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Uluslararası  
24 KASIM 

BAŞÖĞRETMEN 
EĞİTİM VE YENİLİKÇİ 

BİLİMLER SEMPOZYUMU 

23-24 Kasım 2019

ANKARA

SEMPOZYUM PROGRAMI 

Program Akışı 

23 Kasım- Kayıt, Oturumlar 

24 Kasım- Kayıt, Oturumlar 



23 .11 .2019/ CUMARTESİ 
Saat: 10:00-12:00 

SALON- 1 OTURUM-1 MODERATÖR: Dr. Mukadder GÜNERİ 

  Doç. Dr. Semra KIRANLI GÜNGÖR 
  Öğrt. Burcu YOĞURTCU 
  Öğr. Gör. Mehmet GÜNGÖR 

ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ, 24 KASIM VE BAŞÖĞRETMEN ÜZERİNE ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ 

Yüksel YILDIRIM BAŞÖĞRETMEN Mustafa Kemal  ATATÜRK’ÜN 
OKUDUĞU KİTAPLARA GENEL BİR BAKIŞ 

Arş. Gör. Yasemin IŞIK MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN EĞİTİMCİ KİŞİLİĞİ VE “BAŞÖĞRETMEN” 
UNVANI 

Arş. Gör. Yasemin IŞIK MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN MİLLÎ ŞUURUN GELİŞMESİNDEKİ ROLÜ 

Dr. Mukadