “öğretmenlik mesleği ve genel
yeterlikleri ”ne ilişkin geniş kapsamlı bir çalışma başlatmıştır. Bu çalışma sonucunda
öğretmenlerin temel görevi; ”Ulusal ve evrensel değerleri benimseyen ve sorunlara çözüm
üreten, millî eğitimin ve alanı ile ilgili ders programlarının amaçlarını davranışa dönüştüren,
öğrenmeyi öğrenen bireyleri, her bireyin gereksinimlerini de dikkate alarak yetiştirmektir”
şeklinde tanımlanmıştır.
Mesleki değerler açısından bakıldığında, temel görevi öğrenciyi sosyalleştirmek ve toplum
kültürünü öğrenciye aktarmak olan öğretmenin, bu görevini başarıyla yerine getirebilmesi için
içinde yaşadığı toplumu, kültürel özellikleri Ve kültür içerisinde yer alan sanatsal alanları
tanıması gerekir.
Öğretmen ülkesinin ve görev yaptığı yerleşim biriminin özelliklerini, ailelerin yaşam tarzını,
değerlerini, normlarını Ve çevresel etmenler dahilinde gelişen sanat anlayışını bilmelidir.
Öğretmen niteliklerinin nasıl olması gerektiği konusunda yapılan çalışmalara bakıldığında
araştırmaların daha çok “etkili öğretmenin nitelikleri” üzerinde odaklandığı görülmektedir.
Yapılan araştırmalar sonucunda etkili öğretmenin temel özelliklerinin sekiz başlık altında
toplandığı görülmüştür. Bunlar; coşku, içtenlik, güvenirlik, yüksek başarı beklentisi içinde
olma, destekleme, işbirliği, esneklik ve bilgiciliktir.
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Bu durumda akademik olarak akranlarına kıyasla ileri seviyede bulunan çocukların ileriki süreç
içerisinde ilgi duydukları ve ilgilendikleri alana dair sahip oldukları bilgilerini derinleştirerek
ilerleme sürecine bulunmalarına imkan sağlayacak en önemli etken çocuğun eğitim görmüş
olduğu düzeydeki eğitmendir diyebiliriz.
Bu sebepten Eğitmen olmayı düşünen veya eğitmen olmuş kişilerin gelişim dönemlerinin genel
özelliklerinin yanında dönemler içerisindeki beklenen davranış ölçekleri dahilindeki sanatsal
eğitimin nasıl verileceğine dair birikimlerinin olması ve bu sahip olunan birikimlerin
uygulanabilme düzeyinde bulunulması eğitmeler tarafından çocukların genel kabiliyetsel ve
zekasal düzeylerinin belirlenebilmesi için gereklidir.
Aksi halde verilecek olan eğitim bu belirtilen bilgi birikimlerinden yoksun olan eğitmenler
tarafından verildiğinde çocuğun içerisinde yer aldığı düzeye inilmemesinin yanında çocuk
tarafından sahip olunan gelişimsel niteliklerinin bilinmemesi Düzey ve dönemsel olarak
verimsiz ve dar bakış açısı içeren bir süreç ortaya çıkaracaktır, ezbere ve geleneksel eğitim
biçimi bu duruma örnek verilebilir
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USE OF HUMOR IN COMMERCIALS DURING THE PANDEMIC
Güldane ZENGİN 1
1 Selcuk University, Communication Faculty, 0000-0001-6816-1618

ABSTRACT
Humor, although an effective way to attract the attention of the consumer, is a strategy that
should be carefully crafted and handled with care, since it is easy to generate negative
feedback when it is overused. Thus, it is important to assess the usage of humor in pandemic
–period advertising, and to determine the type of humor in those advertisements with it. In
this study, YouTube accounts of the brands that were featured in Brand Finance’s 2021 list of
the strongest brands in Turkey were analyzed. These brands are Türkiye İş Bankası, Garanti
BBVA, Turkcell, Ülker, Opet, Akbank, YapıKredi, Ziraat Bankası, Anadolu Sigorta and
Pegasus Airlines. The videos that were posted between March-July of 2020 (the first period)
and the same months of 2021 (the second period) were selected for comparative analysis,
since these dates include both lockdowns due to quarantine and the ease of these lockdowns.
A content analysis has been conducted to reveal the usage of humor, humor theories and styles
and product-humor relation. A total of 590 videos were posted by the ten brands and 262 were
found to suitable for this study. The findings indicate a rise in the use of humor in the second
period in advertising. Humor styles such as satire and exaggeration were found to be used
more in the second period. In addition, a moderate positive correlation found between the
number of humorous commercials and mortality rate.
Keywords: Humor, Advertising, Brand, Pandemic
1.

INTRODUCTION

Brands aim to be where their target audiences are, and they also aim to have a healthy
communication with their audiences in these touch points. The time spent watching both TV
and social media content have risen in the pandemic. This makes TV commercials as well as
the content that brands share in the popular social media platform, YouTube, more important
than ever. Brands share the commercials that have been produced for TV also on their YouTube
accounts.
Humor is a part of everyday life, a way to relax. However, the pandemic created an
uncertainty in the whole world and this made the expectations toward humor to decrease. A
survey conducted by İpsos revealed that consumers preferred messages that emphasize social
distancing, staying at home, information about keeping oneself safe from the virus, at the
beginning of the pandemic. Since the first case was reported in March 2020 in Turkey, many
lockdowns and reopenings happened and the mortality rates varied in relation to the lockdowns.
This study aims to reveal the usage levels of humor in commercials, as well as the usage of
humor theories, humor styles, product-humor relation and correlation between humor and
mortality rates.
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2. LITERATURE REVIEW
2.1. Use of Humor in Advertising
Humor is one of the widely used message strategies in advertising. Many scholars have
studied its effects on the viewer. Festinger and Maccoby (1964) states that a humorous context
might facilitate attitude change (Sternthal & Craig, 1973, pp.14-15). Various studies stress the
importance of liking the advertising. Preference, advertising recall, and persuasion scores
might be positively affected, and this might be due to favorable judgements, positive arousal
and increased memory (Chung & Zao, 2003, p.118).
The works of Gelb and Pickett (1983) and Spotts et al. (1997) supports the notion that humor
has a positive effect on the consumer and that this effect is transferred to the brand. Thus the
viewer develops a positive attitude toward the brand. This effect transfer have been
documented by researchers working on consumer behavior (Chung & Zao, 2003, pp.117-118).
According to Sternthal & Craig, (1973, p.17):
•
Humorous messages attract attention.
•
Humor can distract the viewer, and this may lead to less counter-arguments and
more persuasion.
•
Humor can enhance the credibility of the message source.
•
A humorous context might increase the likeability of the message source and
create a positive mood, which in turn may enhance the persuasiveness of the
message.
•
Persuasive messages placed in humorous contexts might be more effective.
On the other hand, the authors also state that:
•
Humorous appeals may appear persuasive, but their persuasiveness might not be
more than serious appeals.
•
Humorous messages might negatively affect message comprehension.
•
The characteristics of the viewer might be disruptive on the effects of humor.
In addition, Madden and Weinberger (1984: 28-29) surveyed advertising agencies in
the United States and their study on the effect of humor in advertising revealed advertising
practitioners’ views: Humor aids in creating awareness and attracting attention. Humor may
help in the recall of simple texts and names but it whenever the message gets complex, it
might impair recall and comprehension. Humor aids in retention. Humor alone is not enough
in persuasion. It should be noted that these views are not always consistent with Strenthal and
Craig’s research in 1973.
Philosophers attributed a specific meaning to humor to be able to distinguish it from
forms of laughter. Humor represents a viewpoint which is sympathetic, tolerant, and
benevolent to the weaknesses of human nature and the flaws of world, against phenomenon
related to laughter. Humor also came to have a meaning in which it conveys not taking oneself
too seriously. In this way, the concept of humor differentiated itself from other sources of
laughter. A similar distinction was also made by Freud, Maslow, Allport and Vaillant
(Yerlikaya, 2003, p. 2).
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2.1.2. Humor Theories
Researchers working on the subject developed theories on humor. Most widely used
ones are superiority, incongruity and relief theories.
•
Superiority Theories: Superiority theories are about laughter accompanied with
a feeling of superiority over someone, or “the butt of the joke”. Hobbes defined laughter as
sudden glory or accomplishment emanating from a sense of superiority over the target. The
role of humor in this view is to point out the targets mistakes and problems to boost one’s
view of oneself. In addition to Hobbes, Aristotle also expressed that humor is comparison
between noble and ignoble, a recognition of failing. (Hurley, Denett & Adams, 2011, pp. 4041).
•
Incongruity Theories: In incongruity theories, humor emerges from the
contrasting phenomenon which would normally not come together. If this contrast does not
cause a threat or something to fear, humor appears. (Meyer, 2000, p. 313). Kant discusses
incongruity in his Critique of Judgement and states that there must be something absurd to
trigger a “lively convulsive laugh”. (Hurley, Denett & Adams, 2011, p. 47).
•
Relief Theories: Human beings are exposed to many situations throughout their
lifetime that cause tension. According to relief theory, the laughter as a reaction to these kind
of situations helps relieve the tension (Bakır, 2006, p.153). Relief theory was identified by
Spencer. He stated that humor was a source of relief from tension. When a problem suddenly
resolves itself, people tend to respond with joy. And processing of such contrasting
information results in humor (Tatli & Ozdemir, 2014, p. 505).
2.2.2. Styles of Humor
Many scholars studied the types of humor used in advertising. One of the first studies
on humor in advertising was conducted by Kelly and Solomon (1975, p. 32). Their study
revealed the following classification of humor: Pun, understatement, joke, something
ludicrous, satire, irony and humorous intent.
Another researcher who studied types of humor, Speck (1987, 1991), created “A
classification of humorous messages” and applied five common humor types to three essential
humor theories discussed above. According to this classification, sentimental humor,
sentimental comedy and full comedy falls under the relief theory; comic wit, satire,
sentimental comedy and full comedy falls under incongruence theory; and satire and full
comedy falls under superiority theory.
On the other hand, Reick (1997) developed a classification of humor for practitioners.
According to this classification, humor in advertising can be (1) exaggeration, (2) pun, (3)
put-down, (4) silliness and (5) surprise (as cited in Catanescu & Tom, 2001, p. 92).
2.2. Advertising in the Pandemic
A global pandemic is a crisis situation for the world and consumer behavior is affected
by this crisis.
According to Kantar Media’s 2020 DIMENSION report on “Covid-19’s impact on
consumer media usage and attitudes” consumers want authentic connections with brands, and
they are open to advertisements which are “informative, helpful and reassuring” as well as
lighter tones and humor. Kantar Media’s report also reveals a comparison of the reactions to
humor usage: 41% stated that brands should avoid humor in the early days of the crisis, while
this number went down to 29% later. The report states that this transition can be seen in TV
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ads as advertisers were focused on messages of safety measures (Kantar, 2020a). Kantar also
asked consumers about what should brands avoid during the pandemic and 75% of the
respondents said that brand should not exploit the situation to promote themselves (Kantar,
2020b).
Another study by Ipsos (2021) found that in the first period of the pandemic, trust is
the essential need. Consumers prefer advertisements with a positive tone that promote staying
at home and social distancing; providing tips on health and things to do at home; informing
about discounts. In addition, consumer wanted to see advertisements that make them feel safe
(advertisements that promote obeying the rules; giving tips how to protect oneself from the
virus; helping find out how to prevent instead of worrying more and more). Ipsos report also
states that Public Service Advertisements, which helped people feel safe, were the most
remembered campaigns from March-June period.
3. METHOD
The brands in this study were selected from Brand Finance’s 2021 list of strongest
Turkish brands. These brands in order: Türkiye İş Bankası, Garanti BBVA, Turkcell, Ülker,
Opet, Akbank, Yapı Kredi, Ziraat Bankası, Anadolu Sigorta and Pegasus Airlines.
In this study, YouTube accounts of these brands were analyzed. 590 videos from
March-July 2020 and March-July 2021 were analyzed and 262 videos in TV commercial
format were included in the study. March-July 2020 will be called as «the first period» and
Mach-July 2021 will be called «the second period» throughout this study. A content analysis
has been conducted on the selected commercials and a coding form was filled for each
commercial. A second coder also watched the commercials and filled coding forms.
The coding form consists of the following questions: Brand name, month of
publication, duration of the commercial, use of humor, product-humor relation, the use of
humor theories, types of humor used.
This study is limited to videos that are in TV commercial format which were published
between March-July 2020 and March-July 2021 in YouTube accounts of top 10 brands
selected by Brand Finance as Turkey’s strongest brands. The accounts were reviewed
retrospectively, and it is not possible to detect if any videos were deleted before the data
collection began.
The research questions of this study are:
1. Did the brands used humor in their advertising during the pandemic?
2. Are there any differences in the level of humor usage in the first and second period
analyzed in this study?
3. Which theories of humor were used most in the two periods analyzed?
4. Which types of humor were used most in the two periods analyzed?
5. Is there any relationship between the mortality rate and the rate of humor in advertising?
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4. FINDINGS
Table 1. Number of Commercials
Brands (The sum of both periods)

2020-2021

Frequency

Percent

Valid
Percent

Cumulative
Percent

İş Bankası

19

7,3

7,3

7,3

Garanti
BBVA

18

6,9

6,9

14,1

Turkcell

70

26,7

26,7

40,8

Ülker

31

11,8

11,8

52,7

Opet

13

5

5

57,6

Akbank

27

10,3

10,3

67,9

Yapı Kredi

42

16

16

84

22

8,4

8,4

92,4

12

4,6

4,6

96,9

8

3,1

3,1

100

262

100

100

Ziraat
Bankası
Anadolu
Sigorta
Pegasus
Total

The 10 brands analyzed run 262 ads in the first and second time periods. Turkcell
comes first with 26.7%. It is followed by Yapı Kredi (16%) and Ülker (11.8%).
Table 2. Brand Name (All Commercials)
Brand Name (All Commercials)
2020

2021

Frequency

Percent

Frequency

Percent

İş Bankası

11

8,6

8

6

Garanti BBVA

5

3,9

12

9

Turkcell

34

26,6

36

27,1

Ülker

17

13,3

14

10,5

Opet

8

6,3

5

3,8

Akbank

13

10,2

14

10,5

Yapı Kredi

24

18,8

18

13,5

Ziraat Bankası

8

6,3

14

10,5

Anadolu Sigorta

4

3,1

8

6

Pegasus

4

3,1

4

3

128

100

133

100

Total
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Turkcell was the brand with most ads in both of the periods. Turkcell’s ads represent
26.6% of the ads in 2020 and 27.1% in 2021. In both periods, Yapı Kredi came second brand
in number of ads run (18.8% in 2020 and 13.5% in 2021). In the first period Ülker was the
third brand with 13.3% but it shared this spot with Akbank and Ziraat Bankası in the second
period (10.5%).
Table 3. Use of Humor in Advertising
Use of Humor in Advertising
2020

2021

Frequency

Percent

Frequency

Percent

Yes

28

21,9

51

38,3

No

100

78,1

82

61,7

Total

128

100

133

100

The 10 brands analyzed run 262 ads in the first and second time periods. Turkcell
comes first with 26.7%. It was followed by Yapı Kredi (16%) and Ülker (11.8%).

Table 4. Month the Ad Posted
Month the Ad Posted
2020

2021

Frequency

Percent

Frequency

Percent

March

32

25

23

17,3

April

36

28,1

28

21,1

May

28

21,9

29

21,8

June

21

16,4

35

26,3

July

11

8,6

18

13,5

Total

128

100

133

100

April was the month which most ads were run in the first period. In the second period,
June was the month with most ads.
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Table 5. Brands Whose Ads Contain Humor
Brands Whose Ads Contain Humor
Frequency

Percent

İş Bankası

1

3,6

Garanti
BBVA

2

7,1

Turkcell

11

39,3

Ülker

5

17,9

Opet

2

7,1

Brands Whose Ads Contain Humor
Frequency

Percent

1

2

7

13,7

Turkcell

14

27,5

Ülker

3

5,9

Opet

3

5,9

Akbank

10

19,6

9

17,6

2

3,9

2

3,9

51

100

İş
Bankası
Garanti
BBVA

2020
2021
Akbank

4

14,3

Yapı Kredi

3

10,7

Total

28

100

Yapı
Kredi
Ziraat
Bankası
Anadolu
Sigorta
Total

When the presence of humor in ads analyzed, it can be seen that of the all ads with
humor, 39.3% belongs to Turkcell. Ziraat Bankası, Anadolu Sigorta and Pegasus did not have
any ads with humor. In the second period, the percentage was 27.5 for Turkcell but it was still
the brand with most ads. Pegasus again did not have any ads that contain humor in the second
period. In addition, an increase in the usage of humor can be seen in Garanti BBVA, Akbank
and Yapı Kredi’s ads in 2021.
Table 6. Product-Humor Relation
Product-Humor Relation
2020

2021

Frequency

Percent

Frequency

Percent

Yes

9

32,1

29

56,9

No

19

67,9

22

43,1

Total

28

100,0

51

100,0

In the first period, product-humor relation was 32.1%. This figure increased in the
second period to 56.9%.

BOOK OF FULL TEXT

ISBN: 978-625-7341-52-3

www.karadenizkongresi.org

Page | 370

BLACK SEA SUMMIT 7th INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES CONGRESS
Table 7. Human Theory: Incongruity
Humor Theory (Incongruity)
2020

2021

Frequency

Percent

Frequency

Percent

Yes

25

89,3

50

98,0

No

3

10,7

1

2,0

Total

28

100,0

51

100,0

Incongruity can be seen in high percentages in both periods. In the first period, 89.3%
of the ads contained incongruity, while in the second period; this number has risen to 98%. It
should also be noted that in the second period, incongruity was present in all ads except one.
Table 8. Human Theory: Superiority
Humor Theory (Superiority)
2020

2021

Frequency

Percent

Frequency

Percent

Yes

8

28,6

19

37,3

No

20

71,4

32

62,7

Total

28

100,0

51

100,0

In the first period, 28.6% of the ads can be classified under the superiority theory. In
the second period the presence of superiority has increased to 37.3 percent.
Table 9. Human Theory: Relief
Humor Theory (Relief)
2020

2021

Frequency

Percent

Frequency

Percent

Yes

4

14,3

10

19,6

No

24

85,7

41

80,4

Total

28

100,0

51

100,0

Among the humor theories, least used was the relief theory. Its usage was 14.3% in the
first period and 19.6% in the second.
Table 10. Humor Styles: Physical Humor
Physical Humor
2020
Frequency

BOOK OF FULL TEXT

2021
Percent

ISBN: 978-625-7341-52-3

Frequency

Percent

www.karadenizkongresi.org

Page | 371

BLACK SEA SUMMIT 7th INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES CONGRESS
Yes

12

42,9

32

62,7

No

16

57,1

19

37,3

Total

28

100,0

51

100,0

The use of physical features was among the types of humor. In the first period, its
usage can be seen in almost half of the ads (42.9%). In the second period, it has been used
even more (60.7%). It should also be noted that among the types of humor, the use of physical
features is the most common in the second period.
Table 11. Humor Styles: Satire
Satire
2020

2021

Frequency

Percent

Frequency

Percent

Yes

7

25,0

20

39,2

No

21

75,0

31

60,8

Total

28

100,0

51

100,0

While the use of satire was 25% in the first period, it has increased to 39.2% in the
second.
Table 12. Humor Styles: Exaggeration
Exaggeration
2020

2021

Frequency

Percent

Frequency

Percent

Yes

10

35,7

21

41,2

No

18

64,3

30

58,8

Total

28

100,0

51

100,0

Humor based on exaggeration can be seen in 35.7% of the ads in the first period. This
ratio has increased to 41.2 in the second period.
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Table 13. Humor Styles: Humorous Intent
Humoruous Intent
2020

2021

Frequency

Percent

Frequency

Percent

Yes

12

42,9

20

39,2

No

16

57,1

31

60,8

Total

28

100,0

51

100,0

Humorous intent was 42.9% in the first period. This figure has decreased to 39.2% in
the second period.
Table 14. Humor Styles: Comic Wit
Comic Wit
2020

2021

Frequency

Percent

Frequency

Percent

Yes

13

46,4

23

45,1

No

15

53,6

28

54,9

Total

28

100,0

51

100,0

Comic wit was used in the 46.6% of the ads in the first period. This figure has decreased to
45.1% in the second period.

Table 15. Humor Styles: Pun
Pun
2020

2021

Frequency

Percent

Frequency

Percent

Yes

9

32,1

17

33,3

No

19

67,9

34

66,7

Total

28

100,0

51

100,0

Pun was present in 32.1% of the ads in the first period. The ratio in the second period was very
close at 33.3%.
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Table 16. Humor Styles: Surprise
Surprise
2020

2021

Frequency

Percent

Frequency

Percent

Yes

14

50,0

16

31,4

No

14

50,0

35

68,6

Total

28

100,0

51

100,0

In the first period, surprise was the most used among all humor types (50%). However,
in the second period, this number is down to 31.4%.
Table 17. Number of Humorous Commercials and Mortality Rate
Number of Humorous Commercials and
Mortality Rate

Correlations

Number of
Commercial Mortalit
s
y Rate

Frequenc Percen Mortalit
y
t
y Rate
Marc
h

9

25

139

April

5

28,1

2960

202
May
0

3

21,9

1366

Number of
Pearson
Commercial Correlatio
s
n
Sig. (2tailed)
N

June

7

16,4

591

Mortality
Rate

July

4

8,6

560

4

17,3

2968

10

21,1

8594

12

21,8

7396

18

26,3

2205

7

13,5

1600

Marc
h
April

202
1 May
June
July

Pearson
Correlatio
n
Sig. (2tailed)
N

1

0,333
0,347

10

10

0,333

1

0,347
10

10

A Pearson correlation coefficient was computed to assess the relationship between
number of commercials that contain humor and mortality rates. There was a moderate positive
correlation between the two variables.
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5. CONCLUSION
Commercials of the ten brands from the Brand Finance’s 2021 list of Turkey’s
strongest brands have been analyzed in this study. Two time periods, March-June 2020 and
March-June 2021 were selected. The first period represents the beginning of the pandemic in
Turkey and the second period represents one year after the pandemic. There were 262
commercials that were suitable for analysis in the YouTube accounts of the selected brands.
The findings of this study indicate a rise in usage of humor in advertising. This finding is
consistent with consumer expectations revealed in Kantar Media’s research (2020a). Humor
was present most in March of the first period and in June of the second period. There were no
significant changes in the duration of the commercials. Product-humor relation was up in the
second period. Most used theory was the incongruence theory while relief theory was the least
used. Surprise is the most used humor style in the first period. In the second period physical
features is the most used style. There is an increase in the usage of physical features, satire,
and exaggeration. However, it can be seen that the usage of some styles has been decreased.
Humorous intent, comic wit, pun and surprise were used less, with the biggest change being
in surprise. There was a moderate positive correlation between the number of humorous
commercials and mortality rate. It can be said that the rise in humorous advertising despite the
rising mortality rates is related to consumers’ need to relax and relieve the pandemic tension.
Future studies might focus on this relationship.
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ÖZET
Dünyada her geçen gün hile ve yolsuzluklar artmaktadır. Artan bu hile ve yolsuzluklar
işletmeye ve o ülkeye olan güveni zedelemektedir. Finansal tablolar geçerlilik ve güvenilirlik
açısın dan kişilerin karar verebilmelerine yardımcı olmaktadır. İşletme faaliyetlerine ve ülkeye
zarar getirecek suiistimalleri belirlemek sorumluluktur. Bu makale çalışması ile şirketler de
yaşanan hata ve hilelerin çoğalması ile adli muhasebecilik mesleğinin önemi gittik çe
artmaktadır. Uygulamada önemli bir aktör olan Kocaeli iline kayıtlı bağımsız denetçiler ile, adli
muhasebenin tanınırlığını arttırmak ve Kocaeli iline uygulanabilirliğine dair düşünceleri
değerlendirmek amacıyla bu tez hazırlanmıştır. Bu kapsamda Kocaeli’ne bağlı bağımsız
denetçilere bir anket formu oluşturulmuştur burada görüşlerini sunmaları ve cinsiyet bilgileri,
yıl bazında mesleki tecrübeleri ve yaşlarına ilişkin sorulardan oluşan, verilerde istenmiştir.
Doldurulan anketler SPSS v 22.0 paket programı ile istatistikleri alınmıştır.

Bağımsız

denetçilerin anket sonun da adli muhasebe mesleği için düşünceleri, adli muhasebe mesleği
ülkemiz için uygundur, Adli muhasebe mesleği bağımsız denetim şirketlerine ek gelir
sağlayacağı düşünülmektedir, Adli muhasebecilik mesleğinin daha aktif rol oynaması gerektiği,
Hile ve yolsuzlukla mücadele konusun da eğitim görmüş muhasebe ve denetim meslek
mensupları yeterliliği, SPK tasarısı taslağının yasalaşması adli muhasebe ve denetim mesleğine
önemli yararlar sağlar. Gibi düzenlemeler den bahsedilmiştir. Anket çalımasın da cinsiyet, yaş
ve mesleki tecrübe durumlarına göre verilen cevaplar ile istatistikleri alınmıştır.
Anahtar Sözcükler: Denetim, Hile denetimi, Adli Muhasebe
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1. ADLİ MUHASEBENİN BAĞIMSIZ DENETİME KATKISI
1. Kocaeli’n de Bağımsız Denetim Şirketleri üzerine Anket Uygulaması
2. SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME
Bu çalışma ile muhasebecilerin arasında önemli bir yere sahip olan bağımsız denetçilerin adli
muhasebe mesleği ile ilgili düşünceleri sunulmuştur. Ayrıca yapılması düşünülen çalışmalar
içinde kaynak niteliği taşıyacağı düşünülmüştür. Ülkemizde 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret
Kanunu’nda “bilirkişilik” kavramı konuları ele alınmaktadır. Bilirkişilik kavramının “adli
muhasebe” mesleğinin yerine geçtiği söylenemez. Çünkü adli muhasebe, sadece “bilirkişi”
olarak hareket etmemek ile birlikte aynı zamanda tartışmaya sebep olan olaydaki kanıtların
netleştirilmesini, hatalı kayıtların nasıl yapıldığının araştırılması, daha önemlisi de bu tarz
durumların bilerek yapılıp yapılmadığının da araştırılmasıdır. Bu çalışmalar ile, Adli muhasebe
mesleğini için de yaralan “hile denetçiliği” konusunun önemini daha net şekilde ortaya
koymaktadır. Anket uygulamasına katılan bağımsız denetçilerin verdikleri cevaplar ile
bilirkişilik hizmetinin yeterli düzey de olmadığı için adli muhasebe mesleği ne gereklilik
duyulduğu belirtilmiştir.
Çalışmada görüleceği gibi adli muhasebecilik mesleğin de daha geniş kapsamlı yasal
düzenlemelere karar verilmesi gerekmektedir. Özelikle denetçilik ve muhasebe mesleğinin
sorunların çözümünde ortak hareket etmeleri gerektiği anket sonuçların da gösterilmektedir.
Adli muhasebecilik mesleğinin bir an önce hak ettiği yeri alması gerektiği düşünülmektedir.
“Adli Muhasebenin Bağımsız Denetime Katkısı” bölümü ele alınmış ve bu konu ile ilgili anket
düzenlenmiştir. Kocaeli’nde 126 bağımsız denetçiye sunulan anket sorularıyla “Adli Muhasebe
ve Adli Muhasebecilik” mesleklerine sunulan bakış açıları sonuçlanmaya çalışılmıştır. Bu
bağlamda, Elitaş, Cemal-Karakoç, Mehtap-Görgülü, M. Emre. (2011), tarafından geliştirilerek
“Stance of Accounting Instructors to Forensic Accountancy Profession: Example of Turkey
(Muhasebe Öğretim Elemanlarının Adli Muhasebe Mesleğine Bakış Açısı: Türkiye Örneği)”
tarafından revize edilerek kullanılan anketin, gerekli izinler alınarak revize edilerek toplanan
veriler, güvenirlik ve geçerliliği onlaylandıktan sonra, açımlayıcı betimsel analizi kullanılarak
oluşturulmuştur.
Adli muhasebe farkındalık boyutlarının bağımsız denetçinin yaşı ve mesleki tecrübe süresi ile
yakından ilişkili olduğu söylenebilir. Adli muhasebe önem ve işlev boyutlarındaki farkındalık
düzeyi, bağımsız denetçilerin yaşları arttıkça azalmaktadır ve bağımsız denetim şirketlerinin
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mesleki tecrübeleri arttıkça, adli muhasebe ye verilen önem de azalmaktadır. Muhasebe ve
denetim açısından adli muhasebe mesleğinin önemli bir yere sahip olduğu, muhasebe
hilelerinin ve dolayısı ile muhasebe skandallarının önlemesinde adli muhasebe mesleğinin
önemli bir rol üstlendiği ve Türkiye’de adli muhasebe mesleğine önemli düzeyde ihtiyaç olduğu
şeklinde özetlenebilir.
Yapılan çalışma sonucunda adli muhasebe ile ilgili bir takım önerilerde bulunabiliriz; mesleğin
yasal dayanağının olmaması mesleğin geliştirilmesinin gerekliliği ile ilgili ülkemizde meslek
ile ilgili kanunlar ve standartlar getirilmesi ve var olan kanun ve yasaların yeniden
düzenlenmesi gerekir. Tüm bu faaliyetlerin Adli muhasebe mesleğinden hedeflenen
verimliliğin alınabilmesi için öncelikle yasal mevzuat ların yeniden revize edilmesi ve kurumsal
bir kimlik kazandırılması gerekmektedir.
Adli muhasebecilik mesleğinin ülkemiz de uygulanmasının muhasebecilik mesleğine katkı
sağlayacağını düşündüğü anket sonuçlarında görülmektedir. Muhasebeci ve denetçilerin hileli
işlemlere karşı yeterli düzeyde eğitim almadıkları için adli muhasebe ye ihtiyaç duymaktadırlar.
Başka bir düşünce tarzı ise bu mesleğin ülkemizde uygulanmasının gerekli olmadığını düşünen
ve meslekte seminer ve kurslar düzenlenerek adli muhasebeciler yetiştirilebilir.
4. GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇLAR

Yapılan analiz sonucunda Bağımsız denetçilerin ilk olarak demografik özellikler
değerlendirilmiş;
Cinsiyet, yaş ve mesleki tecrübe dağılımları ile ilgili veriler incelendiğinde katılımcıların;
*

Cinsiyet

de

Erkek:65

Kadın:

61

* Yaşları değerlendirildiğinde katılımcıların % 37.3’nün

katılımcıdan

oluşmaktadır.

28- 35, % 26,2‘sının 36-43,

%21,4’ünün 44-51 , %7,1 ’nın 51_58 ve % 7,9 nun 59 yaş üzeri olduğu görülmüştür.
* Meslekte çalışma yılınız sorusun da ise %50, 42’sinin 1-5, yıllık, %13.44’ünün 6-10 yıllık,
%14.28’inin 11-15 yıllık ve % 21,84’ünün 16 yıl veya üzeri

tecrübeye sahip olduğu

görülmektedir
Anket sonuçlarına göre, muhasebe skandallarının önlemesinde adli muhasebe mesleğinin
önemli bir rol üstlendiği ve Kocaeli’nde adli muhasebe mesleğine önemli düzeyde ihtiyaç
olduğu ve adli muhasebe eğitimi verilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır. Türkiye’de adli
muhasebe mesleğine önemli düzeyde ihtiyaç olduğu şeklinde özetlenebilir. Bu çerçevede,
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hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe ile bankacılık ve finans dallarında eğitim veren
fakültelerde gerek lisans gerekse lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) düzeyinde adli muhasebe
eğitimi verilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Çizelge 1: Cinsiyet Bilgiler

Sıklık
Valid Kadın 61

Yüzde

Kümülatif
Geçerli yüzde Yüzde

48,4

48,4

48,4
100,0

Erkek

65

51,6

51,6

Total

126

100,0

100,0

Anketteki bağımsız denetçilerin %48,4 ’nün kadın, % 51,6’sinin da erkek olduğu ve cinsiyet dağılım
bilgileri gösterilmiştir.
Çizelge 2: Yaş Frekans Bilgileri
Sıklık

Yüzde

Kümülatif
Geçerli yüzde Yüzde

Valid 28-35

47

37,3

37,3

37,3

36-43

33

26,2

26,2

63,5

44-51

27

21,4

21,4

84,9

51-58

9

7,1

7,1

92,1

59-üzeri 10

7,9

7,9

100,0

Total

100,0

100,0

126

Yaş aralığı sorusuna verilen cevaplarda ise katılımcıların %37,3’nün 28- 35, % 26,2‘sının 36-43,
%21,4’ünün 44-51 , %7,1 ’nın 51_58 ve % 7,9 nun 59 yaş üzeri olduğu görülmüştür. Ankete katılanların
yaş frekans bilgileri gösterilmiştir.

Çizelge 3: Meslekte Çalışma Yılı
Yüzde

Kümülatif
Geçerli yüzde Yüzde

19

15,1

15,1

15,1

6-10

36

28,6

28,6

43,7

11-15

41

32,5

32,5

76,2

16-üzeri 29

23,0

23,0

99,2

4

1

,8

,8

100,0

Total

126

100,0

100,0

Sıklık
Valid 1-5

Meslekte çalışma yılınız sorusun da ise %50, 42’sinin 1-5, yıllık, %13.44’ünün 6-10 yıllık, %14.28’inin
11-15 yıllık ve % 21,84’ünün 16 yıl veya üzeri tecrübeye sahip olduğu görülmektedir. Ankete
katılanların mesleki tecrübe bilgileri gösterilmiştir.
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ÖZET
Bu araştırmanın amacı COVİD-19’un sağlık çalışanlarına yönelik sosyal damgalanma ve
dışlanmaya etkisinin incelenmesidir. Araştırmanın katılımcılarını hastanede çalışan 20 sağlık
çalışanı oluşturmaktadır. Verilerin toplanmasında sosyo-demografik bilgi formu ve yarıyapılandırılmış görüşme soruları kullanılmıştır. Araştırma verilerinin analizinde yorumlayıcı
fenomenolojik analiz yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada katılımcıların söylemlerinin
benzerlikleri ve ortak söylemlerine yönelik damgalanma üst temasında üç; sosyal dışlanma
temasında üç ve COVİD-19’un sonuçlarına dair dört olmak üzere 10 tane alt kategori
oluşturulmuştur.
Araştırma sonucunda sağlık çalışanlarına yönelik damgalanma kategorisinde virüs bulaştırıcı,
virüs taşıma ve kahraman alt temaları olduğu gözlenmiştir. Dışlanma kategorisinde sosyal
dışlanma, statü kaybı ve ekonomik dışlanma olduğu tespit edilmiştir. COVİD-19 sürecinde
sağlık çalışanlarının damgalanma ve dışlanmaya maruz kalmasının yanı sıra COVİD-19’dan da
etkilendiği saptanmıştır. Sağlık çalışanları COVİD-19 kaynaklı psikolojik ve mesleki tatminine
yönelik olumsuz etkiler yaşamıştır. Bulgulara ek olarak sağlık çalışanlarının COVİD-19
sürecinde meslekleri kaynaklı içsel tatmin yaşadıkları ve mesleki itibarlarını tekrar hissettikleri
de gözlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: : COVİD-19, Sağlık çalışanı, Sosyal damgalanma, Dışlanma

GİRİŞ
Çin’in Wuhan şehrinde ortaya çıkan, ölümcül sonuçları olan ve tüm dünyayı etkisi altına
alan COVİD-19 salgını, fizyolojik sorunların yanı sıra psikolojik ve sosyal sorunları da
beraberinde getirmiştir. Tarih boyunca salgın hastalıklar, hastalığa yakalananların, hastalanma
olasılığı yüksek olanların, yöneticilerin ve sağlık çalışanlarının damgalanmasına yol açmıştır
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(Yaşar, 2020:2). Çünkü bireyler salgın hastalıklarda, hastalık ile ilişkilendirilen durum kaynaklı
gerçek dışı ya da çarpıtılmış bilgilerle basmakalıp düşünceler geliştirmektedir. Bunun
sonucunda da toplum içerisinde hedef konumuna konulan insan ya da gruplar ayrımcılık ve
dışlanmaya maruz kalarak damgalanabilmektedirler (Özmen ve Erdem, 2018:187; The
International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC) ve ark., 2020:1).
Sosyal olarak damgalanıp dışlanan bireyler geçmiş yıllarda dezavantajlı gruplarda (yoksul,
engelli, bağımlı gibi) yer alırken modern dünyada farklı etiketler üzerinden genelin dışında
kalan birey ya da sosyal gruplara evrilmişlerdir. Sosyal dışlanma bireyin temel
gereksinimlerinin karşılanmamasıyla başlamakta, toplumla olan bağlarını zayıflatarak tamamen
toplumdan kopmasına kadar devam eden dinamik bir süreci kapsamaktadır (Yegül, 2020:29).
Çok eski dönemlerden itibaren damgalamanın tıbbi açıdan yoğun biçimde yaşandığı
görülmektedir. Toplumlar özellikle geniş çaplı etkiye sahip olan bulaşıcı ve salgın hastalıklarda
daha çok damgalama eğiliminde olmuşlardır (Ertem, 2020:136). Bulaşıcı bir hastalık olan
COVİD-19’un dünya çapında yaygınlaşması ile birlikte de Çinlilere yönelen damgalayıcı ve
dışlayıcı söylem ve davranışlar yaşlılar, seyahat edenler, hastalananlar, sağlık çalışanları ve
yakınları başta olmak üzere birçok kişi ya da grubu hedef almıştır (Yaşar, 2020:1). COVİD19'un getirdiği damgalama, virüsün nasıl yayıldığı ve bulaştığına yönelik bilgi eksikliği, birini
suçlama ihtiyacı, hastalık ve ölümden korkma ve mitlerle ilişkidir. Başka bir ifade ile bir
hastalıkla ilgili korku ve kaygı, insanlara karşı olumsuz tutum ve inançların gelişmesine neden
olarak sosyal damgalamaya yol açabilmektedir (Centers for Disease Control and Precention,
CDC, 2019:1). Bu kaygı ve korku ile gelen kendini koruma inancı da ötekinin
olumsuzlaştırılarak dışlanmasına yol açmaktadır. Sosyal dışlanma birey ya da grupları
yaşadıkları çevreye tam olarak almayan ya da kısmen dışlayan yapıları içermektedir (Sapancalı,
2005a:53). Bu süreçte sağlık çalışanları diğerlerinin kendisinden kaçma ve reddetmesi, barınma
ya da istihdamdan mahrum bırakılma, sözel taciz ya da fiziksel şiddeti içeren dışlamalarına
maruz kalmaktadır (CDC, 2019:1). Bu nedenle de COVİD-19 sürecinde salgını bulaştırma ve
yayma riski fazla olduğu düşünülen sağlık çalışanlarını da içine almaktadır. Bu noktada
ülkemizde sağlık çalışanlarına yönelik sosyal damgalama ve dışlamanın önlenmesi ve bununla
mücadele edilmesi önem kazanmaktadır.
Literatüre bakıldığında sağlık çalışanlarına yönelik olarak COVID-19’un getirdiği
damgalanma ve sosyal dışlanmaya yönelik çalışmaların ülkemizde sınırlı olduğu ve
gözlenmektedir. Toplum içerisinde özellikle bulaşıcı hastalıkların tedavi ve kontrol sürecinde
önemli bir etkiye sahip olan ve zorlu çalışma şartlarında görevlerini sürdüren sağlık
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çalışanlarının bu sorunlarına yönelik çalışılmasının da zaruri olduğu gözlenmektedir.
2. COVİD-19 PANDEMİSİ VE GETİRDİKLERİ
Geçmişten günümüze birçok toplum ve ülkede morbidite ile mortalitesi yüksek olan
önemli salgın hastalıklara rastlanmaktadır. Son dönemde ise modern çağın en büyük
uluslararası sağlık krizinden biri olan COVİD-19 salgını yaşanmaktadır (CDC, 2020a:1).
Pandemi niteliği kazanan COVİD-19 virüsü de doğası, küreselleşme etkisi ve bulaşma kolaylığı
gibi etmenlerle hızla yayılarak dünya çapında milyonlarca insanı fizyolojik, psikolojik,
ekonomik, toplumsal ve psikolojik olarak olumsuz etkilemiştir (Seçer ve Ulaş, 2020:2). Çünkü
dünya daha önceki dönemlerde de salgın ve bulaşıcı hastalıklar görmüş olsa da (İspanyol Gribi,
Ebola gibi), COVİD-19 küresel ekonominin her zamankinden daha entegre olduğu ve
insanların, malların, paranın ve fikirlerin hiç olmadığı kadar hızlı hareket ettiği bir dönemde
meydana gelmesi kaynaklı bir dönüm noktasını temsil etmektedir (Garg ve ark., 2020:187).
Kıtalararası yayılma ve ölümcül potansiyele sahip olan bu hastalığın etkisi, toplumu
geçmişte herhangi bir zamandan daha fazla etkilemiştir (CDC, 2020a:1). Özellikle sağlık
çalışanları bu hastalıkla mücadelede ilk savunma hattında yer alması kaynaklı salgın karşısında
sağlık çalışanları hem fiziksel hem zihinsel hem de psikolojik açıdan baskı altında olmaktadır.
Aynı zamanda bulaşma ve bulaştırma riski ile beraber damgalanma, sosyal dışlanma, izolasyon
yaşamaları, enfekte olan hastalar ve olumsuz duygulara sahip aileleriyle temas zorunluluğu
temelli tükenmişlik de yaşamaktadırlar (Karadem, 2020:).
2.2 DAMGALANMA
Goffman’a (1963:3) göre damgalama, günlük mikro düzeyde karmaşıklığa yol açan
sosyal yaşamın genel bir yönüdür. Bu doğrultuda damgalama kavramı, bireyin içinde yaşadığı
toplumun normal gördüğü kriterlerin dışında sayılmasından ötürü, toplumu oluşturan diğer
bireyler tarafından, bireye statüsünü ve saygınlığını düşürücü bir atıfta bulunmasını
içermektedir (Bilge ve Çam, 2010:71). Damgalama ile damgalanan kişi ya da grubun farklı
olduğu vurgulanmakta ve bu farklılık nedeniyle de damgalı bireylere birtakım olumsuz
özellikler atfedilmektedir (Şen, 2011:33). Genel olarak ifade edildiğinde damgalama, toplumun
bazı birey ya da gruplara yönelik tavır alarak onları toplumdan dışlamasına kadar gidebilen
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davranışlar bütünüdür. Bu nedenle damgalama süreci etiketlemeyle başlamakta, ayrımcılık ve
dışlamayla sonlanmaktadır (Yıldırım, 2017:25).
COVİD-19 sürecinde birçok insan hasta olması ya da ön safhalarda çalışması ve virüs
bulaştırma riski kaynaklı damgalanma yaşamıştır. Süreç içerisinde COVID-19 krizinin
damgalama ve damgalanma etkisi toplumun tümünü olumsuz etkilese de sağlık çalışanlarına
popülasyona oranla daha fazla etki etmiştir. Çünkü sağlık çalışanları toplum içerisinde hem
COVID-19 için tedavi edici hem de potansiyel olarak virüs taşıyıcıları olarak görülmektedir
(Dye ve ark., 2020a: 11). Bu nedenle de bu bulaşıcı hastalık sadece hastalık bulaşan
birey/bireyler ya da ailelerinin damgalanmasına yol açmamış aynı zamanda sağlık
çalışanlarının damgalanmasına da neden olmuştur (Faris ve Arifianto., 2020:112). COVİD-19
süreci içerisinde pandemiye yönelik olarak şiddet, taciz ve damgalanma olaylarının %67’sinin
sağlık çalışanlarına yönelik olduğu belirtilmiştir (Dye ve ark., 2020b:116). Aynı zamanda
enfeksiyona duyarlı gruplar arasında ön saflarda yer alması itibariyle sağlık çalışanlarının
damgalanmaya daha açık olduğu görülmüştür. Yapılan bir çalışmada katılan doktorların
%80’inin de toplumda, sağlık çalışanlarına yönelik bir damgalama olduğuna inandığı
saptanmıştır. Bu doktorların taksi şoförlerinin doktorları almayı, restoranların hastanelere
yemek vermeyi ve bölge sakinlerinin sağlık profesyonellerini komşu olarak almayı reddettiği
olaylar yaşadığı belirtilmiştir (Abdelhafiz ve Alorabi, 2020:2). Benzer biçimde bir başka
çalışmada da karantinaya alınan sağlık çalışanlarının, karantinaya alınan diğer bireylere oranla
daha fazla damgalanma hissettiklerini ortaya koymuştur (Shigemura ve ark., 2020:281).
Ülkemizde yapılan bir çalışmada da COVİD-19 pandemi sürecinde çalışan sağlık çalışanlarının
damgalanma algısının yüksek olduğu ve çoğunun hastalığı bulaştırma kaygısı ve intihar
düşüncelerine sahip olduğu gözlenmiştir. Bu bireyler birçok alanda hastalık riski yüksek
bireyler olarak görülmeleri kaynaklı koronavirüs hastası olarak damgalanabilmektedir.
Kendilerini damgalanmış olarak algılamaları da psikolojik refahları, yaşam kaliteleri ve
doyumlarını olumsuz etkilemektedir (Teksin ve ark., 2020:281). Sağlık çalışanları üzerine
yapılan bir başka araştırmada, hastalığa yakalanan sağlık çalışanlarının virüslü damgasına sahip
olduktan sonra damgalanma korkusu yaşadığı ve bu korku kaynaklı kimseyle bu sürecini
paylaşmadıkları ve eşlerine de hastalığı bulaştırdıkları için büyük bir suçluluk duyuldukları,
damgadan kaçınmaya çalışırken psikolojik sağlığının olumsuz etkilendiği tespit edilmiştir
(Dönmez ve ark., 2020: 351). Bu süreç içerisinde sağlık çalışanlarının sosyo-kültürel
değişkenler çerçevesinde bilgisiz çevrelerde COVID-19 ile ilgili daha fazla damgalanma ve
zorbalık yaşadığı ortaya koyulmuştur. Bununla birlikte sağlık çalışanları virüs bulaştırma
risklerine yönelik yapılan sosyal damgalanma kaynaklı toplumda saygısını kaybettiğine ve
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zorbalığa uğrama risklerinin arttığına inanmaktadır (Dye ve ark., 2020a:12). Yapılan bir
çalışmada COVİD-19’un sağlık çalışanlarında yüksek bir tehdit oluşturmasının yanı sıra
damgalama ve dışlanmaya da yol açtığı tespit edilmiştir. Bununla birlikte COVİD-19 için sağlık
çalışanlarına yönelik damgalama ve dışlanmanın domuz gribi, tüberküloz ve HIV gibi diğer
hastalıklardan daha fazla olduğu sonucuna varılmıştır (Chanpa ve ark., 2020:77).
Çalışmalara bakıldığında COVİD-19 pandemisinde bireylerin özellikle de sağlık
çalışanlarının hasta olmaları, bulaşma ve bulaştırma riski taşımaları kaynaklı damgalandıkları
ve bunun üzerinden de sosyal dışlanma yaşadıkları görülmüştür (Kardeş, 2020:162).
2.3 SOSYAL DIŞLANMA
İlk kez 1970 yıllarında Fransa’daki dezavantajlı gruplar ve devletin sosyal güvenlik
sistemlerinden yararlanamayan gruplar için kullanılan sosyal dışlanma içinde yaşanılan
topluma tam olarak entegre olunamama sonucunda bireyler ya da grupların dışarıda kalma
süreci olarak ifade edilmiştir (Silver, 1994:532). Başka bir ifade ile bireylerin içerisinde yer
aldıkları ekonomik ve toplum yaşamda kendilerine yer bulamamaları ve bu doğrultuda bir
şekilde toplumda görünmez olmalarını içermektedir (Hekimler, 2012: 4).
Dünya çapında temel bir sorun olan sosyal dışlanma her toplum ve coğrafyada
karşılaşılan sosyal bir sorun olmasına karşın COVİD-19 pandemisi ile birlikte hastalığın ortaya
çıktığı toplum ve bireylere yönelik daha da artmıştır (Karataş, 2020:7). Pandemi sürecinin tüm
dünyaya yayılmasıyla birlikte ilk olarak COVİD-19’a yakalanıp iyileşen ya da tedavi görenler
sosyal çevreleri ve toplum tarafından sosyal dışlanma durumuyla karşı karşıya kalmıştır (Tükel,
2020:623). Süreç içerisinde ikinci olarak virüsün kaynağı olup ve tüm dünyaya yayılmasına
neden olduğu düşünülen toplumlara yönelik sosyal dışlanma içeren ırkçı tutum ve davranışlar
gözlenmeye başlamıştır (Karataş, 2020:7).
Pandeminin yol açtığı sosyal dışlanmanın bir diğer en önemli boyutu ise sağlık
çalışanlarına yönelik olmuştur. COVİD-19 öncesinde prestij sahibi bir meslek olarak
değerlendirilen “sağlık çalışanı” kavramı COVİD-19 sonrasında “hastalık bulaştırıcı” kavramı
ile özdeştirilmiş ve olumsuz sonuçlar doğurmuştur. Bu sonuçlarda dışlamaya maruz kalan
sağlık çalışanları psikolojik olarak yıpranmış, yaşam alanlarında değişiklik yapmak zorunda
kalmış, kimi zaman fiziksel kimi zaman sözel şiddete maruz kaldıkları gözlemlenmiştir
(Aşkın,2021:153).
3. SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME
Bu çalışmada sağlık çalışanlarının COVİD-19 sürecinde yaşadıkları deneyimler, algılar
ve bunların onlara hissettirdikleri üzerinden ortaya koyulan söylemler Yorumlayıcı
Fenomenolojik Analiz çerçevesinde analiz edilmiştir. Bu teknik bireylerin bir kavram ya da
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olay, durum ile ilgili yaşantılarının ortak anlamının bireye özgü, tümevarımsal ve sorgulayıcı
biçimde tanımlanmasını içermektedir (Creswell, 2018:80).
Yapılan YFA sonucunda araştırmaya katılan sağlık çalışanlarının çoğunun
damgalanmaya maruz kaldığı tespit edilmiştir. Bu damgalanmanın da çoğunlukla sağlık
çalışanlarının “virüs bulaştıran” damgasına maruz kaldığı gözlenmiştir. Karataş (2020:7)
çalışmasında COVİD-19 sürecinde virüsün kaynağı görülen bireylere yönelik damgalama
sergilendiğini ortaya koymuştur. Bu noktada araştırmamızda da sağlık çalışanları COVİD-19
hastalarıyla ya da hastalarla birebirde çalışmaları kaynaklı potansiyel virüs kaynağı yani virüs
bulaştıran olarak görülmektedir. Abdelhafiz ve Alorabi (2020:2) yaptıkları çalışmalarında
COVİD-19 sürecinde doktorların %80’inin toplumda, sağlık çalışanlarına yönelik bir
damgalama olduğuna inandığını saptamıştır. Çalışmamızda da “virüs bulaştıran” damgasına
maruz kalan sağlık çalışanların çoğunluğunun doktor olduğu gözlenmiştir.
Sağlık çalışanlarının aynı zamanda “virüs bulaştıran” damgasını içselleştirerek “virüs
taşıyıcı” damgalanmasını kendilerine yaptıkları tespit edilmiştir. Dye ve arkadaşları da (2020’a:
11) bulaşıcılığı yüksek olan COVİD-19 salgınında sağlık çalışanlarının toplum içerisinde virüs
taşıyıcılar olarak görüldüğünü ortaya koymuştur. Ülkemizde yapılan bir çalışmada da Teksin
ve arkadaşları (2020: 281) COVİD-19 pandemi sürecinde çalışan sağlık çalışanlarının birçok
alanda hastalık riski yüksek bireyler olarak görülmelerinden dolayı koronavirüs hastası olarak
damgalandığını ortaya koymuştur.
Araştırmada sağlık çalışanlarının COVİD-19 süreci boyunca olumsuz damgalanmanın
yanı sıra “kahraman” damgasına da maruz kaldığı gözlenmiştir. Bu süreç içerisinde hem diğer
hastalara hem de COVİD-19 hastalarına yönelik sağlık desteği sağlamaları sebebiyle çevreleri
ve toplum tarafından desteklendikleri söylemleri mevcuttur. Dünya genelinde belli saatler
içerisinde sağlık çalışanlarına destek olmaya yönelik alkışlama ve ışık yakıp-kapama
desteklerinin de bunu açıklar nitelikte olduğu düşünülmektedir (DW, 2020:1; Euronews,
2020:1). Avusturalyada’da COVİD-19 sürecinde ön safhalarda çalışan sağlık çalışanlarının
yaptıklarının kahramanlık olduğunun düşünülmesi sonucunda temel hizmetlerini onurlandıran
yeni bir pul seti yayınlanmıştır (Lathouris, 2021).
COVİD-19 sürecinde sağlık çalışanlarına yönelik damgalama ve dışlama domuz gribi,
tüberküloz ve HIV gibi diğer hastalıklardan daha fazla olmaktadır (Chanpa ve ark., 2020:77).
Bulgular doğrultusunda sağlık çalışanlarının süreç içerisinde çoğunlukla yakın çevresi ve
toplum tarafından “sosyal dışlanmaya” maruz bırakıldığı gözlenmiştir. Sosyal damgalanma,
çeşitli nedenlerle bazı grupların toplum içinde dışlanmasıyla ortaya çıkmaktadır. Bu doğrultuda
sağlık çalışanları COVİD-19 sürecinde yaşadıkları damgalanma üzerinden sosyal dışlanmaya
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da maruz kalmaktadır. Bana (2020:117) sağlık çalışanlarına yönelik yaptığı çalışmada bunların
“virüs bulaştırıcı” ve “virüs taşıyıcı” olarak sosyal dışlanmaya maruz kaldıkları ve insanların
kendilerinden uzaklaştıklarını ortaya koymuştur. Abdelhafiz ve Alorabi (2020:2) de sağlık
çalışanlarının taksi şoförleri tarafından alınmadığı, restoranların hastanelere yemek vermediği
ve bölge sakinlerinin komşu olarak reddettiği olaylar yaşadığını ortaya koymuştur.
Salgın sürecinde hastalıkla bağlantılı görülen insanlar hastalıkla algılanan bağlantıları
nedeniyle dışlanmaktadır (IFRC ve ark., 2020:1); bu doğrultuda toplum içerisinde statü kaybı
yaşamaktadır. COVID-19 öncesinde önemli bir statü sahibi olan sağlık çalışanları COVID-19
sonrasında “hastalık bulaştırıcı” kavramı ile eşleştirilmiş ve statü kaybına maruz kalmıştır
(Aşkın, 2021:153). Bu doğrultuda, literatürle uyumlu biçimde, çalışma bulgularımızda da sağlık
çalışanlarının bu süreç içerisinde statü kaybı yaşadıklarını düşündükleri gözlenmiştir. Sosyal
dışlanmanın farklı bir biçimi olan statü kaybı sağlık çalışanlarının damgalanma ve süreç
içerisinde toplumun bakışındaki olumsuzluklardan kaynaklı olarak yaşadıkları en önemli
sorunlardan birine dönüşmüştür.
Dışlanmanın diğer bir alt kategorisinde salgın sürecinde sağlık çalışanlarının ekonomik
dışlanmaya da maruz kaldığı görülmüştür. Kötü çalışma koşullarında ve ücretlerle çalışmakta
olan bireyler sosyal dışlanmanın ekonomik boyutunu yaşamaktadır (Çakır, 2002:86). Süreç
içerisinde, yoğun çalışma koşulları ve yeni sağlık sisteminin diğer alanlara oranla daha aktif
olması dolayısıyla sağlık çalışanlarının ekonomik dışlanma yaşadığı görülmüştür.
Bulgularımızla benzer biçimde Theorell (2020:194) de çalışmasında COVİD-19 sürecinin
sağlık çalışanları için olabilecek en kötü çalışma ortamına yol açtığını ortaya koymuştur. Sağlık
alanında yaşanan bu değişimler ile gelen aşırı yüksek talepler, tam kontrol eksikliği, kurumsal
destek eksikliği ve ek olarak ödül eksikliği sağlık çalışanlarının ekonomik dışlanmasına yol
açmıştır. Bunun üzerine, personel aşırı fazla mesaili ve vardiyalı programlarda çalışmaktadır.
Bu doğrultuda da sağlık çalışanları bu tür durumlara maruz kaldıklarında emeklerinin
değersizleştirildiğini düşünmekte, kendilerini toplumdaki diğer bireylerden daha dezavantajlı
ve dışlanmış hissetmektedir.
Dünya COVID-19 salgınıyla mücadele ederken, ön saflardaki sağlık çalışanları
psikolojik sağlık sorunları riski taşıyan en savunmasız gruplar arasında yer almaktadır. COVİD19 sürecinde kritik bir rol oynayan sağlık sektörü çalışanlarının yaşadığı damgalanma, dışlanma
ve hasta olma korkusu üzerinden birçok olumsuz sonuç yaşamaktadır (Cabarkapa ve ark.,
2020:7). Araştırma bulgularımızda da sağlık çalışanlarının COVİD-19 sürecinde yaşadıklarının
ve damgalanmanın getirdiği olumsuzluklar sonucunda psikolojik sorunlar yaşadığı
gözlenmiştir. Dönmez ve arkadaşları (2020: 351) sağlık çalışanlarının virüslü damgasına sahip
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olduktan sonra yaşadıkları dışlanma ve süreçte yaşadıkları hasta olma, hasta etme korkularından
kaynaklanan büyük bir suçluluk duyuldukları ve psikolojik sağlıklarının olumsuz etkilendiği
tespit edilmiştir. Asnakew ve arkadaşları (2021:1375) sağlık çalışanları üzerinde yapılan
çalışmalarında sağlık çalışanlarının COVİD-19 sürcinde %58 depresyon, %63 stres ve %64
anksiyete yaşadığını ortaya koymuştur. Özellikle damgalanma ve sosyal dışlanma sonucunda
daha fazla psikolojik sorun yaşandığı tespit edilmiştir.
COVİD-19 sürecinin sağlık çalışanlarında damgalanma, dışlanma ve olumsuz sonuçlara
yol açtığı düşünülse de katılımcıların söylemlerinde COVİD-19 sürecinde olumlu durumlar da
yaşadıkları gözlenmiştir. Bu doğrultuda sağlık çalışanlarının meslekleri üzerinden insanlara
yardım etmesi nedeniyle içsel tatmin yaşadığı ve mesleki olarak kaybettikleri statüyü geri
aldıkları gözlenmiştir. Sağlık çalışanları COVİD-19 hastalarına ve diğer hastalara destekleriyle
sürecin olumsuz etkileriyle başa çıkmaya yönelik faydalı stratejiler geliştirmiştir (Bhattacharya,
2020:2; Tükel, 2020:627).
4. GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇLAR
Tüm dünyada COVİD-19’un yayılımının hala devam etmesi, sürecin herkes için
travmalı biçimde işlediğini göstermektedir. Küresel bir halk sağlığı sorununa dönüşen ve
bulaşıcı bir hastalık olan COVID-19, sağlık, ekonomik ve psikolojik sorunların yanı sıra sosyal
alanları da bozacak benzersiz bir zorluk getirmiştir. Özellikle sağlık çalışanları için bu durumun
daha büyük risklere ve olumsuz sonuçlara yol açtığı görülmektedir. Başka bir ifade ile bu sorun
küresel bir etkiye yol açsa da özellikle ön saflarda çalışan sağlık çalışanları üzerinde ciddi
sorunlara yol açmıştır.
Kriz dönemlerinde toplumsal düzenin ve dayanışmanın sağlanabilmesi hayati bir
konudur. Ancak COVİD-19 sürecinde sağlık çalışanlarının pandemiden daha fazla etkileniyor
olmaları aynı zamanda toplumun sağlık çalışanlarına yönelik bakış açılarını da tüm yönleriyle
ortaya çıkarmıştır.
COVİD-19’un sağlık çalışanlarındaki sosyal damgalanma ve dışlanmaya etkisini
incelemeyi amaçlayan bu çalışmada sağlık çalışanlarının yüksek düzeyde sosyal damgalanma
ve dışlanmaya maruz kaldığı gözlenmiştir. Bununla birlikte COVİD-19 sürecinde olumsuz
durumlar yaşamaları kaynaklı psikolojik sorunlar da yaşadığı ve bunlarla başa çıkmaya yönelik
bir kısım sağlık çalışanının başa çıkma stratejisi geliştirdiği tespit edilmiştir.
Sağlık çalışanları tüm dünyada sadece salgın zamanlarında değil her zaman önemli bir
meslek grubunda yer almakta ve eksiklikleri halinde yerleri çok zor doldurulan bireylerdir. Bu
nedenle toplum sağlığının yerinde olmasının sağlık çalışanlarının da fizyolojik ve psikolojik
iyilik haline bağlı olduğu düşünülmektedir. Bu doğrultuda COVİD-19 sürecinde sağlık
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çalışanlarında gözlenen bu olumsuzlukları azaltmaya yardımcı olabilecek destek sistemlerine
ve başa çıkma stratejilerine olan ihtiyacın olduğu gözlenmiştir.
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ملخصَ َ
مما ال شك فيه أن هذه المدراس اإلسالمية األهلية تقدم خدمة جليلة للغة العربية في تركيا تفوق ما تقدمه مدارس
األئمة والخطباء الحكومية وكليات اإللهيات دقة وعمقا؛ أي تفوقها كيفا ال كما ،وكيف ال وهي امتداد للكتاتيب ومجالس العلم
والعلماء لتعليم وتعلم علوم العربية منذ فجر اإلسالم ،ومما يميز هذه المدارس األهلية حفاظها على السلسلة العلمية(اإلجازة)
من لدن سلف هذه األمة إلى يومنا هذا ،واهتمامها الكبير بالنحو والصرف.
ومدرسة يواجغ( )Yuvacıkتعد من المدارس المتميزة والقديمة (الكتاتيب أو مدرسه فقيا باللغة الكردية) في والية
ديار بكر لتعليم علوم العربية والشرعية وفي مقدمتها النحو والصرف ،وقد درس فيها كثير من العلماء األفاضل ،فالطالب
(فقي) غالبا يستحق اإلجازة إذا استطاع فهم كتاب السيوطي(البهجة المرضية في شرح األلفية) وقراءته قراءة معربة واعية،
وفي هذه المدرسة تدرس أكثر من أربعين كتابا موزعة على العلوم العربية والشرعية ،ومعظمها من علمي النحو والصرف،
تستغرق الدراسة فيها أكثر من سبع سنين.
ومن هنا تأتي أهمية هذه الدراسة التي تهدف إلى الكشف عن دور هذه المدارس في تعليم اللغة العربية ،والوقوف
على الوسائل التعليمية فيها ،ومعرفة ما يسمى عندهم بالدروس األصلية(النحو ،والصرف ،وبقية علوم اآللة) أي ما ال يمكن
االستغناء عنها ،والدروس الفرعية( العلوم الشرعية) أي التي تأتي في الدرجة الثانية ،والمقارنة بينها وبين مدارس األئمة
والخطباء وكليات اإللهيات من حيث المناهج والوسائل والمدة الزمنية ،وذلك من خالل بحث ميداني للحصول على بيانات
دقيقة وكافية عنها ،ومنهج وصفي تحليلي مقارن للوقوف على دورها في تعليم اللغة العربية ،ونقل تجربتها المتميزة في تعليم
قواعد النحو والصرف ،مع تسليط الضوء على جوانبها اإليجابية والسلبية في تعليم اللغة العربية.
الكلمات المفتاحية :التعليم ،اللغة العربية ،المدارس األهلية(الكتاتيب) ،مدارس األئمة والخطباء ،وكليات اإلليهات.
أوال :المدخل:
ظهر اهتمام اإلسالم بالتعليم منذ أول عهده بل منذ أول كلمة نزلت على سيد المرسلين عليه السالم ،عندما أمره
جبريل بوحي من هللا بـ اقرأ ،فكانت أول كلمة من القرآن ،فمنذ ذلك الحين علم أن اإلسالم قوامه العلم ،ودعائمه التعليم فبدأت
مدرسة اإلسالم بالتعليم على يدي خير معلم للبشرية ،ونقل عنه أصحابه إلى التابعين ،والتابعون إلى تابع التابعين بسند متصل،
وفي عهد علي -رضي هللا عنه -وتلميذه أبي األسود الدؤلي ظهر الفساد على األلسن وانتشرت العجمة بين العرب شيئا فشيئا
نتيجة الفتوحات العظيمة التي قام بها الصحابة واعتناق الناس من بقية القوميات اإلسالم ،واختالط العرب بهم ،فأصبحوا أمة
واحدة ،وأصبح تعلم العربية حاجة ملحة لغير العرب لفهم دينهم الجديد ،وبعد أن فشا اللحن وتوسعت رقعته قام أهل العلم
بمحاوالت لوضع قواعد للغة العربية تحفظ اللسان من اللحن والقرآن من الضياع ،وسوء الفهم ،واستمرت جهود العلماء في
استنباط القواعد والقوانين للغة العربية إلى أن تجسدت بكتاب سيبويه الذي يعد أول كتاب كامل األركان في علم النحو
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والصرف ،بل هو أقدم مصدر مكتوب في علم النحو ،ثم توالت المصنفات في هذا العلم وقامت المدارس منذ ذلك الحين إلى
يومنا هذا لتعليم العلوم الشرعية والعربية -وعلى رأسها النحو والصرف -على امتداد جغرافية العالم اإلسالمي.
وفي العصر الحديث ظهرت المدارس الرسمية الحكومية التي لها نظامها الخاص ووسائلها المعينة وهي التي تتبناها
الدولة ،وتجبر الناس على االلتزام بها ،وهي تختلف عما كانت عليها المدارس التقليدية التي كانت تتسم بالطابع الشرعي ألن
العلوم الشرعية والعربية كانت سببا في ظهورها غير أنها لم تقتصر عليها بل تعداها إلى غيرها من العلوم الدنيوية –إن جاز
التعبير -فاندثرت هذه المدارس التقليدية في كثير من الدول والمناطق في العالم اإلسالمي غير أنها استطاعت أن تحافظ على
قوامها ونظامها في بعض المناطق رغم الضغوطات التي كانت تتعرض لها في كثير من األحيان.
ومن بين المناطق التي استمرت فيها المدارس اإلسالمية األهلية(الكتاتيب أو مدرسه فقيا) منطقة شرق تركيا(شرق
أناضول) بفضل جهود علمائها الذين تحملوا أقسى أنواع الظلم واالضطهاد من أجل الحفاظ على هذه المدارس( ،)2والذي
يقطن هذه المنطقة يالحظ وجود هذه المدارس بكثرة بعد أن غضت الحكومة –في عهد العدالة والتنمية -الطرف عنها ،بل
وسعت لها ودعمتها حفاظا عليها من االندثار.
()3

ثانيا :مدرسة المال محمود اليواجغي
ومن بين هذه المدارس التقليدية -التي تقوم بدورها في تعليم العلوم العربية والشرعية -مدرسة يواجغ تطلق هذه
التسمية عليها نسبة إلى اسم القرية(يواجغ) ( )4وتسمى عشيش باللغة التركية ،حقا هي عشيش منذ أكثر من مئة وخمسين سنة
لكثير من العلماء األفاضل عاشوا فيها مع طلبتهم في حجراتهم طالبين تعلم العربية أوال والعلوم الشرعية ثانيا حالها حال كثير
من المدارس في هذه المنطقة التي كرم هللا أهلها بحفاظهم على هذه الثروة العظيمة والبركة الكبيرة ،فمما يميز هذه المدرسة
عدم انقطاع الطلبة عنها منذ نشأتها التي ما زالت مجهولة لعدم توفر مصادر تثبت ذلك ،غير أنها تمتد إلى أكثر من مئة
وخمسين سنة ،ويرجح صاحب المدرسة المال محمد طاهر جاكماك بأنها تمتد إلى مئتي سنة ،وقد سمى هذه المدرسة بمدرسة
المال محمود اليواجغي حفاظا على جهود والده وتأكيدا على المضي قدما على منهجه ،وحق له ذلك ،فهو خير خلف لخير
سلف ،وعدم انقطاع الطلبة عنها عبر تاريخها الطويل يعود إلى مزية بأهل القرية الذين أبوا العيش إال مع بركة الطلبة
(الفقهاء) بوجودهم في القرية معهم فلم يرضوا أن يؤمهم إمام أو يخطب فيهم خطيب إال إذا كان عالما متمكنا في العلوم العربية
والشرعية مجازا ومجيزا ولديه طلبة يتتلمذون علي يديه ،كانت قرية مباركة بمباركة أهلها وصالحهم وحبهم للعلم والعلماء؛
ولهذا كله ظلت هذه المدرسة قائمة تستمر بنشر العلم وتعلم العربية(.)5
ومن أبرز مدرسيها:
مال طاهر اليواجغي - .المال عمر - .المال عبد الصمد - .المال محمد أعور - .المال محمد قوب- .المال عبد الرحمن - .المالمحمد جمزرقي - .المال يحيى -المال محمود اليواجغي.
والمال محمود :وهو والد المال محمد طاهر جاكماك الذي أبى أن تنقطع هذه السلسلة المباركة –بعد وفاة والده في
سنة2014م -رحمه هللا -فشمر عن ساعد الجد واالجتهاد فحمل األمانة عن والده ،غير أنه كان ما يزال في مقتبل عمره لم
يتجاوز العقد الثالث -وهو أهل علم وفضل ،ومجاز من عالم جليل فاضل وهو المال محمد صالح الغرسي( ،)6وجدير بالتدريس-
 ) 2ينظر :الغرسي ،محمد صالح بن أحمد ،إصالح المدارس ،ص ،134دار الروضة.
 )3اخترت هذه المدرسة أنموذجاً لعدة أسباب ،وهي :كونها أقدم المدارس الموجودة اآلن .نظامها الصارم في االلتزام بالدروس واالهتمام بالطلبة.

عدم انقطاع الطلبة عنها منذ نشأتها إلى يومنا هذا .زيادة رغبة الطلبة في الدراسة فيها ،رغم قدم مبناها ،وحداثة غيرها من المدارس .وألنني رأيتها

من أكثر مدارس المنطقة اهتماماً بتعليم الطلبة.

 )4تقع قرية يواجغ في والية دياربكر وتبتعد عن مركز الوالية خمسة وعشرين كيلو مت اًر على طريق بسمل باتمان وهي طريق دولي وتقسم القرية إلى
قسمين قسم وهي أيضاً على ضفاف نهر دجلة ،وتابعة إدارياً لمنطقة جنار إحدى مناطق دياربكر.

 (5نقالً عن المال محمد طاهر جاكماك صاحب المدرسة ،واإلمام الرسمي لجامع القرية وابن المال محمود اليواجغي ،وذلك في مقابلة أجريتها معه
بتاريخ 2021/08/20م.

 )6وهو عالم فاضل صاحب مدرسة الفالح في قونيا للعلوم العربية والشرعية ،وقد تتلمذ على يديه كثير من الطلبة ،وله عدة كتب في العقيدة
وكتاب في إصالح المدارس ،وكثير من الحواشي والتعليقات على الكتب النحوية ،حفظه هللا.
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وقد أدرك بذكائه بأنه ال بد من االستعانة بعالم لديه خبرة كافية وتجربة طويلة في التدريس ،فشاء هللا أن يقع االختيار على
المال نايف محمد الخيركي( )7ليأتي من سورية إلى هنا فيكون معينا له في القيام بمهمة التدريس في هذه المدرسة المباركة.
ومن أبزر تالمذتها:
الشيخ محمد العربكندي .
( )8

الشيخ محمد أمين أر(.)9
ويقال بأن الشاعر الكردي جكرخوين( )10قد درس فيها.
وكثير من أئمة وخطباء المنطقة من خريجي هذه المدرسة ،بل وقد التحق بعض طلبتها بالجامعات التركية ليكون
أستاذا ومدرسا فيها( ،)11باإلضافة إلى كثير ممن درس فيها وامتهن مهنة أخرى.
نبذة عن حياة المال محمود اليواجغي:
هو المال محمود بن الحاج طاهر من قرية يواجغ التابعة لمنطقة جنار التابعة لوالية دياربكر ،ولد في عام 1948م،
وقد التحق بالدراسة منذ نعومة أظفاره ،وكان أول تحصيل له عند المال محمد األعور وقد قرأ عليه كتاب ابن قاسم واألمثلة
والعزي ،والتصريف الكردي ،وقد ظهر عليه عالمات النبوغ منذ صغره ،ولم تمنع الظروف الصعبة التي مرت بها عائلته
من إرساله إلى خارج القرية طلبا للعلم ،وكان ممن أخذ منهم العلم أيضا المال محمد نور في منطقة مازي داغ التابعة لوالية
ماردين ،وفي تلك األثناء كان يأخذ الدروس عند المال ياسين ،ومن ثم عاد إلى قرية سركليا ليكمل تحصيله العلمي عند المال
عبد هللا كوغي ،وبعد أن قرأ عليه الكتب المقررة في تلك المدارس حصل على اإلجازة من أستاذه المال عبد هللا وهو في الثامن
عشر من عمره.
وما إن حصل على اإلجازة حتى باشر تدريس الطلبة(فقي) وبعد سنتين التحق بالجيش ،وبعد عودته من الخدمة قام
بالتدريس مجددا إلى أن وافته المنية في سنة 2014م .وقد وهب نفسه لخدمة العلم وتدريس الطلبة ،وأعطى من عمره نصف
قرن من الزمان( 48عاما) للتدريس ،بعد أن أجيز في الثامن عشر من عمره ،فكانت حياته كلها بين التحصيل والتدريس؛ أي
أنه كان طالبا ثم مدرسا ،تلميذا ثم أستاذا عالما ،فطوبى له(.)12

 (7وهو عالم فاضل مجاز من الشيخ محمد نوري الديرشوي منذ أكثر من خمسين سنة ،وكان معظم تحصيله العلمي لدى العالم الفاضل السيد عبد
الرحمن في قرية بانه شكفتى (كف األسود) التابعة لمنطقة ديريك(المالكية) التابعة لمحافظة الحسكة .وهو من المتمرسين في علوم اآللة(النحو
والصرف ) والعلوم الشرعية بدرجة أقل ،مع اطالعه الواسع على العلوم المعاصرة ،ويبلغ من العمر ثالثاً وسبعين عاماً حفظه هللا.

 (8وهو عالم فاضل اسمه محمد شريف بن يوسف ،ولد سنة 1991م في قرية العربكندي التابعة لمنطقة بسمل في والية دياربكر ،وقد أخذ خالفة
الطريقة النقشبندية من الشيخ معصوم ابن الشيخ أحمد الخزنوي .ينظر :محمود جتين ،الشيخ محمد العربكندي حياته وآراؤه التصوفية ،رسالة
ماجستير ،كلية الشريعة بجامعة دجلة2019 ،م.

 (9وهو عالم فاضل ولد سنة 1914م ،كان معروفاً بالميراني ،وبعد إتمام تحصيله العلمي أجازه الشيخ محمد معشوق ابن الشيخ محمد معصوم

حفيد الشيخ عبد الرحمن التاغي في سنة  1950م ،وممن تتلمذ على يديه المال عبد الصمد [في قرية يواجغ] ،وله مؤلفات عدة ،منها كتابه جامع

المتون الدراسية ،ومنه أخذت ترجمته .ينظر :الشيخ محمد أمين أر الميراني ،جامع المتون الدراسية ،ص ،13-7دار األندلس -دمشق ،سوريا،
ط2011 ،2:م1432/ه.

 (10و هو شيخموس حسن ولد سنة 1903م في والية ماردين ،وهاجر إلى سورية واستقر في مدينة قامشلي ،وتوفي سنة 1984م ،وله مجموعات
شعرية باللغة الكردية ،وكتب أخرى .ينظر :الرابط:
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%8A%D8%AE%D9%85%D9%88%D8%B3_%D8%AD%D8%B3%D9
%86

 (11مثل الدكتور عبد الرحمن األنصاري أستاذ التفسير في كلية الشريعة بجامعة ماردين.
 )12ينظر :محمد مسعود جاكماك ،السيدا المال محمود اليواجغي حياته ومنهج تعليمه ،ص ،117مقالة ،مجلة الشرقيات.2014/11 ،
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وقد قرأ عليه وتتلمذ على يديه مئات من الطلبة كثير منهم اآلن أئمة المساجد وخطباؤها في مختلف أنحاء تركيا،
ومنهم من أصبحوا أساتذة في الجامعات التركية.
والمال محمود كان عالما فاضال مفضاال جوادا ذا خلق كريم ونفس ذكية بشهادة كل من عاشره أو التقى به ،وقد كان
مشهورا في النحو بحسن تدريسه للسيوطي ،وأما في الفقه كان مرجعا لعلماء المنطقة في حل المسائل المغلقة واإلشكاالت
الصعبة ،فكان أشهر من نار على علم ،وقد قال فيه الشيخ العالمة المال محمد صالح بن أحمد الغرسي" :الشيخ محمود بن
الحاج طاهر اليواجغي كان من كبار علماء قطره ومن كبار األساتذة والمدرسين ،وكان كريما جوادا بدون تكلف ،ومتواضعا
بدون مذلة ،وكان يظهر عليه مخايل اإلخالص ،وكان مراعيا لحقوق أصحابه ومحبوبا إليهم ،فرحمه هللا من عالم عامل"(،)13
ويعقب المال عبد الحليم على كالم المال صالح الغرسي قائال" :ما تفضل به المال صالح من مناقبه عشر معشار ما فيه فرحمة
هللا عليه"( ،)14والكالم يطول في سرد سيرته ومناقبه( ،)15والموضع هنا موضع إيجاز.
العلوم التي تدرس فهيا.
قبل العصر الحديث كانت هذه المدارس التقليدية مراكز تعليمية لكل العلوم والفنون الدينية والدنيوية؛ ألنه لم تكن
هناك مدارس حكومية رسمية على الطراز الحديث والنظام المعاصر ،وكانت المساجد والكتاتيب بمثابة المدارس والجامعات
الحكومية اآلن ،غير أن عمل المدارس اإلسالمية التقليدية -في العصر الحديث -اقتصرت على تعليم اللغة العربية والعلوم
الشرعية ،ومنها مدارس شرق تركيا ،وفيها اعتناء كبير باللغة العربية حتى أنه ليصح تسميتها بمدارس خاصة للتعليم اللغة
العربية من الصفر حتى االختصاص -وهي جديرة بذلك ،ولهذا يسمون كل ما يتعلق باللغة العربية بالدروس األصلية ،والعلوم
الشرعية بالدروس الفرعية ،وذلك ألن اللغة العربية هي اآللة الوحيدة التي يمكن بها فهم الكتاب والسنة ،فعندما يتمكن الطالب
من اللغة العربية ويجيدها يصبح الطريق أمامه سالكا لفهم العلوم الشرعية.
ويمكن القول بأن العلوم التي ما زالت تدرس فيها -مع تفاوت في االهتمام بها -هي:
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9

علم التجويد.
علم النحو والصرف (وهما من أكثر العلوم اهتماما في هذه المدارس).
علم البالغة.
علم الوضع.
علم المنطق.
علم الفقه ،وأصوله.
علم أصول الدين.
علم السيرة.
علم الحديث وأصوله.

وهناك من المدرسين من يضيف إلى هذه القائمة بعض ما يراه مناسبا من علوم وفنون أخرى.
هذ ،وفي المباحث اآلتية سنتناول الحديث عن دور هذه المدارس في تعليم اللغة العربية ،نبدأ أوال بعرض قائمة
الكتب اللغوية التي تدرس فيها مرتبة وفق الترتيب التصاعدي أي بدأ بأول كتاب يدرسه الطالب إلى آخر كتاب يختتم به
الطالب دراسته اللغوية.
الكتب اللغوية التي تدرس فيها.
 -1كتاب نوبهارى أحمدى خاني ،وهو كتاب لتعليم الطلبة األكراد مفردات اللغة العربية.
 -2كتاب األمثلة في علم الصرف.
 (13ينظر :محمد مسعود جاكماك ،السيدا المال محمود اليواجغي حياته ومنهج تعليمه ،ص ،132مقالة ،مجلة الشرقيات.2014/11 ،
 )14ينظر :محمد مسعود جاكماك ،السيدا المال محمود اليواجغي حياته ومنهج تعليمه ،ص ،132مقالة ،مجلة الشرقيات.2014/11 ،
 )15للتوسع واالطالع على سيرة المال محمود اليواجغي ينظر :ينظر :محمد مسعود جاكماك ،السيدا المال محمود اليواجغي حياته ومنهج تعليمه،
مقالة ،مجلة الشرقيات.2014/11 ،
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 -3كتاب البناء في علم الصرف.
 -4كتاب العزي في علم الصرف إلبراهيم لزنجاني.
 -5كتاب عوامل الجرجاني للشيخ عبد القاهر الجرجاني في النحو.
 -6كتاب الظروف في علم النحو باللغة الكردية.
 -7كتاب التركيب وهو إعراب مقدمة عوامل الجرجاني في علم النحو ،باللغة الكردية.
 -8كتاب سعد هللا الصغير في علم النحو وهو شرح لعوامل الجرجاني.
 -9كتاب التحفة السنية على األجرومية.
 -10كتاب شرح قطر الندى في علم النحو.
 -11كتاب شرح المغني للجاربردي في النحو.
 -12كتاب متن السطور في البيان في علم البالغة.
 -13كتاب شرح سعد هللا التفتازاني على تصريف الزنجاني وهو شرح للعزي في علم الصرف.
 -14كتاب حل المعاقد شرح القواعد ألبي الثناء أحمد بن محمد الزيلي التوقاطي ،في النحو.
 -15كتاب حدائق الدقائق لسعد هللا البردعي وهو شرح ألنموذج الزمخشري .في النحو.
 -16كتاب شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك في النحو.
 -17كتاب البهجة المرضية على ألفية ابن مالك للسيوطي.
 -18كتاب الفوائد الضيائية شرح المال عبد الرحمن الجامي على كافية ابن الحاجب.
 -19كتاب رسالة الوضع للمال أبي بكر الصوري ،وعلم الوضع جزء مهم من فقه اللغة.
 -20كتاب شرح عصام الدين على متن السمرقندية في علم البيان.
 -21حاشية عبد الغفور على الفوائد الضيائية للمال عبد الرحمن الجامي.
 -22كتاب مختصر شرح التلخيص للتفتازاني في البالغة.
أسلوب الدراسة فيها ،والمدة الزمنية.
مدرسة يواجغ -كغيرها من المدارس اإلسالمية األهلية -في شرق تركيا ليست مرخصة؛ لذا ال تتدخل الحكومة في
شؤون إدارتها وفرض مناهج معينة على طلبتها ،فالمال محمد طاهر جاكماك اإلمام الرسمي للقرية وصاحب المدرسة هو
الذي يقوم بإدارتها وتأمين كافة مستلزماتها ،والتدريس فيها.
يبدأ الطالب باالنتساب إلى هذه المدرسة غالبا من سن العاشرة إلى الخامسة عشر ،ويفتتح دراسته في تعليم اللغة
العربية بتعلم التجويد على أيدي طلبة متقنين للتجويد من الذين تقدموا في دراستهم إلى المرحلة األخيرة.
أسلوب الدراسة:
يبدأ الطالب يومهم بأداء صالة الفجر وقراءة القرآن مع تعلم بعض أحكامه ،ثم يمارسون الرياضة لمدة نصف ساعة،
ثم يتناولون وجبة الفطور ،وبعدها يبدؤون الدراسة ،فلكل طالب مدرسه الخاص ،والمدرس فيها قسمان:
القسم األول :الذين مازالوا طلبة ولكنهم تقدموا في دراستهم ووصلوا إلى المراحل األخيرة وهم الذين يقومون بإعطاء الدروس
للطلبة المبتدئين ،بمعنى آخر هم مدرسون للطلبة الصغار الذين ما زالوا في المرحلة األولى ،وبهذا يمكن أن نقسم الطلبة حسب
تقدمهم في الدراسة المرحلتين:
 -1طالب المرحلة األولى(المبتدئون).
 -2طالب المرحلة الثانية(المتقدمون).
فالطالب الذي أنهى كتاب البهجة المرضية على األلفية للسيوطي يعد من طلبة المرحلة الثانية ،وغالبا ما يقوم بتدريس
طلبة المرحلة األولى وهم الذين لم يصلوا بعد في قراءتهم إلى كتاب السيوطي ،إذن يعد كتاب البهجة المرضية في النحو
للسيوطي فاصال بين طلبة المرحلة الثانية ،والمرحلة األولى ،وفي هذا إشارة مهمة إلى ما يصبوا إليه أصحاب هذه المدارس
وهو اعتبار تعليم اللغة العربية أهم أهدافهم.
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والقسم الثاني من المدرسين :هم الذين يقومون بالتدريس فقط(وهم العلماء والمدرسين الحاصلين على اإلجازة)
وعليهم يعود اسم المدرس عند إطالقه.
وأول ما يتعلمه الطالب من العلوم العربية في هذه المدرسة هو علم الصرف وأول كتاب هو كتاب األمثلة َمؤلفه
مجهول وهو متن صغير يحفظه الطالب.
ثم يدرس كتاب البناء ،ثم كتابَالعزي مع حفظهما وهما أيضا في علم الصرف ،ثم يبدأ الطالب بدراسة علم النحو
بقراءة كتاب عواملَالجرجانيَ مع حفظه ،ثم يتعمق أكثر في النحو فيقرأ كتاب الظروفَفيَالنحوَ وهو كتاب في النحو كتب
باللغة الكردية ،يحفظه الطالب ،ثم يبدأ بدراسة كتاب التركيبَفيَعلمَالنحو (باللغة الكردية) ،وهو أيضا كتاب ينبغي على
الطالب حفظه ،ثم يتعمق أكثر فيدرس كتاب سعدَهللاَالصغيرَفيَعلمَالنحو وهو شرح لعوامل الجرجاني فيحفظه ،ثم يبدأ
بدراسة كتاب التحفةَالسنيةَعلىَاألجرومية .وثم يقرأ كتاب شرحَقطرىَالندىَوبلَالصدى البنَهشام ،ثم يتابع دراسته
لعلم النحو بقراءة كتابَشرحَالمغنيَللجاربردي في النحو ويجب حفظ المتن دون الشرح ،ثم يدرس كتاب متنَالسطورَفيَ
البيان ويحفظه وهو أول كتاب يدرسه الطالب في علم البالغة بعد عدة كتب في النحو والصرف ،ثم يعود إلى علم الصرف
فيدرس كتاب سعدَهللاَالتفتازانيَعلىَتصريفَالزنجاني وهو شرح للعزي .ثم يبدأ بدراسة كتاب حلَالمعاقدَشرحَالقواعدَ
فيَالنحو مع حفظ المتن ،ثم يدرس كتاب سعدَهللاَالكبيرَالبركويََوهوَشرحَلكتابَنموذجَللزمخشريَفيَالنحو ،ثم يدرس
شرحَابنَعقيلَعلىَألفيةَابنَمالك ،ثم البهجةَالمرضيةَعلىَألفيةَابنَمالكَللسيوطي ،مع حفظ متن األلفية .ثم يدرس
كتابَالفوائدَالضيائيةََعلىَالكافيةَللمَلَعبدَالرحمنَالجامي مع حفظ المتن ،ويعد هذا الكتاب آخر كتاب في النحو ،ويمكن
للطالب أيضا أن يقرأ كتابا آخر في النحو وهو حاشية عبد الغفور على المال جامي ،ويعد كتاب مختصر المعاني في البالغة،
آخر كتاب لغوي يقرأه الطلبة(.)16
وليست لهذه المدرسة –كغيرها من المدارس اإلسالمية األهلية -مدة زمنية معينة ،ولكن غالبا ما تكون الدراسة فيها
بين سبع سنين وعشر ،إذا أراد الطالب أن يأخذ اإلجازة ،وله أن يبقى فيها ويتعمق في الدراسة ومطالعة الكتب ،وتدريس
الطلبة.
سادسا :الجهود التي تقدمها هذه المدراس في تعليم اللغة العربية في تركيا.
لقد أجاد المال صالح في كتابه إصالح المدارس وصف هذه المدارس قائال" :هذه المدارس أهلية داخلية محظورة
قانونيا من قبل السلطات منذ االنقالب الكمالي ،ولكنها بالرغم من ذلك ال تزال تواصل نشاطها وتخرج العلماء.
والمتخرجون منها هم معظم الذين يمثلون صفة العلماء في تركيا .ويحمل المتخرجون منها إجازات من الشيوخ،
وهذه اإلجازات غير معترف بها لدى الحكومة ،ال تساوى وال شهادة المدارس االبتدائية؛ من أجل ذلك ال توليهم الحكومة أي
وظيفة رسمية ال اإلمامة وال األذان ،وال قيام المسجد ما لم يحصلوا على شهادات من المدارس الحكومية.
والمتخرجون من المدارس الحكومية –مدارس األئمة والخطباء وكليات اإللهيات -بالرغم أنهم في مستوى منخفض
()17
في العلوم اإلسالمية هم الذين توليهم الحكومة الوظائف الدينية الرسمية"
سابعا :المقارنة بين المدارس األهلية التقليدية من جهة وبين مدارس األئمة والخطباء وكليات اإللهيات من جهة أخرى ،من
حيث:
 -1المنهاج -2 .األسلوب -3 .المدة الزمنية.
ال شك أن لمدارس األئمة والخطباء الحكومية -المنتشرة بكثرة في كافة الواليات التركية في هذه اآلونة األخيرة-
مساهمة كبيرة في تعليم اللغة العربية للتالميذ ،ويمكن االلتحاق بهذه المدارس بعد االنتهاء من المرحلة االبتدائية المكونة من
أربع سنوات ،وهي على مرحلتين –كغيرها من المدارس الحكومية -المرحلة األولى وهي المرحلة المتوسطة تبدأ من الصف
 (16نقالً عن المال محمد طاهر جاكماك صاحب المدرسة ،واإلمام الرسمي لجامع القرية وابن المال محمود اليواجغي ،وذلك في مقابلة أجريتها
معه بتاريخ 2021/08/20م.

 (17الغرسي ،محمد صالح بن أحمد ،إصالح المدارس ،ص ،123-122دار الروضة.
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الخامس إلى الصف الثامن ،والمرحلة الثانوية من الصف التاسع إلى الصف الثاني عشر ،وبعدها يبدأ الطالب المتخرج من
هذه المدارس االلتحاق بالجامعة ،وغالبا ما يختار الطالب كلية اإللهيات ،ليتابع تعليمه للغة العربية والعلوم الشرعية.
إذن يتكون المدارس الحكومية الشرعية من ثالث مراحل:
مرحلتين في المدارس الحكومية ،واألخيرة في الجامعة(كليات اإللهيات).
ومن الجدير بالذكر القول بأن العالقة بين تعليم اللغة العربية والعلوم الشرعية عالقة وثيقة في تركيا ،ففي المدارس
األهلية –كما رأينا -يتعلمون اللغة العربية من النحو والصرف والبالغة مع العلوم الشرعية ،وكذلك في مدارس األئمة والخطباء
وكليات اإللهيات ،اللهم إال في بعض الجامعات قاموا بافتتاح أقسام وكليات خاصة للغة العربية وآدابها لكنها محدودة جدا.
ولكن السؤال الذي يتبادر إلى أذهان كثير من الطلبة األتراك الذين يريدون تعلم اللغة العربية أيهما األفضل في تعلم
العربية :المدارس التقليدية(الكتاتيب) أم المدارس الحكومية وكليات اإللهيات؟ أيهما يجعلني متمكنا أكثر في اللغة العربية؟(.)18
ال جرم أن هذا السؤال في غاية األهمية ،وليس الجواب عنه بسهل لسببين:
األول :لما لتعلم العربية من أهداف وغايات ،فالذي يريد أن يتعلم اللغة العربية الجتياز امتحان للتوظيف في الدولة ليس كمن
يريد أن يتعلم العربية ليفهم العلوم الشرعية ،ويفتي الناس في مسائل الفقه ،فشتان ما بينهما .والذي يريد أن يتعلم العربية
لغرض التجارة والتسويق ليس كمن يريد أن يصبح مدرسا للغة العربية في المدارس والجامعات ،فالغاية هنا هي األساس في
تقييم أي المدارس أفضل.
السبب الثاني :ولما لتعلم اللغات-ومنها العربية -من جوانب كثيرة ،فحتى يتقن المرء اللغة العربية ال بد له من التركيز على
الجوانب اآلتية:
-1
-2
-3
-4
-5

القواعد(النحو والصرف).
القراءة.
الكتابة(خاصة قواعد اإلمالء وعالمات الترقيم)
المحادثة.
االستماع.

ولكن بغض النظر عن غاية الشخص وهدفه من تعلم العربية ،وتعدد الجوانب اللغوية يمكن المقارنة بين هذين
الصنفين من المدارس :األهلية والحكومية من حيث:
المنهاج.
ونقصد بالمناهج هنا الكتب الدراسية المقررة التي تتخذها الجهة المسؤولة عن المدرسة أو المركز لتدريس طلبتها
وتعليمهم وفقا لها ،أي هي المصادر التي يستقي منها الطالب علمه ،وليست عملية اختيار المنهاج بمهمة سهلة ويسيرة؛ لهذا
نالحظ كثيرا من الجامعات تقوم بتقييم مستمر لمناهجها وتغيير بعض منها إن رأوا ما هو أفضل منها عساها تختار األفضل،
وال سيما في مجال تعليم اللغات ،وهذا ما سعى إليه مؤخرا بعض الفضالء من العلماء والمدرسين في محاوالت حثيثة للقيام

 (18وكذلك مما شجعني لكتابة هذه المقالة هو قربي من هذه الدوائر الثالثة(المدارس األهلية التقليدية ،والمدارس الحكومية الشرعية  ،وكليات
اإللهيات) من حيث كوني طالباً للدكتوراه في اللغة العربية ،وكنت مدرساً في مدرسة( )Bağcılar İmam Hatip Orta Okuluفي دياربكر،

ومحاض اًر في كلية اإللهيات في جامعة دجلة ،ولست ببعيد عن المدارس التقليدية فقد قرأت كتاب البهجة المرضية للسيوطي على والدي المال نايف
محمد الخيركي ،حفظه هللا.

Page | 399

www.karadenizkongresi.org

ISBN: 978-625-7341-52-3

BOOK OF FULL TEXT

BLACK SEA SUMMIT 7th INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES CONGRESS
ببعض اإلصالحات لتطوير هذه المدارس من حيث المناهج واألساليب الدراسية ،من أمثال العالم الفاضل المال صالح
الغرسي( ،)19واألستاذ الدكتور خليل جيجك( ،)20والعالم الفاضل المال طيب ألجي(.)21
ففي مدرسة يواجغ يبدأ الطالب بداية جيدة في تعلم اللغة العربية عندما يفتتح دراسته بقراءة القرآن وتعلمه ألنه كالم
إلهي ال يأتيه الباطل من بين يديه وال من خلفه ،فهو أرفع النصوص العربية بالغة وفصاحة ،ثم يقرأ كتاب نوبهار كتاب يعلم
الطالب األجنبي بعض الكلمات األساسية في مثل :األب -العم -الخال -األم....الخ.
وبعدها يبدأ بعلم الصرف بكتاب بسيط جدا وهو كتاب األمثلة ثم كتاب البناء والعزي وهما في الصرف مع حفظ هذه
الكتب .وفي المرحلة المتقدمة يدرس كتابا آخر في الصرف وهو كتاب سعد هللا التفتازاني على تصريف الزنجاني مع حفظ
متنه .فيصبح مجموع ما يدرسه الطالب من علم الصرف أربعة كتب مع حفظها.
يمكن القول بأن الذي يدرس هذه الكتب في الصرف مع حفظها يصبح على دراية كبيرة في علم الصرف ،ويصل
إلى درجة ال يستهان بها ،وال أكون مبالغا إن قلت بأن طلبة كليات األدب العربي في الدول العربية ال يدانيهم في هذا العلم.
ثم يستمر الطالب بتحصيله العلمي وبعد أن يقرأ ثالثة كتب في الصرف يبدأ بقراءة أول كتاب في النحو ،وهو كتاب
عوامل الجرجاني لينهي تحصيله في علم النحو بكتاب المال جامي ،الذي يعد آخر كتاب ملزم للطالب وعليه قراءته ،وهناك
من الطلبة من يقرأ حاشية عبد الغفور على كتاب المال عبد الرحمن الجامي .ومن أراد التوسع أكثر له أن يختار من الكتب
ويقرأها على شيخه ومدرسه.
ويبلغ عدد الكتب النحوية التي يقرأها الطالب في هذه المدرسة ثالثة عشر كتابا ،ويحفظ كثيرا منها وعلى رأسها
ألفية ابن مالك ،وحفظ هذه المنظومة بحد ذاتها مكسب عظيم يحتاج إلى جهد كبير ،وهو في غاية األهمية لمن أراد أن يتعلم
قواعد العربية ،ويتقنها.
وبهذا يمكن القول بأن النحو أكثر العلوم أهمية لدى أصحاب هذه المدارس من العلماء والمدرسين ،ربما يصل ما
يدرس في علم النحو والصرف من الكتب أكثر من نصف المنهاج المقرر.
يقول د .إسالم جانكير" :إن الكتاتيب تعلم الطالب بداية الكتب المختصة بالظروف وتركيب الجملة ،والحروف،
فالفعل بكل حاالته ،وما يتصل به ،فاالسم بكل حاالته...بشكل مترابط ومحكم ومتقن توصل الطالب من عدم المعرفة ابتداء
إلى مرحلة األستاذية في النحو والصرف في نهاية دراسته ،وهذا يعني أن المدارس القديمة كانت تتبع واضحة تعليمية وتربوية
تراعي خصوصية الطالب غير العربي وتراعي الفئة العمرية للطالب فتسير بخط متدرج يأخذ بيد الطالب شيئا فشيئا حتى
يبلغه مأمنه في امتالك اللغة قراءة وفهما"(.)22
أما منهاج تعليم اللغة العربية في مدارس األئمة والخطباء الحكومية المتوسطة والثانوية( )23يكون على الشكل اآلتي:
في كل سنة يدرس الطلبة كتابا واحدا ،وهو الكتاب المعتمد من قبل التربية التركية لتعليم اللغة العربية ،فيكون
مجموع ما يدرسه الطالب في المرحلتين المتوسطة والثانوية ثمانية كتب لثمان سنوات .وقد تم تأليف هذه الكتب وفق طرق
التعليم الحديثة في تعليم اللغات بمعنى آخر لكل جانب من جوانب اللغة نصيب من هذا الكتاب ،وهذا أسلوب ال بأس به إذ يتعلم
قدم رؤية إصالحية لهذه المدارس من خالل كتابه المسمى(إصالح المدارس) ،وقام بتطبيقها من خالل مدرسته مدرسة الفالح في قونيا.
 )19وقد ّ
 (20وهو من أكثر الداعين إلى إصالح هذه المدارس.
الصَّفة(  )Suffaفي والية دياربكر ،وهو أيضاً رئيس وقف
 (21وله كتاب أيضاً يقدم فيه رؤيته اإلصالحية لهذه المدارس .وهو صاحب مدرسة ُّ
مداف( )MDAVوهي وقف علماء المدارس اإلسالمية التقليدية في المنقطة.

 (22المدارس القديمة ودورها في تعليم العربية للناطقين بغيرها ،مقالة ،مجلة كلية اإللهيات جامعة سيرت ،مجلد ،4 :العدد  ،1وقد نشرها مع
األستاذ الدكتور مصطفى كركز.
ُدرس أحياناً الطلبة من هذا المنهاج في مدرسة( )Bağcılar İmam Hatip Orta Okuluفي مدينة ديابكر للصف الخامس
 (23لقد كنت أ ّ
والسابع.
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الطالب من خالل النصوص والمحادثة والتدريبات والصور قواعد النحو والصرف ،وحفظ الكلمات وتركيب الجمل .ولكن
بما أن المدارس الحكومية ليست خاصة لتعليم اللغة العربية ال يتجاوز عدد الساعات تعليم اللغة العربية في كل أسبوع أربعا
في أفضل أحواله.
أما في كليات اإللهيات فيختلف المنهاج من كلية ألخرى ،فلكل كلية مطلق االختيار فيما تراه مناسبا من الكتب الكثيرة
في تعليم اللغات لغير الناطقين بها( ،)24ولي اطالع على بعض تلك الكتب التي يعتمد عليها بعض كليات اإللهيات في تركيا،
وربما تكون سلسلة العربية للجامعات للدكتور سليمان قبالن من الكتب القيمة في تعليم اللغة العربية للطلبة األتراك ،وقد اعتمد
عليها عدد ال بأس به من كليات اإللهيات في تركيا منها كلية اإللهيات في جامعة دجلة.
وتعليم اللغة العربية في كليات اإللهيات يأتي مكمال ومتمما لما تعلمه الطلبة في مدارس األئمة والخطباء والكتب
التي يعتمدها أغلب الجامعات ال تختلف كثيرا عما في المدارس الحكومية من حيث المضمون.
يبدأ الطالب في كلية اإللهيات دراسته بالسنة التحضيرية التي تكون مخصصة لتعليم اللغة العربية وبشكل مكثف،
وقد اعتمدت كلية اإللهيات في جامعة دجلة منذ عدة سنوات سلسلة العربية للجامعات للدكتور سليمان قبالن ،وهي سلسلة
مكونة من:
-1
-2
-3
-4
-5
-6

المحادثة وهي عبارة عن أربعة كتب.
القراءة وهي عبارة عن أربعة كتب.
االكتابة وهي عبارة عن أربعة كتب.
الصرف وهي عبارة عن أربعة كتب.
النحو وهي عبارة عن أربعة كتب.
االستماع وهي عبارة عن أربعة كتب.

فيكون العدد اإلجمالي لهذه السلسلة أربعة وعشرين كتابا(.)25
فيقول مؤلفها عن مميزات المحتوى" :محتوى منسق وفقا للمهارات التي تنص عليها معايير الكفاءة اللغوية في
اإلطار األوروبي للمرجع العام للغات"( ،)26في هذه السنة يتعلم الطالب الكثير من العربية موزعة على جميع المهارات اللغوية
التي يحتاجها حيث يصبح ملما بالعربية وقادرا على التعريف بنفسه ،ويحفظ عددا ال بأس به من الكلمات ويركب جمال بسيطة
كما يميز بين أجزائها الرئيسة ،ويتعرف على الميزان الصرفي وكيفية اشتقاق الكلمات وإسناد األفعال إلى الضمائر ،ويميز
بين األبواب النحوية الرئيسية وأقسام الكلمة ،ويتعرف على بعض قواعد الكتابة واإلمالء في اللغة العربية كل هذا في السنة
التحضيرية ،كان ينبغي أن تكون سنة تحضيرية لألدب العربي أيضا؛ لفائدتها الكبيرة وأهميتها القصوى.
وبعد االنتهاء من السنة التحضيرية واجتيازها بنجاح يحق للطالب أن يأخذ الدروس من السنة األولى ،وال يبقى
للعربية نصيب من الدروس إال درسين من السنة األولى والثانية.
وبناء على ما سبق يبدو أن االهتمام الزائد بالنحو والصرف في المدارس التقليدية األهلية كان على حساب جوانب
لغوية أخرى مثل المحادثة والكتابة واإلنشاء ،فال تكاد تجد لهذه الجوانب اللغوية الثالثة مكانا في منهاجها ،وهذا ما يحاول
بعض أهل هذه المدارس من الشيوخ األفاضل استدراكه ،وقد تطرق لهذا الموضوع المال صالح الغرسي في كتابه إصالح
المدارس قائال" :ال تخلو هذه المدارس عن جوانب ضعف عديدة ،منها :مزيد االهتمام بالعلوم اآللية وال سيما النحو ،حتى إن
هذه العلوم قد تحولت عن آلية إلى قصدية...ومنها :إهمال التكلم باللغة العربية ،وعدم قدرة الطالب وأغلب الشيوخ على التكلم
 (24وقد َّ
أعد د .محمود نعسان في مقالته المسمى(تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها) محلقاً ألهم الكتب التي أّلفت لتعليم اللغة العربية لغير
الناطقين بها .وقد نشرت في مجلة كلية اإللهيات في جامعة دجلة ،عام 2016م ،الرقم ،2 :المجلد ،18 ،ص.137-131

 (25أ َُد ّرس طلبة السنة التحضيرية في كلية اإللهيات في جامعة دجلة من هذه السلسلة كتاب المحادثة والقراءة واإلمالء ،وهي جديرة بأن يعتمده بقية
كليات اإللهيات في تركيا.
/http://akademikarapca.com/ar)26
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بها بطالقة...ومنها :إهمال اإلنشاء ،والكتابة العربية ،وعدم قدرتهم على الكتابة إال بصعوبة وركاكة ومستوى منخفض"(.)27
لقد عد الغرسي االهتمام الكبير بالنحو وعلوم اآللة من جوانب ضعف هذه المدارس ،وإن كان يحسب لهذه المدارس االهتمام
بالنحو والصرف ،بيد أن المبالغة في دراسة النحو وتعلمه أدى إلى عكس مفعوله كما أشار إليه المال صالح بقوله" :حتى إن
هذه العلوم قد تحولت عن آلية إلى قصدية" أي أصبحت غاية ما يريد إليه الطالب ،وهو المالحظ لدى أكثر طلبة هذه المدارس؛
يتوقفون عند علوم اآللة كأنهم وصلوا إلى غايتهم ،وليس إلى وسيلة لغايتهم من تعلم هذه اللغة واستفادة منها في فهم الكتاب
والسنة وفي تأليف الكتب واالطالع على ما لدى العرب من اآلداب والفنون...الخ.
ومهما يكن من األمر فإن لهذه المدارس دور مميز في تعلم اللغة العربية عامة وقواعدها خاصة في تركيا ،ويبدو
أن معظم ط لبة هذه المدارس من الذين يريدون أن يتخذوا من تعلمهم للعربية آلة لفهم العلوم الشرعية؛ من الفقه والتفسير
والحديث...الخ ال المحادثة والخطاب باللغة العربية؛ لذا كان منهاجهم مالئما لغايتهم إلى حد ما ،فال يحتاجون إلى التحدث
بالعربية ألن اللغة الرسمية للدولة هي اللغة التركية ،فيخطبون ويعظون بها ،بل حتى اللغة التي يتعلمون بها العربية في هذه
المدارس ليست عربية إما تركية أو كردية.
وأما منهاج المدارس الحكومية –كما هو مالحظ -أكثر شموال للجوانب والمهارات اللغوية؛ ألنه معتمد على األساليب
الحديثة في تعليم اللغات ،ففي كل كتاب نظام متكامل لتعليم الطالب القواعد والمحادثة والكتابة واالستماع والقراءة ،بيد أن هذه
المدارس ليست متخصصة لتعلم اللغة العربية ،بل هي مادة من المواد الكثيرة ينبغي على الطالب أن يتعلمها ،وفي المرحلة
األخيرة (المرحلة الجامعية) عند التحاقه بكلية اإللهيات يأخذ دروسا مكثفة في تعلم اللغة العربية ،وهي في غاية األهمية ،غير
أن أغلب الطلبة ال يتابعون ما تعلموه في المراحل السابقة ،فيذهب ما تعلموه من اللغة العربية سدى.
األسلوب.
لألسلوب دور كبير في تعلم اللغات ال يقل أهمية عن دور المنهاج في مسار تعلم اللغات؛ لذا ال بد من اختيار أفضل
أسلوب ليستجيب الطالب لعملية التعليم ويأخذ أكبر قدر ممكن من المعلومات والمهارات اللغوية .وإذا أردنا أن نقارن بين
أسلوب المدارس األهلية من جهة والحكومية من جهة أخرى لرأينا بونا واسعا بينهما.
فالمدارس األهلية التقليدية تحافظ على ما ورثته من السلف من أساليب في تعليم اللغة العربية ،بل هي نفسها ورثة
السلف وما تبقى منها بكتبها وأسلوبها وعلومها وهدفها وغاياتها ،وأسلوب الدراسة في مدرسة يواجغ –كغيرها من المدرس
التقليدية -هو ما يشبه ما نسميه اليوم بالدروس الخصوصية عندما يخصص لطالب أو طالبين أستاذ مختص بإحدى المواد
لتعليمه ،فالطالب يجلس بكل احترام على ركبتيه ينتظر مدرسه أو يذهب إلى غرفته فيدرس صفحة أو صفحتين حسب قدرته
العقلية ومدى استيعابه للدرس فيذهب يراجع ما أخذه مع بعض أقرانه وبعد فهمه للدرس يبدأ التحضير للدرس القادم ،والطالب
في المرحلة األولى من دراسته يحفظ أغلب المتون النحوية والصرفية.
ويتابع مدرسه ما يحفظه الطالب من المتون ويتأكد من حفظه لها ،ويزيد ما يحفظه الطالب خالل سنوات دراسته
أكثر من اثني عشر كتابا ما بين نثر وشعر ،كما يحفظ بعض سور القرآن الكريم ،وال يخلو األمر في هذه المدارس من تعليم
الكتابة العربية -وإن لم يكن على قدر كاف من االهتمام -حيث يجلس الطالب للكتابة لمدة ال تتجاوز نصف ساعة قبل أن يبدأ
بأخذ الدروس كل صباح.
وفي المدارس األهلية ال توجد صفوف منظمة وسنوات محددة لالنتهاء من هذا الكتاب أو ذاك ،ولكن نظامها قائم
على الكتب فهناك تدرج في الكتب من السهل إلى الصعب ومن البسيط إلى المعقد ،فحينما ينهي الطالب كتابا ينتقل إلى آخر
دون انتظار.
والذي يميز مدرسة يواجغ في أسلوبها هو طريقة تعاملها مع الطلبة فال يسمح للطالب الخروج من المدرسة إال بإذن
من صاحب المدرسة أو المسؤول الداخلي(وهم يسمونه مير) وكذلك ال يسمح لهم بحمل الهاتف وتصفح اإلنترنت إال في أيام

 (27الغرسي ،المال صالح بن أحمد ،إصالح المدارس ،ص.126-125
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العطل( ،)28وهذا يحسب إلدارة هذه المدرسة بأن قننت هذه المسألة ووضعت نظاما لطلبتها فال يسمح لهم استعمال الهاتف
واإلنترنت في أيام الدراسة باستثناء بعض الطلبة الذين تقدموا في دراستهم ،وأصبحوا مدرسين للطلبة المبتدئين.
أما في المدارس الحكومية فاألمر مختلف كليا من حيث األسلوب -فكما هو معلوم -يجلس في الشعبة الواحدة أكثر
من عشرين طالبا في أفضل أحواله ،وربما يصل في بعض المدارس إلى أربعين طالبا أو يزيد.
فاألستاذ حين يدخل إلى الشعبة يبدأ بتدقيق الوظائف(واجب البيت كما يسمونها) التي أمرهم بها سابقا ،ويلقي عليهم
الدرس مستعينا بسبورة للكتابة عليها ،وإلى جانبها شاشة كبيرة ذكية متصلة باإلنترنت يمكن االستفادة منها في عرض الصور
والفيديوهات والمقاطع الصوتية ،فهي كمبيوتر على شكل شاشة كبيرة .ويلقي األستاذ الدرس واقفا والطلبة جالسون مستمعون
لألستاذ ،وغالبا ما يكون الدرس عبارة عن حوار متبادل بين األستاذ والطلبة في حل مسائل الكتاب .كما أن لكل صف كتابا
مخصصا يلتزم الطالب به ،وهذه الكتب أيضا تسلك سبيل التدرج في عرض المعلومات والقواعد من السهل إلى الصعب حتى
يصل بالطالب الذي بدأ في الصف الخامس إلى الصف الثاني عشر في مدارس األئمة والخطباء.
وبناء على ما سبق يمكن القول بأن أسلوب المدارس التقليدية أفضل من أسلوب المدارس الحكومية من حيث االهتمام
بالطالب فال يتجاوز عدد الطلبة في الدرس الواحد ثالثة أو أربعة ،وغالبا ما يكون الطالب وحده في درسه ،وهذا جيد –خاصة-
في تعليم القواعد وهو ما يريده أصحاب هذه المدارس ،وفي تعليم المحادثة فأسلوب المدارس الحكومية أفضل بكثير ألنه كلما
كثر العدد في الدرس الواحد كثرت الحوارات والمحادثات فيما بينهم( )29فكان احتمال اكتساب الطالب لمهارة المحادثة أكبر.
المدة الدراسية.
وال يقل الزمن أهمية عن األسلوب والمنهاج بل هو األساس في العملية التعليمية فكلما كان الزمن المخصص لتعليم
مادة من المواد أو مهارة من المهارات أطول كان الطالب أكثر تمكنا وفهما واستيعابا لها .وفي المدارس األهلية ليست في
األسبوع عطلة سوى يوم واحد يبدأ من يوم الخميس عصرا إلى يوم الجمعة عصرا ،كما أن لديهم عطلتين رسميتين وهما
عطلة عيد الفطر وعيد األضحى ،باإلضافة إلى عطلة في فصل الربيع .وكل عطلة من هذه العطل أسبوعان.
ويستغرق الدراسة في مدرسة يواجغ مدة ال تقل عن سبع سنين ربما يصل إلى عشر سنين ،وذلك يعود إلى اجتهاد
الطالب واالستمرار في دراسته وعدم االنقطاع عنه لفترات طويلة.
والمالحظ في هذه المدرسة أن الطالب يمضي معظم وقته في الدراسة وفق نظام دقيق وصارم من صالة الصبح إلى
ما بعد صالة العشاء فهو مفرغ للدراسة طوال يومه باستثناء أوقات الصالة والطعام والنوم.
أما في المدارس الحكومية فالطالب يداوم لمدة خمسة أيام في األسبوع ،فالعطلة األسبوعية يومان(السبت واألحد)،
فيبدأ الدوام في هذه المدارس غالبا في الساعة الثامنة صباحا إلى الواحدة ظهرا ،فبهذا يقضى الطالب ما يقارب ست ساعات
في المدرسة ،ولكن حصص تعلم اللغة العربية ال تتجاوز ساعة واحدة في اليوم لكل صف والصف فيه أكثر من عشرين طالبا،
فأنى للطالب أن يتعلم!
وفي كليات اإللهيات ال يختلف األمر كثيرا عن مدارس األئمة والخطباء من حيث نظام الدارسة والعطل األسبوعية
والسنوية ،إال أن الطالب يمضي سنة كاملة وهو يتلقى دروسا مكثفة عن اللغة العربية يصل في اليوم الواحد إلى ست ساعات
في حين لم يكن يصل في مرحلة ما قبل الجامعة إلى ساعة واحدة في اليوم.

 (28وهذه المسألة في غاية األهمية في عصرنا هذا وال سيما وقد استفحل أمر اإلنترنت ،وأصبح مدمناً للكبار والصغار ومشكلة ترهق كثي اًر من
أضر غيره.
الدول والمجتمعات ،فاإلنترنت سالح ذو حدين .فمن أحسن استعماله استفاد وأفاد ،ومن أساء تضرر و َّ

 (29وقد انتبه أصحاب بعض المدا رس التقليدية إلى أهمية المحادثة والكالم باللغة العربية فألزموا طالبهم بالتحدث فيما بينهم باللغة العربية في

المدرسة ،وأخرون أضافوا إلى منهاجهم درس المحادثة فقسموا الطالب إلى مجموعتين واعتمدوا على األسلوب الحديث في درس المحادثة وذلك

باالعتماد على الشاشة الذك ية والكتب المعاصرة في تعليم اللغة العربية ،وهذه خطوة جيدة في تطوير هذه المدارس التقليدية( .وهذا ما نجده في
مدرسة المال صالح الغرسي في قونيا ،وفي مدرسة  Suffaللعالم الفاضل المال طيب ألجي في دياربكر ،وفي المدارس التابعة لحزب الدعوة الحرة).
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بناء على ما سبق يمكن القول بأن الفارق الزمني بين المدرستين كبير جدا من حيث العطل األسبوعية والساعات
الدراسية اليومية ففي المدارس التقليدية األهلية يتفرغ الطالب لمدة سبع إلى عشر سنين يواصل ليله بنهاره تحت نظام صارم
ومراقبة دائمة ،بينما المدة التي يتعلم فيها الطالب اللغة العربية في المدارس الحكومية وكليات اإللهيات ال يصل معشار ما
يستغرقه الطالب في المدارس األهلية.
الخاتمة.
وفي الختام يمكن أن نجمل أهم النتائج والتوصيات التي توصل إليها البحث:
النتائج:
-1

-2
-3
-4

-5

-6
-7

لهذه المدارس في شرق تركيا دور كبير في تعليم العربية ونشرها في تركيا ،وألصحابها ومجازيها مكانة لدى
المجتمع لمعرفتهم بقيمة هذه المدارس وأهميتها ،ومدرسة يواجغ من المدارس المتميزة في المنطقة بحفاظها على
جودة التعليم والعناية بتعليم الطلبة.
وقد عرفت هذه المدارس األهلية بتعليم العلوم الشرعية واشتهرت بها ،ولكن األولوية لديها لتعليم اللغة العربية بل
تعليم قواعد اللغة العربية هي األصل لهذه المدارس ،والعلوم الشرعية فرع عليها.
أهم ما يميز المدارس التقليدية اهتمامها الكبير بتعليم النحو والصرف ،واعتمادها كثيرا على أسلوب حفظ المتون.
امتازت المدارس الحكومية عن المدارس األهلية باعتمادها على األسلوب الحديث في تعليم اللغة العربية وذلك
بتوزيع المنهاج على كل المهارات اللغوية ،وإعطاء كل جانب من جوانب اللغة حقها من االهتمام ،إال أن هذه
المدارس ليست لتعليم اللغة العربية بل فيها بعض دروس تعليم اللغة العربية ،باستثناء السنة التحضيرية في كليات
اإللهيات التي تخصص للغة العربية فقط.
للمدارس األهلية منهاج في غاية االتقان واإلحكام لتعليم قواعد النحو والصرف ،منهاج بني على أساس متين قائم
على التدرج في إعطاء المعلومة مع حفظ المتون المهمة يأخذ بيد الطالب األجنبي  -الذي ال يعرف شئيا من العربية-
شئيا فشيئا فيجعله متمكنا فيه ،وقد يخرج من هذه المدارس من يتفوق على الطلبة العرب الذين اختصوا باللغة العربية
في المرحلة الجامعية والدراسات العليا فيما يخص القواعد.
من النقاط التي يتفوق فيها المدارس األهلية على المدارس الحكومية المدة الزمنية ،فالطالب في المدارس األهلية
يدرس ألكثر من سبع سنوات متواصلة في مدارس داخلية يتفرغ كليا للتعليم ،وهذا ما تفتقد إليه المدارس الحكومية.
ليس للمدارس التقليدية األهلية اعتراف رسمي من قبل الحكومة؛ لذا ال تخول اإلجازات التي يحصل عليها
المتخرجون منها التوظيف في الدولة ،على الرغم من تفوقهم في اللغة العربية على أصحاب الشهادات الحكومية.

التوصيات(:هذه جملة توصيات ألصحاب المدارس التقليدية األهلية).
-

تطوير عملية التعليم فيها واالستفادة من األساليب الحديثة في التدريس.

 -الحصول على اعتراف رسمي بإجازاتها من قبل الدولة.

 توحيد المدارس من حيث المنهاج والمدة الزمنية واألسلوب. االهتمام بالمحادثة والكتابة واإلنشاء. -االهتمام باألدب العربي.

المصادر والمراجع
 -1الغرسي ،محمد صالح بن أحمد ،إصالح المدارس ،دار الروضة.
 -2أر ،الميراني ،محمد أمين ،جامع المتون الدراسية دار األندلس -دمشق ،سوريا ،ط2011 ،2:م1432/ه.
 -3محمد مسعود جاكماك ،السيدا المال محمود اليواجغي حياته ومنهج تعليمه ،ص ،117مقالة ،مجلة الشرقيات،
.2014/11
 -4جانكير ،إسالم ،وكركز ،مصطفى ،المدارس القديمة ودورها في تعليم العربية للناطقين بغيرها ،مقالة ،مجلة كلية
اإللهيات جامعة سيرت ،مجلد ،4 :العدد .1
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-5
-6
-7
-8

نعسان ،محمود ،تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها ،مجلة كلية اإللهيات في جامعة دجلة ،عام 2016م ،الرقم:
 ،2المجلد.18 ،
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%8A%D8%AE%D9%85%D9%88%D8%
B3_%D8%AD%D8%B3%D9%86
/http://akademikarapca.com/ar
مقابلة مع محمد طاهر جاكماك ،صاحب المدرسة ،واإلمام الرسمي لجامع القرية وابن المال محمود اليواجغي،
وذلك في مقابلة أجريتها معه بتاريخ 2021/08/20م.
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FİNANSAL REFAHIN ONLİNE SATIN ALMAYA ETKİSİNDE PANDEMİK
KAYGININ ARACI ROLÜ
Öğr. Gör. Dr. Kayhan AHMETOĞULLARI1, Ahmet ŞENOL2,
1

Bursa Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Finans-Bankacılık ve Sigortacılık
Bölümü,
2

İzlem Araştırma, Bağımsız Araştırmacı,

ÖZET
Bu çalışmanın amacı, pandemi döneminde finansal refahın çevrimiçi satın almaya etkisini
irdelemektir. Bu temel amacın yanı sıra çevrim içi satın almaya ve teknolojiye daha çok maruz
kalan Z kuşağı ile diğer kuşakların online satın almada rolü irdelenmektedir. Çalışmada
açımlayıcı faktör, güvenilirlik, aracı analiz ve t-testleri kullanılmıştır. %5 anlamlılık düzeyinde
146 kullanılabilir denekle Bursa ili özelinde veri toplanmıştır. Analiz sonuçlarına göre,
açıklayıcı faktör analizine dayalı pandemik kaygı, finansal refahın düşmesi ve online satın alma
değişkenleri diye literatürde beklendiği gibi tek değişkene yüklenmiştir. Regresyon analizi
sonuçlarına göre, finansal refahın azalması pandemik kaygıyı arttırırken, online satın almaya
herhangi bir etkisi olmamıştır. Dahası pandemik kaygının artması online satın almayı arttırdığı
gözlenmiştir. Öte yandan pandemik kaygının finansal refah düşüşünün online satın almaya
etkisinde tam aracılık rolü üstlendiği ortaya konmuştur. Son olarak kuşaklara göre online satın
alma davranışının değiştiği tespit edilmiştir.
Anahtar kelimeler: Finansal Refah, Pandemik Kaygı, Online Satın Alma.
THE INTERMEDIATE ROLE OF PANDEMIC ANXIETY IN THE IMPACT OF
FINANCIAL WELL-BEING ON ONLINE PURCHASING
ABSTRACT
The aim of this study is to examine the effect of financial well-being on online purchasing
during the pandemic period. In addition to this main purpose, the regulatory role of generations
Y and Z, who are more exposed to online purchasing and technology, in this purchase is
examined. Exploratory factor, reliability, regulatory analysis and t-tests were used in the study.
Data were collected for Bursa province with 146 usable subjects at the 5% significance level.
According to the results of the analysis, pandemic anxiety based on explanatory factor analysis
was loaded on a single variable, as expected in the literature, as the variables of decreasing
financial welfare and online purchasing. According to the results of the regression analysis,
while the decrease in financial well-being increased the pandemic anxiety, it did not have any
effect on online purchasing. Moreover, it has been observed that the increase in pandemic
anxiety increases online purchasing. On the other hand, it has been revealed that pandemic
anxiety plays a full mediating role in the effect of the decline in financial welfare on online
purchasing. Finally, it has been determined that online purchasing behavior changes according
to generations.
Key words: Financial Well-being, Epidemic Anxienty, Online Buying.
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1. GİRİŞ
İnternet, insanların dünyamıza kolayca erişebilmesi ve uluslararası sınırları açması
açısından günlük hayatımızda hayati bir rol oynamaktadır. Bu arada, çevrimiçi alışveriş, ürün
ve hizmet satın almanın bir yolu olarak geniş çapta kabul görmüştür. Dahası geleneksel
alışverişe baskın bir alternatif sağlar. Tüketiciler daha fazla bilgi arayabilir ve ürün ile fiyatı,
daha fazla seçeneği ve rahatlığı karşılaştırmayı seçebilirler. Çevrimiçi (Online) alışveriş,
tüketicilere daha fazla memnuniyet sunar ve zamandan tasarruf sağlar (Katawetawaraks &
Wang, 2011). Bununla birlikte, çevrimiçi tüketici davranışının araştırılması nispeten az
gelişmiştir (Smith ve diğerleri, 2013). Çevrimiçi alışveriş davranışı yeni bir konu olmasa da,
tüketicilerin çevrimiçi bir ürünü satın alma istekliliğini belirleyen yanıtsız soru pek çok
araştırmacının ilgisini çekmiştir. Bu çalışmada, Planlı Davranış Teorisi (Ajzen, 1991),
Teknoloji Kabul Modeli (Davis, 1989) temelinde tüketicinin satın alma davranışını etkileyen
faktörleri belirleyen önemli teorilerdir. İlk yaklaşım, tüketici davranışı üzerindeki doğrudan
etkiye odaklandı. Örneğin Wu ve Ke (2015), çevrimiçi alışveriş davranışına kişilik özellikleri,
algılanan risk ve teknoloji kabulü modelini entegre etti. Tutumun, tüketicilerin satın alma
davranışına olan güvenin dolaylı etkisine odaklanan başka çalışmalar da bulunmaktadır (AlDebei, Akroush ve Ashouri, 2015; Belás & Gabčová, 2016; Oluwafemi & Adebiyi, 2018).
Bununla birlikte, her iki yaklaşım da gerçek satın alma davranışının bir göstergesi olarak
tüketicilerin davranışsal niyetine odaklanır. Bu çalışma ilk olarak (tüketicilerin finansal refahın
azalması online satın alma üzerinde doğrudan etkisini) tüketicilerin çevrimiçi satın alma ve
pandemik kaygının aracılık rolü irdelenmektedir.
E-ticaretin yükselişi ile birlikte, dünya çapında çevrimiçi alışveriş yapanların sayısının
artması doğaldır. 2020 yılında dijital alıcı sayısının 2,05 milyar olması bekleniyor. Bu,
dünyadaki 7,8 milyar insanın %26,28'ini oluşturuyor. Başka bir deyişle, etrafınızda gördüğünüz
her dört kişiden biri online alışveriş yapıyor. Çevrimiçi alışveriş yapanların sayısı 2021 yılına
kadar 2,14 milyar olabilir. Beklenen 8 milyar dünya nüfusu ile bu, küresel nüfusun %26,8'inin
dijital alıcılar olacağı anlamına geliyor- 2020'ye göre %0,52 puanlık bir artış (Clement, 2020).
İnternet bağlantısının dünyaya nüfuz etmesi ve çevrimiçi alışverişin giderek daha uygun hale
gelmesi nedeniyle bu şaşırtıcı olmamalıdır (Veselova, 2021: 470).
Covid-19 aynı anda birçok insanın normal yaşamını olumsuz etkilediği ve içerisinde birçok
belirsizliği kapsadığından kaygıya neden olmaktadır. Virüsün yayılma hızı ve insandan insana
bulaşma hızı bireysel ilişkileri de etkilemektedir. Öte yandan salgının ne kadar süreceği ve nasıl
seyredeceği hakkında yeterli bilgiler olmadığı için ortaya çıkan belirsizlik de kaygıyı
artırmaktadır. Pandemi döneminde her gün stresli ve kaygılı hissetme hali psikolojik ve finansal
iyi oluş üzerinde de etki edebilir (Çiçek ve Almalı, 2020: 243).
Pandemi dönemi birçok alışkanlıkları değiştirmiş ve iş hayatından özel hayata satın alma
kararlarına kadar birçok alanda değişikliğe yol açmıştır. Bilhassa online (çevrimiçi) satın alma
davranışını artıran önemli bir faktör olmuştur. Salgının etkilerini azaltmak amacıyla uygulanan
sokağa çıkma yasakları, zorunlu karantina süreleri, ülkeler arası giriş-çıkışların durdurulması,
şehirlerarası seyahat kısıtlamaları, kalabalık ortamlarda sosyal mesafenin korunamaması, iş ve
özel hayatın alışkanlıklarının değişmesi, salgının yayılma hızının ve mutasyonların artması ve
buna karşı geliştirilen aşıların koruyuculuğunun düşmesi sebebiyle virüs bulaşma tedirginliği
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gibi pek çok etken tüketici davranışlarında belirgin değişimleri kaçınılmaz kılmıştır
(Hacıalioğlu ve Sağlam, 2021: 17). Değişen tüketici davranışları, yaşam tarzları ve alışveriş
alışkanlıklarının online satın almayı arttırması ile ilgili çok sayıda yeni araştırmalar yapılmıştır
(Erkan, 2020; Keskin, 2020; Theodoridis ve Kavora, 2021). Öyle ki dünya genelindeki veriler
pandemi döneminde online satın almanın oldukça hızlı büyüdüğünü göstermektedir. Dünya
genelinde ve Türkiye’de bu salgın öncesinde online satın alma verileri incelendiğinde, 16-64
yaş aralığında internet kullanıcılarının yaklaşık dörtte üçü her ay en az bir kere çevrimiçi ürün
satın almaktaydı. Türkiye’de ise bu oran %63’e denk gelmektedir (Güven, 2020: 255). Dahası
pandemik kaygının artması fiziksel mağazalardan ziyade çevrimiçi mağazalara yönelen
bireyleri daha da arttırmaktadır. Öyle ki salgının Türkiye’de ilk ortaya çıkmasıyla online satın
alma %200 artış göstermiştir (Güven, 2020: 256). Öte yandan finansal refahın artması satın
alma davranışına olumlu yansıyacaktır. Zira finansal refahı artan bireylerin yaşam standartları
artmakta harcamaları yükselmektedir. Finansal refahın azalması durumunda ise hem pandemik
kaygı artmakta hem de online satın alma davranışı düşmektedir. Bu noktadan hareketle finansal
refahın azalması bireylerin çevrimiçi satın alma davranışlarını da azaltması beklenmektedir.
Daha da önemlisi Online satın almada en çok teknolojiye maruz kalan ve etkili kullanan Y ve
Z kuşağının satın alma davranışlarının daha etkili olması beklenmektedir.
2. LİTERATÜR TARAMASI
Finansal refahın düşmesi birçok kaygıyı beraberinde getirmektedir. Bunlardan biri de
günümüzde pandemik kaygı diye adlandırılan covit-19 salgının bulaşma riskinin bulaştıktan
sonra sağlıklı tedavi görememe riskinden oluşmaktadır. Finansal refahın azalması pandemik
kaygıyı arttıracağı gibi online satın almayı düşürmesi beklenir. Nitekim Paylan ve Kavas (2020)
finansal refahın azalmasının yerli ürün satın almaya etkisinin olduğu teyit etmektedir. Dahası,
Hampson ve diğerleri (2018) de Brezilya’da yaptıkları ampirik bir çalışmada, finansal refahın
azalmasının strese ve kaygıya yol açacağını ve stresle başa çıkmanın yerli ürün satın alma ile
daha olası olacağını göstermektedir. Finansal refahın düşmesi strese neden olduğu Online satın
almayı etkileyen unsurları belirlemeye dönük Yunanistan’da yapılan bir çalışmada, pandemi
döneminin yaşam tarzını, finansal tercihleri ve tüketici davranışlarını önemli ölçüde değiştirdiği
doğrulanmıştır. Fiziksel mağazalardan ziyade online ve yeni çevrimiçi satın alma sitelerinin
kullanımın arttığı gözlenmiştir (Theodoridis ve Kavora, 2021). Yine koronavirüs salgını
döneminde hükümet önlemleri ile panik satın alma davranışı arasında da anlamlı bir ilişkinin
varlığı tespit edilmiştir (Prentice, vd, 2020). Sheth (2020) pandeminin tüketici davranışına
etkisini irdeleyerek tüketim alışkanlıklarının pandemi sonrası da değişip değişmeyeceğini
irdelemektedir. Pandeminin etkisini tüketicilerin günlük tüketim için temel ürünleri stoklaması
ve kıtlığa neden olmasını içeren istifleme, bu süreçte mevcut alışkanlıkların atılması ve yeni
tüketim alışkanlıklarının icat edilmesini ki bunlardan bazıları Zoom düğün ve cenaze
merasimleri, içeren ürün veya hizmet eksikliklerini yönetmek için doğaçlama olarak
adlandırılmıştır. Aynı modelde üçüncü sınıflandırma ise, kriz ve belirsizlik zamanlarında genel
eğilim isteğe bağlı ürün veya hizmetlerin satın alınmasının ve tüketilmesinin ertelenmesidir.
Genellikle bunlar otomobiller, evler, ev aletleri ve restoranlar gibi isteğe bağlı hizmetleri içerir.
Bu da talebin şimdiden geleceğe kaymasına neden olur. Bu, talebin şimdiden geleceğe
kaymasına neden olan, parklar, eğlence, filmler ve eğlence gibi hizmetler için kısa süreliğine
pazara erişim engellendiği için, bastırılmış talebi ortaya çıkarır. Dördüncü aşama ve bu çalışma
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içinde önem arz eden, dijital teknolojiye sarılmaktır. Tüketiciler tamamen zorunluluktan dolayı
birçok yeni teknolojiyi ve uygulamalarını benimsemiştir. Zoom video hizmetleri buna en iyi
örneklerden biridir. Okullar, kolejler, üniversiteler, aile toplantıları, çalışma hayatı çoğunlukla
sanal platforma yöneldi. Öyle ki dünya nüfusunun en fazla olduğu ülkeler artık Çin, Hindistan
değil, Facebook, YouTube ve WhatsApp milyarlarca abone be kullanıcısıyla bu platformlar
olmuştur. Bu da satın alma davranışında önemli rol oynayan pazarlamacıların bu kanallar
aracılığıyla devasa kitlelere ulaşması ve alışkanlıkların hızla değiştiğini göstermektedir. Diğer
unsur, karantina ve çeşitli kısıtlamalar nedeniyle bu dönemde tüketicilerin mağaza ve alışverişe
gidememesi, mağazanın eve gelmesini içermektedir. Bu iş ve eğitimden tut, sağlık ve temel
ihtiyaçlara kadar çeşitlenmiş durumda. Son olarak, tüketicilerin sınırlı alanda eve
hapsolmasından doğan yaşam sınırlarının bulanıklaşması ve yeniden tanımlanması ile arkadaş
ve aile ile buluşma proseslerinin farklılaşmasıdır (Sheth, 2020: 281). Özetle pandemi
döneminde tüketici davranışlarını etkileyen unsurları, istifleme (stoklama), doğaçlama,
bastırılmış talepler, dijital teknolojilere yönelme, mağazanın eve gelmesi, tüketicilerin
sınırlanmış alanının artması ve aile ve akraba buluşmalarının değişmesi şeklinde ifade
edilebilir. Pandeminin yayılmasını yavaşlatmanın bir yolu olarak sosyal mesafe benimsendikçe,
insanlar şahsen satın alacakları ürünleri ya da hizmetleri e-ticarete yönelerek çevrimiçi alışveriş
oranlarının artması muhtemeldir (Veselova, 2021). Pandemi döneminin bu özelliklerinden
hareketle finansal refahın azalmasının tüketicilerin pandemik kaygısını arttırdığını, pandemik
kaygının artması da online satın almayı arttırması beklenmektedir. Islam ve diğerleri (2021),
pandemi döneminde panik satın almanın arttığı ve dürtüsel ve uyarıcı etkilerin davranışsal
sonuçlara anlamlı yansıdığını ABD, Çin, Hindistan ve Pakistan gibi ülkelerden kanıtlar
toplayarak değerlendirmiştir. Roy ve diğerleri (2020) pandemi döneminde Hint nüfusunun
kaygı, stres ve endişelerinin arttığını tespit etmiştir. Gupta ve diğerleri (2021), Covid-19
pandemisinin stoklama ve anlık satın alma davranışını önemli ölçüde açıkladığını
gözlemlemiştir.
3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ
Bu çalışmada, araştırma deseni ve modeli doğrultusunda teorik yapıya da dayanarak
oluşturulan hipotezler kesitsel nicel araştırma tekniği ile değerlendirilmektedir. Bu kapsamda
ilk olarak araştırmanın hipotetik modeli ortaya konmuş araştırma hipotezleri geliştirilmiştir.
Ardından araştırmanın evren ve örneklemi belirlenerek ölçekler oluşturulmuştur.
3.1. Araştırma Modeli ve Hipotezleri
Model, bir araştırmanın en özet ve sade haliyle resmedilmesini ve bağımlı bağımsız gibi
birçok değişken arasındaki ilişkileri/yönlerini gösteren bir diyagramdır. Genel olarak bir
araştırmanın modeli; doğrudan gözlemlenemeyen olguların anlaşılmasını kolaylaştırmak için
kullanılan analitik çerçevelerdir. Modeller yoluyla karmaşık ve kavranması zor olan örtünler
daha anlaşılırlık kazanmaktadır. Kuramla model çoğu durumda birbirinin yerine kullanılsa da
sosyal bilim araştırmalarında modeller, kuramlardan hareketle ortaya konur. Bu nedenle her
modelin bir kurama ya da daha önce yapılmış görgül araştırmalara dayanması arzulanır. Bir
kurama dayanarak birden fazla modeller üretilip test edilebilir. Bu nedenle, kuramın açıklayıcı,
modelin ise tanımlayıcı olduğu söylenebilir (Gürbüz ve Şahin, 2018: 76). Bu doğrultuda
araştırmanın temel modeli (Şekil 1) aşağıda belirtildiği gibidir.
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Şekil 1. Araştırmanın Hipotetik Modeli
Araştırmanın bu modeli (Şekil 1) bağımlı ve bağımsız değişkenler arasındaki doğrudan
ve dolaylı etkileri göstermektedir. Yani finansal refahın azalması online satın almayı
düşürecektir. Yine finansal refahın azalması pandemik kaygıyı da arttıracaktır. Finansal refahın
azalması online satın almayı düşürürken pandemik kaygı aracı rolü üstlenmektedir. Daha da
ötesi bu etkileşimlerde kuşalar online satın almayı etkilemektedir. Yani Z ve diğer kuşak
açısından çevrimiçi satın alma farklılaşacaktır. Değişkenlere ait alt genel toplam puanların
ortalamaları üzerinden analizler yapılmaktadır. Oluşturulan bu modele ait hipotezler sırasıyla
şu şekildedir;
H1: Finansal refahın azalması pandemik kaygıyı anlamlı ve pozitif yönde arttırmaktadır.
H2: Finansal refahın azalması online satın almayı anlamlı ve negatif yönde
etkilemektedir.
H3: Pandemik kaygının artması online satın almayı anlamlı ve pozitif yönde
artırmaktadır.
H4: Finansal refahın azalmasının online satın almaya etkisinde pandemik kaygının
aracılık rolü tamdır. Yani finansal refahın azalması pandemik kaygıyı artırarak online satın
almayı da arttırmaktadır.
H5: Online satın alma kuşaklara göre değişmektedir. Öyle ki, Z kuşağı diğerlerine göre
daha fazla online satın almaya meyillidir.
4. ARAŞTIRMANIN EVREN, ÖRNEKLEMİ VE VERİ TOPLAMA TEKNİKLERİ
Araştırmanın çalışma birim evreni Türkiye’nin en önemli ilk beş ili arasında olan Bursa
ilindeki Z ve Y kuşağı içerisinde online satın almayı en az bir defa deneyimlemiş bireylerden
oluşmaktadır. Bursa ili online alışveriş açısından da ülkenin önde gelen illerinden biridir.
Ayrıca vakalar ve pandemiden en fazla etkilenen illerden biridir. Türkiye’de e-ticaret hacmi
2019 yılında genel ticaret içindeki rolü %9,8 iken, 2020 yılında ise bu oran %15,7 artışla devam
etmiştir. Yine e-ticaret kullanıcı sayısı 1 milyon 113 bin151 kişiden oluşmaktadır. Bu dağılımda
%57 erkek %43 kadınlardan oluşmaktadır. Yaş aralığına göre bakıldığında %16’sı 18-24,
%31’i 25-34, %22’si 35-44 yaş aralığında yer almaktadır. Ayrıca toplam e-ticaret
işletmelerinde Bursa (%4) 4. En büyük il olarak sıralanmaktadır. Ayrıca e-ticaret alışverişinde
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de İstanbul, Ankara ve İzmir’den sonra en fazla paya sahip ili oluşturmaktadır (TCTB, 2021).
Bu kapsamda araştırma birim evrenini Bursa ilindeki online alışveriş yapanlar hedef alınmıştır.
Tesadüfi örnekleme yöntemlerinden kolayda örnekleme ile sosyal paylaşım sitelerinde,
Whatsaap’ta ve farklı platformlarda ilgili anket linki 500 kişiye dağıtılmıştır. Bu deneklerden
150 tanesi geri dönmüş ve 146 tane sağlıklı veri ile analize devam edilmiştir. Sosyal bilimlerde
ankete dönüş oranı %5 ve üzeri olması yeterli kabul edildiğinden, %20 dönüş oranı ile bu
çalışmada elde edilen örneklemler yeterli bulunmuştur.
4.1. Araştırma Ölçekleri ve Değişkenleri
Finansal refah değişkeni, bireylerin mali açıdan rahatlık derecelerini ifade etmektedir. Yani
finansal refahın azalması ihtiyaç ve arzuların karşılanmasında yetersizliğe neden olurken
finansal refahın artması temel ihtiyaçlardan lüks gereklere kadar rahatlığı içermektedir.
Finansal refaha ait ölçek, Paylan ve Kavas (2020) tarafından kullanılan geçerliliği ve
güvenilirliği teyit edilmiş altı ifadeden oluşmaktadır. Finansal refaha ait ölçeğin Türkçe
İngilizce uzmanı tarafından çevirileri yapılmış ve kültürel farklılıklar da dikkate alınarak
Türkçeye uyarlanmıştır. İlgili ölçeğe ait ifadelerden bazıları, bugün finansal olarak daha
stresliyim, Mali durumumdan daha az memnunum, şeklinde olumsuz anlamlar içermektedir.
Ölçüm düzeyi 1 ile 5 aralığında Likert ölçek olarak kullanılmış ve toplam puanları en düşük 6
en yüksek 30 puan olarak hesaplanmıştır. Yüksek puanlar finansal refahın azaldığını düşük
puanlar ise finansal refahın yükseldiğini ifade etmektedir.
Pandemik kaygı, salgın hastalık döneminde bireylerin kendilerinin ya da çevrelerinin
hastalıktan olumsuz etkilenmesi korkusu olarak ifade edilebilir. Yani pandemik kaygı
hastalıkların yayıldığı dönemlerde artmakta, salgının azaldığı ya da yok olduğu durumlarda
azalmakta ya da sonlanmaktadır. Pandemik kaygıya ait ifadelerden bazıları, koronavirüse
yakalanmaktan kaygı duyuyorum, aileme veya sevdiklerime koronavirüs bulaşması ihtimali
beni endişelendiriyor, sokağa çıkma yasaklarının uzamasından endişe ediyorum, şeklindedir.
Pandemik kaygıya ait ölçek, Çiçek ve Almalı (2020) tarafından geliştirilen dokuz ifadeden
oluşan geçerliliği ve güvenilirliği teyit edilen bir değişkendir. Ölçüm düzeyi 1 ile 5 aralığında
Likert ölçek olarak kullanılmış ve toplam puanları en düşük 9 en yüksek 45 olarak
belirlenmiştir. Yüksek puan pandemik kaygının arttığını düşük puan ise pandemik kaygının
azaldığını göstermektedir.
Online satın alma, çevrimiçi imkanları kullanarak ürün ya da hizmetleri gerçek satın almayı
ifade etmektedir. Yani bireylerin alışveriş ihtiyaçlarını fiziksel mağazalardan ziyade sanal
platformlara taşımasını ifade etmektedir. Online satın almaya ait ifadeler iki ifadeden oluşan ve
Lin (2007) tarafından geliştirilen geçerliliği ve güvenilirliği teyit edilmiş bir ölçektir. İfadeler,
bir ürünü almak için online alışverişi tercih ederim ve çevrimiçi alışverişi sıklıkla kullanıyorum
şeklindedir. Ölçüm düzeyi 5’li Likert şeklinde ve toplam puanları 2 ile 10 aralığında
değişmektedir. 10’a yakın değerler yüksek online satın almayı, 2’ye yakın değerler ise düşük
online satın alma değerlerini ifade etmektedir.
Son olarak demografik değişkenler açısından katılımcılar Z ve diğer kuşak olarak
kategorize edilmiştir. 1980 öncesi doğanlar X, 1980 ile 19966 yılları arasında doğmuş bireyleri
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Y kuşağı olarak tek bir kuşak olarak değerlendirilmiştir. 1995 sonrası diye sınıflandırılan grup
ise Z kuşağı olarak tasnif edilmiştir.
5. BULGULAR
Araştırmanın bu bölümde, betimleyici istatistikler, farklılık analizleri ve düzenleyici
(moderatör) etki analizi sonuçları ortaya konmaktadır. Demografik değişkenlerin frekans
analizlerini gösteren betimleyici analizler Çizelge 1’de sunulmaktadır. Analize tabi tutulan
değişkenler, analizlere başlamadan önce normallik ve geçerlilik testi yapılmıştır. Değişkenler
çoklu normalliği sağlamamaktadır fakat basıklık çarpıklık değerleri açısından literatürde kabul
gören sınırlar içinde (Tabachnic ve Fidell, 2015) kaldığı için normal dağılım varsayımı kabul
edilmiştir. Değişkenlerin hepsi -2 ile +2 aralığında basıklık ve çarpıklık değeri göstermektedir.
Bu sebeple veriler normal dağılım şartını sağlamaktadır.
Çizelge 1. Demografik Değişkenlere Ait Frekans Dağılımı
Değişkenler
Eğitim
durumu

Yaş

Medeni
durum

n

%

Ortaöğretim
mezunu

17

11,00

Lise mezunu

62

Değişkenler

n

%

Öğrenci

42

30,90

44,10

Memur

9

5,90

Serbest Meslek

15

10,30

Esnaf

14

10,30

Lisans mezunu

11

8,10

Lisansüstü

54

36,80

18-25

53

36,8

İşçi

21

14,70

26-35

43

29,90

Akademisyen

3

2,20

Çalışmıyor

17

12,50

Meslek

36-55

40

5,6

Evli

53

36,80

Diğer

23

13,20

Bekar

91

63,20

Kadın

72

50,70

Toplam

144

100,00

Erkek

72

49,30

Toplam

144

100,00

Cinsiyet

Çizelge 1. incelediğinde katılımcıların cinsiyet bakımından %50-%50 olmak üzere eşit
olarak ayrıldığı görülmektedir. Katılımcılar %63,2’si Bekar, %36,8’i evlidir. Katılımcılar,
%50,7’si Z Kuşağı (29 ve altı), %49,3’ü X Kuşağı (30 ve üstü) olarak dağılmaktadır.
Katılımcıların eğitim durumları %11,8’i İlköğretim mezunu, %43,1’i Lise mezunu, %7,6’sının
Ön Lisans mezunu ve %37,5’inin ise Lisans ve Üstü olarak dağılmaktadır. Katılımcıların
%29,2’si Öğrenci, %6,3’ü Memur, %10,4’ü Serbest Meslek (Doktor, Avukat, Mimar,
Mühendis, Eczacı), %9,7’si Esnaf, %14,6’sı İşçi, %2,1’i Akademisyen, %11,8’i Çalışmayan
kısımdayken %16’lık bir bölüm ise Diğer seçeneğini seçmiştir. Katılımcıların %99,3’ü akıllı
telefon kullanmakta, %0,7’si kullanmamaktadır. Katılımcıların %62,50’i Kredi kartı
kullanmaktayken, %37,5’i kredi kartı kullanmamaktadır.

BOOK OF FULL TEXT

ISBN: 978-625-7341-52-3

www.karadenizkongresi.org

Page | 412

BLACK SEA SUMMIT 7th INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES CONGRESS
5.1. Açımlayıcı Faktör Analizi Sonuçları

Faktörl Değrlm.
er
Kritr.

Öz Değer

Cronbac.
Alph

Pandemik kaygı

8- Sokağa çıkma yasaklarının uzamasından endişeleniyorum.
7- Korona virüse yakalanmaktan kaygı duyuyorum.
5- Korona virüsten ötürü sosyal hayatıma eskisi gibi devam edemiyorum.
3-Korona virüsten ötürü rutin sağlık hizmetlerini almaktan çekiniyorum.
6-Korona virüs bulaşması durumunda iyi bir sağlık hizmeti alamayacağımı düşünüyorum.
4-Bazen, korona virüsün asla son bulamayacağı hissine kapılıyorum.
1-Korona virüsle ilgili medyadaki (görsel, yazılı, sosyal) olumsuz haberler beni kaygılandırıyor.
3-Korona virüsten ötürü rutin sağlık hizmetlerini almaktan çekiniyorum.

Açıklanan
Varyans

Değişkenler

Faktör
Yükleri

Faktörler

Çizelge 2. Açımlayıcı Faktör Analizi Sonuçları

0,785
0,765
0,756
0,668
0,668
0,644
0,642
0,616

48,39

3,871

0,846

1- Bir ürünü almak için online alışverişi tercih ederim.
0,952
90,573
1,811
2- Çevrimiçi alışverişi sıklıkla kullanıyorum.
0,952
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy: 0,,500 ; Approx. Chi-Square: 152,013 ; Barlett’s Test of Sphericity: 0,000
Extraction Method: Principal Components ; Açıklanan Varyans Toplamı: 90,573

Cronba
c.
Alpha
0,924

Cronba
c. Alpha

Değişkenler

Açıklan
an
Varyan
Öz
s
Değer

3- Aylık normal yaşam giderlerimi karşılamak için daha endişeliyim.
0,915
2- Mali durumumdan daha az memnunum.
0,87
4- 3000 TL’lik acil bir ödemem çıktığında ödeyebileceğimden daha az eminim.
0,867
72,645
4,359
5- Maddi olarak gücüm yetmediği için dışarıya yemeğe çıkmak, sinemaya gitmek gibi şeyleri faaliyerleri
0,865
6Aylık gelirimin
yapmaya
daha az çoğunu
ihtimalimveya
var.tamamını yine aylık giderimi karşılarken harcıyorum.
0,811
1- Bugün finansal olarak daha stresliyim.
0,779
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy: 0,,904 ; Approx. Chi-Square: 626,747 ; Barlett’s Test of Sphericity: 0,000
Extraction Method: Principal Components ; Açıklanan Varyans Toplamı: 72,645

Faktör
Yükleri

Değerl Online Faktörl Değerl
satış
m.
m.
er
Kritr. alma
Kritr.

Finansal Refah Algısı

Değişkenler

Açıklan
an
Varyan
Öz
s
Değer

Faktör
Yükleri

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy: 0,855 ; Approx. Chi-Square: 380,790 ; Barlett’s Test of Sphericity: 0,000
Extraction Method: Principal Components ; Açıklanan Varyans Toplamı: 48,390

0,895

Çizelge 2 incelendiğinde, pandemik kaygı değişkenine ait bir soru çakışma ve mevcut
literatürdeki tekli yapıyı bozduğu için analizden çıkarılmıştır. Yeniden yapılan temel bileşenler
analizi tekniği ile tek faktöre yüklenmiş ve KMO ve diğer faktör analizi şartlarını sağlamıştır.
Ayrıca finansal refaha ait sorular altı ifadede tek faktör olarak yüklenmiş ve kabul edilen
sınırların üzerinde değerlere sahiptir. Son olarak online satın alma değişkenine ait iki ifade tek
faktörde ve kabul edilen sınırlarda oluşmaktadır.
5.2.T-testleri
Araştırma değişkenlerinin cinsiyete göre değişimini incelemek için t-testi uygulanmıştır.
Analiz sonuçları Çizelge 3’deki gibidir.
Çizelge 3. Cinsiyete Göre T-Testi Sonuçları

Online
Satın
Alma

Finansal
Pandemi
Refah
Kaygısı
Algısı

Cinsiyet
Dağılımı
T Testi
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Cinsiyet

N

Ort.

Sd

1-Erkek

72

24,69

6,55988

2-Kadın

72

29,22

7,38140

1-Erkek

72

21,31

6,41661

2-Kadın

72

24,04

5,81266

1-Erkek

72

6,528

1,99275

2-Kadın

72

6,93

2,20962
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t

p

Anlamlı
Fark

-3,89

0,001

2>1

-2,68

0,008

2>1

-1,15

0,253

Sonuç Anlamlı
Değildir.

www.karadenizkongresi.org

Page | 413

BLACK SEA SUMMIT 7th INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES CONGRESS
Çizelge 3 incelendiğinde, pandemik kaygının ve finansal refahın cinsiyete göre anlamlı
şekilde değiştiği gözlenmektedir. Diğer taraftan online satın alma cinsiyete göre
değişmemektedir. Bu kapsamda H5a, H5b kabul edilirken H5c reddedilmiştir.
Online satın almanın kuşaklara göre değiştiğini varsayan hipotezi test etmek için t-testi
yapılmıştır. Analiz sonuçları Çizelge 4’teki gibidir.
Çizelge 4. Online Satın Almanın Kuşaklara Göre Değişimi
Kuşak
Online Satın Alma

N

Ort.

Sd

16-25 (Z)

71

7,2113

1,79615

26-55 (Y)

73

6,2603

2,28538

t

p

Anlamlı
Fark

2,771

0,006

16-25 > 26-55

Çizelge 4 ele alındığında online satın alma davranışı Z kuşağı lehine daha fazla olduğu gözlenmektedir.
İstatistiksel olarak anlamlı olan bu değişim Z kuşağının daha teknoloji odaklı olduğuna işaret etmektedir.
5.3. Aracılık analizi sonuçları

Aracılık testini gerçekleştirmek için Hayes’in model 4’ü Procces Macro uzantısıyla analiz
edilmiştir. Finansal refahın online satın alma üzerinde dolaylı etkisinin varlığından söz
edebilmek için Bootstrap tekniği kullanılmış ve güven aralıklarına göre değerlendirilmiştir. Bu
kapsamda finansal refahın online satın alma davranışına dolaylı etkisinin anlamlı olduğu,
dolayısıyla pandemik kaygının finansal refahla online satın alma arasında tam aracılık ettiği
tespit edilmiştir (b = .057, %95 BCA CI [.0210, .0996]). Öyle ki, Bootstrap analizi neticesinde
düzeltilmiş yanlılık ve hızlandırılmış güven aralığı değerleri (BCA CI) sıfır değerini
içermemektedir. Aracılık etkisinin tam standardize etki büyüklüğü (K2) .17 olup bu değerin
orta değerden fazla olduğu söylenebilir. Bu sonuçlar doğrultusunda aracılık hipotezi (H4) güçlü
şekilde desteklenmektedir.
Çizelge 5. Aracılık Testine İlişkin Regresyon Analizi Sonuçları (N=144)
Sonuç Değişkenleri
M(Pandemik kaygı)
Tahmin Değişkenleri
X(Finansal refah)
M(Pandemik kaygı)
Sabit

b
.596***
13.44***

S.H.
.084
1.987

R2 = .26
F(1; 142) = 49.752; p < .001

Y(Online alma)
b
-.022
.0956***
4.649

S.H.
.031
.027
.731

R2 =.093
F(2; 141) = 7.192; p < .01

Not: * p < .05, ** p < .01, *** p < .001; S.H. : Standart Hata. Standardize edilmemiş beta katsayıları (b)
raporlanmıştır.

Çizelge 5 ele alındığında, aracılık rolünün yanı sıra değişkenler arasındaki ilişkilere
dönük hipotezler incelendiğinde, finansal refahın (X) aracı değişken olan pandemik kaygı (M)
üzerinde etkisinin anlamlı düzeyde ve pozitif yönlü olduğu saptanmıştır (b = .596, %95 CI
[.4291, .7634], t = 7.0535, p < .001). Finansal refah, pandemik kaygıdaki değişimin %26’sını
açıklamaktadır. Bu kapsamda finansal refahın azalması pandemik kaygının artmasına neden
olur hipotezi (H2) desteklenmektedir.
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Aracı değişken olan pandemik kaygı ile bağımsız değişken olan finansal refahın
azalmasının birlikte online satın almaya etkisi incelendiğinde, finansal refahın azalması online
satın almayı düşürdüğü ancak anlamlı olmadığı saptanmıştır (b = -.022, %95 CI [-.0840, .0402],
t =-.697, p=.487). Diğer taraftan pandemik kaygının artması literatürde de beklendiği gibi
online satın almayı anlamlı ve pozitif yönde etkilemiştir (b = .0956, %95 CI [.0426, .1486], t =
3.563, p < .001). finansal refahın azalması ve pandemik kaygının yükselmesi online satın
almadaki değişimin %9.3’ünü açıklamaktadır. Bu bağlamda, H1 kabul reddedilirken, H3 kabul
edilmiştir.
6. SONUÇ VE TARTIŞMA
Online satın alma her geçen gün daha da artmakta ve teoride olduğu kadar pratikte de yer
edinmektedir. Dijitalleşen ve küreselleşen rekabet ortamında, pandemi şartlarının da etkisiyle
e-ticaret şirketler için oldukça önemli bir yenilik sunmaktadır. Bu çalışma e-ticaret yapan veya
potansiyeli olan firmalara tüketicilerin eğilimleri doğrultusunda çıkarımlarda bulunmaktadır.
Pandemi döneminde daha önceki çalışmalara benzer olarak pandemik kaygının artması online
satın almaya önemli bir etki ettiği onaylanmıştır. Dahası finansal refahın azalması (ya da
finansal kaygının artması) da pandemik kaygıyı daha da arttıran bir unsur olmuştur. Bu sonuçlar
pandemi döneminde yapılan birçok çalışmayla benzerlik göstermektedir (Çera, vd, 2020;
Ahmetoğulları ve Arabacı, 2021; She, vd, 2021).
Araştırmanın en önemli katkısı ise, finansal refahın azalmasının online satın almayı
düşürmesi beklenirken pandemik kaygının araya girmesiyle bu etki negatiften pozitife
dönmesidir. Yani finansal refahın düşmesinin online satın almaya etkisinde pandemik kaygının
tam aracılık rolü üstlendiği gözlenmiştir. Finansal refahın düşmesi tek başına online satın
almayı anlamlı şekilde düşürmezken, pandemik kaygının artması sayesinde online satın alma
artış göstermiştir.
Bu çalışma, görece daha az veriyle analiz edilmesi, sadece bir ili kapsaması ve finansal
okuryazarlık ve yeteneklerin de eklenmesiyle daha kapsamlı şekilde değerlendirilebilir.
Çalışma için pandemi koşullarının ne kadar maruz kaldığı, aşı öncesi ve sonrası durumları gibi
farklı boyutları da hesaba katılabilir. Yani e-ticaret yapan firmaların sürdürülebilir, rekabetçi
ve inovatif çözümler üretebilmeleri için pandemik kaygının ve yeni dünya düzeninin nasıl
şekillendiğini iyi okumalı, bu doğrultuda tüketicilerin beklentilerine optimum cevabı
vermelidir. Bireylerin kaygı düzeyi hayatlarını etkilediği gibi yaşam tarzlarını ve satın alma
alışkanlıklarını da önemli ölçüde değiştirdiğini dikkate almalıdırlar.
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MOBİL BANKACILIK KULLANIMINDA FİNANSAL MALİYET VE FAYDA
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Bağımsız Araştırmacı,

ÖZET
Bu çalışmanın amacı, teknoloji kabul modeline dayalı mobil bankacılık kullanımını etkileyen
unsurları belirlemektir. Algılanan fayda, finansal maliyet, kullanım kolaylığı ve güvenilirlik
gibi faktörlerin mobil bankacılık kullanma niyetine nasıl etki ettiği değerlendirilmektedir.
Ayrıca daha önceki bankacılık deneyiminin mobil bankacılık kullanma niyetine etkisi de
irdelenmektedir. Araştırma açımlayıcı faktör, güvenilirlik, yapısal eşitlik modeli ve t testlerini
kapsayan nicel desenli analiz tekniklerini içermektedir. Çalışmada %5 anlamlılık düzeyinde
144 veriyle Batı Marmara Bölgesi’nden örneklem toplanmıştır. Analiz sonuçlarına göre,
açımlayıcı faktör analizi ile algılanan kullanım kolaylığı, fayda, güvenilirlik, finansal maliyet,
mobil bankacılık deneyimi ve mobil banka kullanma niyeti gibi değişkenlere ayrılmıştır. İlk
olarak kredi kartı kullanan ve bankacılık tecrübesi eski olan bireylerin mobil bankacılığı
kullanma niyeti daha fazladır. Yapısal eşitlik modeli sonuçlarına göre, elde edilen veriler bir
bütün olarak oluşturulan modeli desteklemektedir. Sonuç olarak, algılanan finansal maliyet
algılanan faydayı, algılanan fayda mobil bankacılık deneyimini ve mobil bankacılık deneyimi
de mobil bankacılık kullanma niyetini anlamlı ve pozitif yönde etkilemiştir. Öte yandan
algılanan fayda mobil bankacılık deneyimi aracılığıyla mobil bankacılığı kullanama niyetini
arttırmıştır. Son olarak, algılanan finansal maliyet mobil bankacılık deneyimi aracılığıyla mobil
bankacılığı kullanma niyetini geliştirmiştir.
Anahtar kelimeler: Finansal maliyet, Teknoloji Kabul Modeli, Mobil bankacılık, Algılanan
Fayda.
EVALUATION OF FINANCIAL COSTS AND BENEFITS IN MOBILE BANKING ON
THE AXIS OF TECHNOLOGY ACCEPTANCE MODEL
ABSTRACT
The aim of this study is to determine the factors affecting the use of mobile banking based on
the technology acceptance model. It is evaluated how factors such as perceived benefit,
financial cost, ease of use and reliability affect the intention to use mobile banking. In addition,
the effect of previous banking experience on the intention to use mobile banking is also
examined. The research includes quantitative patterned analysis techniques including
exploratory factor, reliability, structural equation model and t-tests. In the study, a sample was
collected from the West Marmara Region with 144 data at the 5% significance level. According
to the results of the analysis, perceived ease of use, benefit, trust, financial cost, mobile banking
experience and intention to use mobile bank were divided into variables by exploratory factor
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analysis. First of all, individuals who use credit cards and have old banking experience are more
likely to use mobile banking. According to the results of the structural equation model, the
obtained data support the model created as a whole. As a result, the perceived financial cost
affected the perceived benefit, the perceived benefit affected the mobile banking experience
and the mobile banking experience significantly and positively affected the mobile banking
intention. On the other hand, perceived usefulness increased the intention to use mobile banking
through mobile banking experience. Finally, the effect of perceived financial cost on the
intention to use mobile banking through mobile banking experience.
Key words: Financial Cost, Technology Acceptance Model, Mobile Banking, Perceived
Benefit.
1. GİRİŞ
Teknolojik gelişmeler, internetin aktif kullanımı, pandemi döneminin etkisi ile baş döndürücü
bir boyut kazanmıştır. Çevrimiçi dijital gelişmelerdeki bu hızlı değişim birçok firmaya da
rekabetçi üstünlük ve sürdürülebilirlik sağlayan yeni fırsatlar doğurmuştur. Öyle ki en önemli
hizmet sektörlerinden biri olan bankacılık sektörü de bu dijitalleşmeden hissedar olmaktadır.
Tüketiciler artık birçok ihtiyaçlarını çevrimiçi akıllı telefonlarından ya da internet ortamına
ulaşabilecekleri herhangi bir araçtan rahatlıkla sağlayabilir durumdadır. Mobil bankacılık
hizmetleri de tüketicilere sunulan dijital hizmetlerden en hızlı gelişen ve en önemlilerinden
biridir. Öyle ki son yıllarda bu gelişme gerek bireysel gerekse kurumsal müşteriler açısından
hızla artmış, bankaların çağa ayak uydurma gereklerinden biri haline gelmiştir. Böyle bir
ortamda, mobil bankacılık hizmetlerini kullanma ve bu kullanmayı etkileyen unsurların tespit
edilmesi, gerek bankalar gerek tüketiciler gerekse literatür açısından önemli bir boşluğu ortaya
çıkarmaktadır.
Gerekçeli eylem teorisi ve planlı davranış teorisini temel alan teknoloji kabul modeli, temel
olarak kullanım kolaylığının algılanan faydaya etkisini algılanan fayda ve algılanan kullanım
kolaylığının davranışsal tutuma, tutumunda da davranışsal niyete ve niyetinde gerçek davranışa
yansımasını inceleyen bir teorik yapıdan oluşmaktadır. Yeni teknolojileri, enformasyonları
kabul etme durumunu değerlendiren bu teori, zamanla farklı kavramların da dahil edilmesiyle
genişlemiştir. Davis (1989) tarafından ortaya atılan bu modele, internet ve mobil bankacılığı
içeren dijital bankacılık hizmetleri açısından işleme yapılan sistemin güvenliği, algılanan
finansal maliyet, sosyal etkiler, algılanan risk gibi çeşitli faktörler eklenmiştir (Lewis, vd, 2010;
Luarn ve Lin, 2005; Chong vd, 2010; Ahmetoğulları, 2020; Bozpolat ve Seyhan, 2020; Sun,
vd, 2012). Mobil bankacılığı kullanma niyetine kullanım kolaylığı, fayda, finansal maliyet ve
mobil kullanımına güven değişkenlerinin birlikte incelendiği çalışmaya görece rastlanmamıştır.
Daha da önemlisi önceki mobil banka kullanım deneyimi sürekli değişken olarak ölçülerek
mobil bankacılığı kullanma niyetine etkisini de birlikte değerlendiren bir çalışmaya
rastlanmamıştır. Bu bağlamda, teknoloji kabul modeline dayalı olarak ortaya konan modele
mobil bankacılık deneyimi (Çera vd, 2020), finansal maliyet (Lin ve Luarn, 2007) ve algılanan
güvenilirlik (Zhang, vd, 2018) değişkenleri eklenerek literatüre yeni bir teorik katkı
yapılmaktadır.
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2. LİTERATÜR TARAMASI VE HİPOTEZLER
Mobil bankacılık kullanımında, teknoloji kabul modeline dayalı değerlendirmeler
bulunmaktadır (Bozpolat ve Seyhan, 2020; Akturan ve Tezcan, 2012; Özcan, 2019; Kaplan,
2018; Wang, vd, 2003). Teknoloji kabul modelinin mobil bankacılık kullanımına entegre
edilmesinde modeli farklı formatlarda ele alındığını da görmek mümkündür. Kimi çalışmalar
sadece mobil banka kullanma niyetine etki eden faktörleri belirlerken (Eyüpoğlu ve Sevim,
2016; Raza, vd, 2017), bazıları ise kullanma tutumu niyeti ve gerçek kullanımın tamamını ele
almıştır (Özer, vd, 2019; Doshi, 2018). Bağımsız değişkenler açısından bakıldığında ise,
algılanan kullanım kolaylığı, algılanan fayda ve dışsal etkenler diye sınıflandırma yaygındır
(Li, vd, 2019; Venkatesh ve Davis, 2000).
Mobil banka kullanımında algılanan kullanım kolaylığı, algılanan fayda, güven, algılanan risk,
ve tutumun davranışsal niyete etkisinde önemli bileşenler olduğunu ortaya koyan Özcan (2019),
ayrıca algılanan faydanın mobil bankacılığı kullanma niyetine anlamlı ve pozitif etkisini
gözlemlemiştir. Aynı çalışmada, bireyin algıladığı kullanım kolaylığının algılanan fayda
üzerinde anlamlı ve pozitif yönde etki ettiği ortaya konmuştur. Yine bireylerin mobil
bankacılığa duyduğu güvenin tutum üzerinde anlamlı ve pozitif etkisini doğrulamıştır. Son
olarak mobil bankacılığa güvenin algılanan faydaya anlamlı ve pozitif etkisi gözlenmiştir.
Kaplan (2018), mobil bankacılığı kullanmaya yönelik güven ve fiyat değeri ile davranışsal niyet
arasında anlamlı bir ilişki bulmuştur. Akturan ve Tezcan (2012) teknoloji kabul modeline dayalı
mobil bankacılık kullanma niyetinin açıklayıcılarını tahmin etmiştir. Çalışmada algılanan
fayda, algılanan sosyal risk, algılanan performans riski ve algılanan kullanım kolaylığının mobil
bankacılığa yönelik tutumları önemli ölçüde açıkladığını ve tutumunda mobil bankacılığı
benimseme niyetine önemli bir etken olduğu tespit edilmiştir. Aynı çalışmada mobil bankacılığı
benimseme niyetinde doğrudan etkilerinin olmadığı gözlenmiştir. Sun ve arkadaşları (2011),
algılanan kullanışlılık, algılanan finansal maliyet gibi değişkenlerin mobil bankacılık
uygulamalarını kullanma niyetlerine etkisini test etmiştir. Finansal maliyetin herhangi bir etkisi
gözlenmezken algılanan faydanın anlamlı etkisi ortaya konmuştur. Sun ve diğerleri (2012) ise,
algılanan fayda ve güvenilirliğin kullanma niyetini önemli düzeyde açıkladığı gözlemledirler.
Luarn ve Lin (2005) ise algılanan fayda, algılanan kullanım kolaylığı ve güvenilirliğin mobil
bankacılığı kullanma niyetini geliştirdiğini tespit etmiştir. Öte yandan aynı çalışmada, algılanan
finansal maliyetin artması durumunda mobil bankacılığı kullanma davranışları olumsuz
şekilleneceği tespit edilmiştir.
Bu minvalde araştırma hipotezlerini şu şekilde ifade etmek mümkündür;
H1: Bireylerin algılanan faydası mobil bankacılık deneyimini anlamlı ve pozitif yönde
etkilemektedir.
H2: Bireylerin algılanan kullanım kolaylığı algılanan faydalarını anlamlı ve pozitif yönde
etkiler.
H3: Bireylerin algılanan kullanım kolaylığı algılanan fayda aracılığıyla mobil bankacılık
deneyimini anlamlı ve pozitif etkilemektedir.
H4: Algılanan finansal maliyet mobil bankacılık deneyimini anlamlı ve pozitif yönde etkiler.
H5: Mobil bankacılık güvenilirliğinin artması mobil bankacılık deneyimini anlamlı ve pozitif
yönde etkiler.
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H6: Mobil bankacılık deneyimi mobil bankacılık kullanma niyetini anlamlı ve pozitif yönde
etkilemektedir.
H7: Algılanan güvenilirlik algılanan faydayı arttırmaktadır.
H8: Algılanan finansal maliyet algılanan faydayı arttırmaktadır.
H9: Algılanan fayda mobil bankacılık deneyimini arttırmaktadır.
H10(a,b,c): Algılanan güvenilirlik, finansal maliyet ve kullanım kolaylığı algılanan fayda
aracılığıyla mobil bankacılık deneyimini anlamlı etkilemektedir.
H11 (a,b,c,d): Algılanan kullanım kolaylığı (a), algılanan fayda (b), algılanan finansal maliyet
(c), algılanan güvenilirlik (d) mobil bankacılık deneyimi aracılığıyla mobil bankacılık kullanma
niyetini anlamlı ve pozitif yönde etkilemektedir.
H12 (a,b): Kredi kartı kullanıp kullanmamaya göre mobil bankacılık deneyimi (a) ve mobil
bankacılık kullanma niyeti (b) değişmektedir.
H13 (a,b,c,d,e,f): Bankacılık tecrübesine göre algılanan kullanım kolaylığı (a), algılanan fayda
(b), algılanan finansal maliyet (c), algılanan güvenilirlik (d), mobil bankacılık deneyimi (e) ve
mobil bankacılık kullanma niyeti (f) değişmektedir.
3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ
Bu çalışmada araştırma deseni ve teorik yapısı doğrultusunda oluşturulan hipotezler kesitsel ve
nicel araştırma yöntemi ile ele alınmaktadır. Bu kapsamda ilk olarak araştırmanın modeli ortaya
konmuş ve ardından araştırma evren ve örneklemi ile ölçeklerden bahsedilmiştir.
3.1. Araştırma Modeli
Model, bir araştırmanın en özet ve sade haliyle resmedilmesini ve bağımlı bağımsız gibi birçok
değişken arasındaki ilişkileri/yönlerini gösteren bir diyagramdır. Genel olarak bir araştırmanın
modeli; doğrudan gözlemlenemeyen olguların anlaşılmasını kolaylaştırmak için kullanılan
analitik çerçevelerdir. Modeller yoluyla karmaşık ve kavranması zor olan örtünler daha
anlaşılırlık kazanmaktadır. Kuramla model çoğu durumda birbirinin yerine kullanılsa da sosyal
bilim araştırmalarında modeller, kuramlardan hareketle ortaya konur. Bu nedenle her modelin
bir kurama ya da daha önce yapılmış görgül araştırmalara dayanması arzulanır. Bir kurama
dayanarak birden fazla modeller üretilip test edilebilir. Bu nedenle, kuramın açıklayıcı, modelin
ise tanımlayıcı olduğu söylenebilir (Gürbüz ve Şahin, 2018: 76). Bu doğrultuda araştırmanın
temel modeli (Şekil 1) aşağıda belirtildiği gibidir.
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Görsel 1. Araştırmanın Hipotetik Modeli
Araştırmanın modeli incelendiğinde, düz çizgiler doğrudan etkileri gösterirken, model
içerisindeki kesikli çizgiler dolaylı etkileri göstermektedir. Ayrıca bir bütün olarak bağımlı ve
bağımsız değişkenlerin demografik bileşenlere göre farklılaştığını varsaymaktadır.
3.2. Araştırma evren, örneklem ve kapsamı
Araştırmanın çalışma birim evreni Türkiye’nin en önemli bölgelerinden biri olan batı Marmara
bölgesindeki mobil bankacılık kullanıcılarını kapsamaktadır. Bu bölge birçok alanda olduğu
gibi mobil bankacılık alanında da ilk sıralarda yer almaktadır. Mobil bankacılık kullanan
müşterilere bakıldığında, 2020 mart ayı itibariyle, son üç ayda bir defa giriş yapmış, 52.481
bireysel müşteriden oluşmaktadır (TBB, 2021). Evreni temsil etme yetisi olan 500 kişiye
kolayda örneklem tekniği kullanılarak online anket tekniği ile 140 sağlıklı örnekleme
ulaşılmıştır. Sosyal bilimlerde ankete dönüş oranın %28 geri dönüş oranı oldukça iyi bir rakama
işaret etmektedir. Veriler 01.08.2021-10.08.2021 tarihleri arasında toplanmıştır. Analizler
SPSS 21 Paket Programı ve AMOS 21 Paket Programı yardımıyla yapılmıştır.
3.3. Araştırma ölçekleri ve değişkenleri
Algılanan faydacılık olarak da ifade edilen (Ahmetoğulları, 2020) genişletilmiş teknoloji kabul
modeli değişkenlerinden algılanan fayda, algılanan güvenilirlik ve algılanan finansal maliyet
değişkenlerine ait ifadeler, Luarn ve Lin (2005)’den Wang ve arkadaşlarından (2003)
uyarlanarak Ahmetoğulları (2020) tarafından Türkçe’ye çevrilerek geçerliliği ve güvenilirliği
onaylanan ölçekler kullanılmıştır. Öte yandan algılanan kullanım kolaylığı değişkenine ait
ifadeler ise, Changchit ve diğerleri (2018) tarafından kullanılan ve iki ifadeden oluşan ölçek
Türkçe’ye çevrilmiş geçerliliği ve güvenilirliği test edilmiştir. Mobil bankacılık deneyimine ait
sürekli ölçümler üç ifadeden oluşmakta ve benzer şekilde Changchit ve diğerleri (2018)
tarafından kullanılan ölçek uyarlanmıştır. Son olarak mobil bankacılık kullanma niyeti
değişkenine ait ifadeler üç bileşenden oluşmakta ve Lin (2007) tarafından geliştirilen ölçeklerin
Türkçe’ye çevrilmesi ve geçerliliği ile güvenilirliği kabul edilen sınırlar içerisinde çıkmıştır.

BOOK OF FULL TEXT

ISBN: 978-625-7341-52-3

www.karadenizkongresi.org

Page | 423

BLACK SEA SUMMIT 7th INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES CONGRESS
Araştırma değişkenleri için 5’li Likert ölçeği kullanılmış ve 1=Kesinlikle katılmıyorum,
3=Kısmen katılıyorum ve 5=Kesinlikle katılıyorum gibi ifade edilmiştir.
4. BULGULAR
Araştırma hipotezleri doğrultusunda yapılan analizler sırasıyla betimleyici istatistikler,
normallik testi, açıklayıcı faktör, t-testleri, korelasyon ve yapısal eşitlik modeli analizinden
oluşmaktadır. Araştırma demografik bilgilerini gösteren bulgular Çizelge 1’deki gibidir.
Çizelge 1. Demografik Bulgular

Cinsiyet

Eğitim durumu

Meslek

Kredi Kartı

Değişkenler

n

%

Kadın

72

50,00

Erkek

72

50,00

Değişkenler

n

%

36-55
Evli

53

36,80

Bekar

91

63,20

Evet

143

99,30

1
14

0,70
9,70

18-25
Yaş

26-35

Ortaöğretim mezunu

17

11,80

Lise mezunu

62

43,10

Lisans mezunu

11

7,60

Lisansüstü

54

37,50

Öğrenci

42

29,20

Memur

9

6,30

Hayır
1 yıldan az

Serbest Meslek

15

10,40

1-3 yıl arası

27

18,80

Esnaf

14

9,70

3-5 yıl arası

37

25,70

İşçi

21

14,60

5-10 yıl arası

36

25,00

Akademisyen

3

2,10

10 yıldan fazla

19

13,20

Çalışmıyor

17

11,80

Hiç

8

5,60

Diğer

23

16,00

Kayıp Veri

3

2,10

Evet

90

62,5

Toplam

144

100

Hayır

54

37,5

Toplam

144

100,00

Medeni durum
Telefon Kullanımı

Banka

Çizelge 1. incelediğinde katılımcıların cinsiyet bakımından %50-%50 olmak üzere eşit olarak
ayrıldığı görülmektedir. Katılımcılar %63,2’si Bekar, %36,8’i evlidir. Katılımcılar, %50,7’si Z
Kuşağı (29 ve altı), %49,3’ü X Kuşağı (30 ve üstü) olarak dağılmaktadır. Katılımcıların eğitim
durumları %11,8’i İlköğretim mezunu, %43,1’i Lise mezunu, %7,6’sının Ön Lisans mezunu ve
%37,5’inin ise Lisans ve Üstü olarak dağılmaktadır. Katılımcıların %29,2’si Öğrenci, %6,3’ü
Memur, %10,4’ü Serbest Meslek (Doktor, Avukat, Mimar, Mühendis, Eczacı), %9,7’si Esnaf,
%14,6’sı İşçi, %2,1’i Akademisyen, %11,8’i Çalışmayan kısımdayken %16’lık bir bölüm ise
“Diğer” seçeneğini seçmiştir. Katılımcıların %99,3’ü akıllı telefon kullanmakta, %0,7’si
kullanmamaktadır. Katılımcıların Mobil Bankacılık geçmişine bakıldığında, %9,7 1 yıldan az,
%18,8 1-3 yıl arası, %25,7 3-5 yıl arası, %25 5-10 yıl arası, %13,2 10 yıldan fazla olarak
dağılmış ve %5,6 ise Hiç Mobil Bankacılık hizmeti kullanmamıştır. Katılımcıların %62,50’i
Kredi kartı kullanmaktayken, %37,5’i kredi kartı kullanmamaktadır.
4.1. Açımlayıcı Faktör Analizi Sonuçları
Faktör analizi birbiriyle ilişkili ifadelerin tek bir başlık altında toplanmasını sağlayan çok
değişkenli istatistiksel analizlerden biridir. Çalışmanın teorik modeli doğrultusunda ortaya
konan değişkenler ait açımlayıcı faktör analizi sonuçları Çizelge 2’deki gibidir. Temel
bileşenler analizi tekniği kullanılan faktörlerde faktör yükleri 0.50’nin üzerinde olan ifadeler
analize alınmıştır. Diğer taraftan çakışma ya da faktör yüklerinin düşük çıkması gibi bir
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problem olmadığından sorular aynen korunarak faktörler oluşturulmuştur. Sonuçlar literatürle
benzer şekilde, algılanan kullanım kolaylığı iki, algılanan fayda üç, algılanan finansal maliyet
üç, algılanan güvenilirlik iki, mobil bankacılık deneyimi üç ve son olarak mobil bankacılık
kullanma niyeti üç ifadeden oluşmuştur.
Öz
Değer

Cronb
Alp.

0,941
0,909
0,877

82,632

2,479

0,89

Cronb
Alp.

Mobil bankacılığı kullanmak daha az maliyetli olacaktır.
Mobil bankacılığı kullanarak parasal kaynaklara erişim daha kolaydır.
Mobil bankacılık uygulamaları daha maliyetli bile olsa tercih ederim.

Öz
Değer

4
5
8

Açıkl.
Varyns

Değişkenler

Faktör
Yükleri

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy: 0,714; Approx. Chi-Square: 269,666 ; Barlett’s Test of Sphericity: 0,000 ;
Extraction Method: Principal Components; Açıklanan Varyans Toplamı: 82,632

0,833
0,786
0,64

57,416

1,722

0,603

Cronb
Alp.

Mobil bankacılığı kullanmanın kişisel bilgilerimi hiç kimse ile paylaşmayacağına inanmaktayım.
Mobil bankacılığı güvenli buluyorum.

Öz
Değer

6
7

Açıkl.
Varyns

Değişkenler

Faktör
Yükleri

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy: 0,597 ; Approx. Chi-Square: 57,554 ; Barlett’s Test of Sphericity: 0,000
Extraction Method: Principal Components ; Açıklanan Varyans Toplamı: 57,416

0,833
0,786

57,416

1,713

0,829

Mobil bankacılığı kullanmak fiziksel banka kullanımından daha kolaydır

0,926

10 Mobil bankacılık hizmetlerini kullanmak ve karşılaştırmak fiziksel bankacılık hizmetlerinden daha kolaydır.

Cronb
Alp.

9

Öz
Değer

Değişkenler

Açıkl.
Varyns

Faktör
Yükleri

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy: 0,500 ; Approx. Chi-Square: 100,604 ; Barlett’s Test of Sphericity: 0,000
Extraction Method: Principal Components ; Açıklanan Varyans Toplamı: 85,666

57,416

1,713

0,829

0,926

Öz
Değer

Cronb
Alp.

11- Genellikle doğru hizmetleri alırım.
12- Genellikle mobil bankacılık hizmetleriyle ilgili iyi bir deneyim yaşarım.
13- Mobil bankacılık hizmetlerini genellikle zamanında alıyorum.

Açıkl.
Varyns

Değişkenler

Faktör
Yükleri

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy: 0,500 ; Approx. Chi-Square: 100,604 ; Barlett’s Test of Sphericity: 0,000
Extraction Method: Principal Components ; Açıklanan Varyans Toplamı: 57,416.

0,906
0,884
0,876

78,957

2,369

0,866

Mobil bankacılık hizmetlerini tekrar kullanmayı planlıyorum.
Önümüzdeki 30 gün içinde mobil bankacılığı kullanmayı planlıyorum.
Başkalarına mobil bankacılığı şiddetle tavsiye edeceğim.

Cronb
Alp.

1
2
3

Öz
Değer

Değişkenler

Açıkl.
Varyns

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy: 0,733 ; Approx. Chi-Square: 206,271 ; Barlett’s Test of Sphericity: 0,000
Extraction Method: Principal Components ; Açıklanan Varyans Toplamı: 78,957

Faktör
Yükleri

Algılan
.Algılan
Faktörl Değ.
Faktörl Değ.
Kullanım
Güvenli
er
er
Kriter.
Kriter.
Kolaylığı
k
Mobil
Faktörl Değ.
Bankacılık
er
Kriter.
Deneyimi
Kullanım Faktörl Değ.
Niyeti
er
Kriter.
Değ.
Kriter.

Mobil bankacılığı kullanmak, bankacılık işlerimin yürütülmesinde başarımı artırır.
Mobil bankacılığı kullanmak, bankacılık işlerimi yürütmemi kolaylaştırır.
Mobil bankacılığı kullanmayı faydalı bulurum.

Açıkl.
Varyns

1
2
3

Faktör
Yükleri

Değişkenler

Finansal
Maliyet

Faktörl
Algılanan Faktörl
Değ. Kırit.
er
Fayda
er

Çizelge 2. Açımlayıcı Faktör ve Güvenilirlik Analizi Sonuçları

0,924
0,923
0,869

81,996

2,46

0,887

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy: 0,728 ; Approx. Chi-Square: 256,368 ; Barlett’s Test of Sphericity: 0,000
Extraction Method: Principal Components ; Açıklanan Varyans Toplamı: 81,996

Çizelge 2 değerlendirildiğinde faktörlerin literatürde belirlenen sınırlar içerisinde anlamalı
şekilde isimlendirildiğini göstermektedir. Faktörlere ait KMO değerleri algılanan kullanım
kolaylığı ve güvenilirlik için kabul edilebilir sınırda (0.50) ama oldukça düşüktür. Öte yandan
diğer değişkenlerin KMO değerleri 0.70’in üzerinde ve iyi değerlere işaret etmektedir. Ayrıca
faktörlere ait güvenilirlik değerlerinin oldukça iyi olduğu gözlenmiştir.
4.2.

T- testleri
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Katılımcıların kredi kartı kullanıp kullanmadıklarına göre mobil bankacılık kullanma niyetleri
ve mobil bankacılık deneyimlerinin analiz edildiği t-testi sonuçları Çizelge 3’deki gibidir.
Çizelge 3. Kredi Kartı Kullanımına Göre MBKN ve MBD Değişimine Ait T-Testleri

KrediKart N
Ort.
SS
t
p
MBD
Evet
90
11,8111
2,51242
1,121
0,264
Hayır
54
11,3148
2,66935
MBKN
Evet
90
12,2667
2,75110
2,256
0,026
Hayır
54
11,1667
2,96362
Çizelge 3 ele alındığında, mobil bankacılık kullanma niyeti (MBKN) kredi kartı kullananlarda
daha fazla olduğu ve istatistiksel olarak anlamlı olduğu gözlenmiştir (t=2,256; p< ,05). Öte
yandan mobil bankacılık deneyimi kredi kartı kullanıp kullanmadığına göre değişmemektedir.
Araştırma hipotezlerinden biri olan bankacılık deneyimine göre ilgili bağımlı ve bağımsız
değişkenlerin farklılaşıp farklılaşmadığını test etmek için ANOVA testi yapılmıştır. Analiz
sonuçları Çizelge 4’teki gibidir.
Çizelge 4. Katılımcıların Bankacılık Tecrübelerine Göre ANOVA Sonuçları
AF

Gruplararası
Gruplariçi
Toplam
Gruplararası
Gruplariçi
Toplam
Gruplararası
Gruplariçi
Toplam
Gruplararası
Gruplariçi
Toplam
Gruplararası
Gruplariçi
Toplam
Gruplararası
Gruplariçi
Toplam

FM

AG

AKK

MBD

MBKN

K.T.
75,832
1044,352
1120,184
87,302
731,521
818,823
19,667
564,135
583,801
46,432
428,731
475,163
93,502
852,044
945,546
231,119
936,129
1167,248

Sd
5
135
140
5
135
140
5
135
140
5
135
140
5
135
140
5
135
140

K.O
15,166
7,736

F
1,961

p
,088

Anlamlı fark

17,460
5,419

3,222

,009

3-5 yıl ve 10 yıl üzeri
ile hiç arasında

3,933
4,179

,941

,457

9,286
3,176

2,924

,015

10 yıl ve üzeri ile hiç
arasında

18,700
6,311

2,963

,014

3-5 yıl ve 10 yıl üzeri
ile hiç arasında

46,224
6,934

6,666

,000

Hiç kullanmayan ile
diğerleri arasında
negatif, 3-5 yıl ile 1
yıldan az arasında, 10
yıldan fazla ile 1 yıldan
finansal
maliyet,
az arasında

Çizelge 4 incelendiğinde, bireylerin geçmiş bankacılık tecrübesinin algılanan
algılanan kullanım kolaylığı, mobil bankacılık deneyimi ve mobil bankacılığı kullanma
niyetinde değişime neden olduğu gözlemiştir. Bu kapsamda, araştırma hipotezlerinden, H13a,
H13c reddedilirken, H13b, H13d, H13e ve H13f kabul edilmiştir.
Araştırmada yapılan diğer farklılık analizlerine bakıldığında, Algılanan fayda (F(3-140)=3.57,
p<0.05), algılanan finansal maliyet (F(3-140)=3.035, p<0.05) ve mobil bankacılık kullanma
niyetinin eğitime düzeyine göre değiştiği saptanmıştır (F(3-140)=4.337, p<0.01). Farkın
kaynağına bakılınca mobil bankacılık kullanma niyeti ve algılanan fayda açısından lisans ve
üstü eğitime sahip olanların ilköğretime göre daha olumlu algılandıkları gözlenmektedir.
Algılanan finansal maliyet açısından ise Lisans ve üstü ile lise mezunları arasında anlamlı fark
gözlenmiştir. Öte yandan yaşa göre ilgili değişkenler açısından anlamlı bir fark bulunmamıştır.

4.3.

Ölçüm Modelinin Değerlendirilmesi
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Hooper ve arkadaşlarına (2008) göre, Yapısal Eşitlik Modellemesi ile ortaya konan
çalışmalarda, önerilen modelin uyum ölçütleri için yaygın olarak kullanılan CFI, NFI ve TLI
değerlerinin genellikle 1'e yakın olması, Ki-kare/Serbestlik derecesi değerinin 5'den küçük
olması ve RMSEA ve SRMR değerlerinin ise 0.10'dan küçük olması, verilerin tavsiye edilen
modele çok iyi bir uyum sağladığının işareti olarak kabul edilmektedir. Ancak, bu ölçütlerin
hesaplanması, elde edilmiş olan verinin normal dağılıma ne kadar uyduğuna, verinin toplam
kaç kişiden sağlandığına (veri sayısının artması daha faydalı olacağına), verinin uç değerler
(outlier) içerip içermediğine doğrudan bağlıdır, bilhassa doğrulayıcı faktör analizleri
gerçekleştirildiğinde, verinin az sayıda kişiden toplanmış olduğu hallerde, uyum ölçütlerinin
hesaplanmasında hedeflenen değerlere ulaşılması bir hayli güç olmaktadır (Maydeu-Olivares
et al., 2017). Bu durumda, bilhassa Ki-kare/Serbestlik derecesi ölçütü ile ve RMSEA ölçütü
değerlerinin daha ehemmiyet kespettiği, bu değerler hedeflenen sınır değerlerin altına
düştüğünde, CFI, NFI ve TLI gibi diğer ölçütlerin 1'e yakın olmasının (0,90'dan büyük olması
en iyi uyum) arzulanmasına mukabil bu değerlerde esneklik gösterilebileceği belirtilmektedir.
Bu kapsamda araştırmanın yapısal modeline ait uyum iyiliği değerleri Çizelge 5’teki gibidir.
Çizelge 5. Ölçüm Modeline Ait Uyum İyiliği İndeksleri
Genel Model
Uyumu
x2/sd
RMSEA
NFI
CFI
IFI
PGFI
GFI

İyi Uyum

Kabul Edilebilir Uyum

Elde Edilen Uyum Değerleri

≤3
≤0.05
≥0.95
≥0.97
≥0.95
1’e yakın
≥0.90

≤5
≤0.10
≥0.90
≥0.95
0.94-0.90
En alt sınır değeri 0.50
0.89-0.85

2.071
0.87
0.902
0.946
0.947
0.576
0.860

Kaynak: (Meydan ve Şeşen, 2011: 37)
Literatürde model uyum indeksleri iyi uyum ve kabul edilebilir uyum değerleri belirlenmiştir.
Bu kapsamda elde edilen uyum iyiliği değerleri iyi uyuma oldukça yakın ve kabul edilebilir
uyum değerlerinin üzerinde çıkmıştır. RMSEA değeri 0,08 olarak bazı kaynaklarda (Meydan
ve Şeşen, 2011) kabul edilebilir sınır olarak belirlenmiş ve elde edilen değer bu değerin çok az
üzerindedir.
4.4. Yapısal Modele (Path Analizine) Ait Sonuçlar
Path analizi, birden fazla değişken arasındaki neden-sonuç ilişkisine dayalı olarak, modelde
bulunan bir değişkenin başka bir değişken ile arasındaki korelasyonu saptamak ve değişken
üzerindeki nedensel etkisini tespit etmek için gerçekleştirilir. Katsayıların yorumlanmasında
standartlaştırılmış regresyon katsayıları genel kabul görmüş yöntemdir. Araştırma
değişkenlerine ait yol katsayıları ve analiz sonuçları Çizelge 6’daki gibidir.
Çizelge 6. Yapısal İlişkilere Ait Yol Analizi Sonuçları
R2
Kritik
Oran(C.R.)

<--- AKK
<--- AG
<--- AFM

-.167
.053
1,493

-.148
.046
1,188

.414
,093
.545

-,403
.567
2,737

MBKN <--- MBD

,922

,897

,073

12,585

AF
AF
AF
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Hipotezler
P

1.18

S.H.

Yapısal İlişkiler

,687
,570
,006

0.80

β

Standartlaştırılmış
Regresyon Katsayıları
(β)

***
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Sonuç

H2
H7
H8

Red
Red
Kabul

H9

Kabul
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MBD
MBD
MBD
MBD

<--<--<--<---

AKK
AF
AFM
AG

.251
.738
-.087
.052

,228
.756
-.071
.046

0,191
.292
.329
.069

1.313
2.531
-.265
.746

0.85
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H11
H1
H4
H5

,006
.011
.791
.456

Kabul
Kabul
Red
Red

***p<0.01 (Bu çalışmada %5 düzeyinde anlamlı kabul edilmektedir).

Çizelge 6 incelendiğinde doğrudan etkilerin ele alındığı, araştırma modeli için Yem sonuçlarına
göre, algılanan kullanım kolaylığının zıt yönlü (-.148), algılanan güvenilirliği aynı yönde
(.046), algılanan finansal maliyet aynı yönde (1.188) algılanan fayda ile ilişkili ve regresyon
katsayısının (R2=1.18) oldukça yüksek olduğu gözlenmektedir. Yani bağımsız gizil değişkenler
modelin tamamını açıklamaktadır. Bu kapsamda H2 ve H7 reddedilirken H8 onaylanmıştır.
İkinci yapısal modelde, mobil bankacılık deneyimi ile mobil banka kullanma niyeti arasında
aynı yönde (.897) ilişkili olduğu ve regresyon katsayısının 0.80 olduğu saptanmıştır. Bağımsız
değişken mobil bankacılık deneyiminin mobil bankacılık kullanma niyetinin %80’lik kısmını
açıklamaktadır. Bu kapsamda, H9 hipotezi kabul edilmiştir.
Üçüncü yapısal eşitlikte, mobil bankacılık deneyimi ile algılanan kullanım kolaylığı aynı yönde
(.228), algılanan fayda aynı yönde (.756), algılanan finansal maliyet ile zıt yönde (-.071),
algılanan güvenilirlik ile aynı yönde (.046) ilişkili ve regresyon katsayıları (R2=.85) oldukça
yüksek olduğu tespit edilmiştir. Yani ilgili dışsal değişkenler içsel değişken mobil bankacılık
deneyimindeki değişimlerin %85’lik kısmını açıklamaktadır. Bu kapsamda, H11 ve H1 kabul
edilirken, H4 ve H5 reddedilmiştir.
Araştırmanın dolaylı etkilerine ait hipotezleri test etmek için, verilerin normal dağılım
varsayımından hareketle Maximum Likelihood hesaplama yöntemi kullanılarak kovaryans
matrisi oluşturulmuştur. Değişkenlere ait dolaylı etkile ve aracı etkilerin verildiği sonuçlar
Çizelge 7’deki gibidir.
Çizelge 7. Araştırmanın Aracı Analiz Sonuçları

Aracı Etkiler

Standartlaştırılmış
Endirek Etki (β)

Bootstrap(Lower
Bounds/Upper Bounds)
%95 GA
-..049/2.341
-.092/.336
-1.673/.208

Hipotezler

Hipotez Sonuçları

H10b
MBD<---AF<--- AFM
.898
Desteklenmedi
H10a
MBD<--- AF<--- AG
.035
Desteklenmedi
MBD <---AF<--- AKK
-.112
H10c
Desteklenmedi
MBKN <---MBD<--H12c
Desteklenmedi
.104
-1.077/.510
AKK
H12b
MBKN <---MBD<--- AF .678
.095/2.184
Desteklendi
MBKN<---MBD<--H12a
Desteklendi
.742
.303/2.042
AFM
H12a
MBKN<---MBD<--- AG .073
-.093/.183
Desteklenmedi
Çizelge 7 incelendiğinde aracı etkilerden algılanan faydanın mobil bankacılık deneyimi
aracılığıyla mobil bankacılık kullanma niyetini anlamlı ve pozitif yönde etkilediği gözlenmiştir
(β= .841, %95 GA [.016, .138]). Ayrıca algılanan finansal maliyetin algılanan fayda aracılığıyla
mobil bankacılık kullanma niyetini anlamlı ve pozitif yönde etkilediği tespit edilmiştir (β=
1.014, %95 GA [.653, 2.486]). Öte yandan diğer yolların aracılık etkisi istatistiksel olarak
anlamlı olmadığı gözlenmiştir.
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[X2/df: 2.071; GFI: 0.860; NFI: 0.902; CFI: 0.946; RMSEA: 0.087; IFI: 0.947; PGFI: 0.576]

Görsel 2. Araştırmanın Path Analizi Sonuçları

Görsel 2 incelendiğinde, uyum iyiliği değerlerini düzenlemek adına algılanan finansal maliyete
ait gözlenen değişkenlerin hata terimleri arasında kovaryanslar yapılmıştır. Böylece modelin
veriler tarafından desteklendiği saptanmıştır.
5. SONUÇ VE TARTIŞMA
Mobil bankacılık bilhassa pandemi döneminde daha da yerleşen artık bankalar için olmazsa
olmazlardan teknolojik gelişmedir. Dijitalleşmenin bu denli hızlı geliştiği bir dönemde,
tüketicilerin bankacılık ve uygulamalarından biri olan mobil bankacılığı kullanma niyetlerinin
nasıl gelişebileceğini tahmin etmek bir hayli önem arz etmektedir. Yeni teknolojilerin
enformasyonların kullanma niyetini şekillendiren saptamak adına geliştirilen en önemli
modellerden biri teknoloji kabul modelidir(TKM). Literatürde bireylerin bilgi sistemlerini
kabul edip etmeyeceğini tahmin eden teknoloji kabul modeli ve planlı davranış teorisi sıkça
kullanılmıştır. Ancak TKM ile mobil bankacılık uygulamasına etki eden faktörlere gizlilik ve
koruyuculuğu içeren (algılanan güvenilirlik), finansal olarak daha avantajlı olduğunu varsayan
(algılanan finansal maliyet) ve son olarak mobil bankacılığı daha önceden deneyimlemenin
eklenmesiyle TAM mobil bankacılık bağlamında genişletilmiş oldu. Nihayetinde 146 veri seti
yapısal eşitlik modellemesi yapılarak genişletilmiş TAM test edildi. Sonuçlar pandemi
döneminde bireylerin mobil bankacılığı kullanma niyetlerini tahmin etmede genişletilmiş
TAM’ı güçlü şekilde desteklemektedir.
Model detayına bakıldığında algılanan finansal maliyet avantajının algılanan faydayı önemli
ölçüde ve pozitif yönde artırdığı saptanmıştır. Bu sonuç, Ahmetoğulları (2020)’nın katılım
banka müşterilerinin satın alma davranışının belirleyicilerinde ortaya koyduğu sonuçlara
benzerdir. Algılanan finansal maliyet, mali konuda mobil bankacılığın daha avantajlı olduğu,
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daha az maliyetli olduğu ve daha maliyetli bile olsa kullanılan bir hizmet olduğunu ifade
etmektedir. Genel olarak finansal maliyeti fazla bile olsa tercih edilebilmesinin algılanan
faydanın yüksek olmasına neden olmaktadır. Bu da maliyetin avantajının fayda algısında
önemli bir değişken olduğunu ama başka değişkenlerinde etken olduğuna işaret etmektedir.
Nitekim algılanan faydayı artıran bir diğer önemli bileşenlerden algılanan kullanışlılık ve
algılanan güvenilirlik (başkasıyla paylaşılmayı içeren gizlilik, sistemin dışardan saldırılara
karşı korunaklı olmasını ifade eden güven) den oluşan parametrelerin teknoloji kabul modeli
teorik yapısının aksine anlamlı etkisi olmadığı gözlenmiştir. Bu sonuç genişletilmiş teknoloji
kabul modelinin temel varsayımına aykırıdır (Davis, 1989). Ayrıca güvenin ve kullanım
kolaylığının algılanan faydaya anlamlı ve pozitif etkisini gösteren çalışmalara da ters
düşmektedir (Özcan, 2019; Luarn ve Lin, 2005; Li, vd, 2019).
Mobil bankacılık deneyimine algılanan faydanın önemli bir etkiye sahip olduğu bu çalışmanın
diğer önemli bir sonucudur. Öyle ki, genişletilmiş teknoloji kabul modelinin bu özgün
modelinde tutumun aracılık rolü yerine mobil bankacılık hizmetlerine ait deneyimin aracılık
rolü irdelenerek literatüre özgün bir katkı sunulmuştur. Doğru, zamanında ve iyi bir hizmet
almaktan oluşan mobil bankacılık deneyimine algılanan faydanın anlamlı ve önemli ölçüde etki
etmesinde, mobil bankacılık hizmetlerinde bankaların başarılı olduklarına, kullanım ara yüzü
ve pratikliğinin sağladığı kolaylığın deneyime dönüştüğüne işaret etmektedir.
Mobil bankacılık hizmetlerini kullanma niyetine genişletilmiş TAM bileşenlerinden hiçbirinin
(fayda, kullanışlılık, güvenilirlik ve finansal maliyet) doğrudan etkisi gözlenmezken, mobil
bankacılığı deneyimleme aracılığıyla kullanma niyetlerinin oluşabileceği saptandı. Zira mobil
bankacılığı deneyimlemek kullanma niyetini çok güçlü açıklamaktadır. Diğer taraftan,
algılanan finansal maliyete dönük avantajlı algılar mobil bankacılık deneyimi aracılığıyla mobil
bankacılık kullanma niyetini arttırmaktadır. Bu sonuç Sun ve diğerlerinin (2012) çalışmasıyla
benzerlik göstermektedir. Dahası algılanan finansal maliyete dönük avantaj faydaya dönüşerek
(algılanan fayda aracılığıyla) mobil bankacılık deneyimini yükseltmektedir. Bu sonuçlar Gu ve
diğerlerinin (2009) algılanan kullanım kolaylığı ve kullanışlılık ile güvenin mobil banka
kullanma niyetlerine anlamlı etkisini tespit ettiği çalışmayla farklılık göstermektedir. Aynı
çalışmada algılanan kullanım kolaylığı algılanan fayda aracılığıyla mobil banka kullanım
niyetini arttırdığı tespit edilmiştir. Bu çalışma algılanan faydanı aracılık rolünün mobil
bankacılık deneyimine aktarılmasını sağladı. Mobil bankacılık deneyimi artan bireylerin bu
hizmetleri kullanma niyetleri de artmakta ve mobil bankacılık algılanan fayda ve algılanan
finansal maliyetin etkisinde aracılık rolü de üstlenmektedir. Bu da bankaların mobil
uygulamalara dönük korunaklılık ve gizliliğe dönük endişeleri ve tüketicilerin korkularının
giderilmesinin elzem olmadığını göstermektedir.
Bankaların mobil bankacılık hizmetlerinin inovatif çözümler üretmesi, pandeminin gölgesinde
alternatif ve sürdürülebilir yenilikler yapması ehemmiyetlidir. Bu noktada sunulan mobil
hizmetlerin çeşitliliği, ara yüzü kullanım pratiğinin anlaşılır olması sübjektif yararların göz
önünde bulundurulması gerekmektedir. Tüketicilerin mobil bankacılığı deneyimlemesi, çok
daha önemlidir. Bu sayede sunulan hizmetleri daha fazla kullanmaya niyetleri artacak ve bu da
nihai gerçek kullanımı oldukça arttıracaktır. Tüketicilere sağlanan faydanın ve finansal
maliyetin avantajının mobil bankacılık hizmetlerini daha fazla deneyimlemeyi sağlayacaktır.
Bu deneyim de mobil bankacılık hizmetlerini kullanmak için tüketicileri daha çok
isteklendirilecektir. Bankalar pandemi dönemini de hesaba katarak, dijital dönüşümün uzaktan
çalışmanın arttığı bu dönemde, kullanıcılara düşük maliyetli, beklentileri karşılayan ve inovatif
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çözümler sunarak niyetlerini geliştirmelidir. Bu çalışma daha fazla örneklemle, daha farklı
bölgeleri de hesaba katarak genişletilmelidir. Bunun yanı sıra teorik yapıya kullanma tutumu
ve gerçek kullanım kavramlarının da eklenmesi faydalı olacaktır.
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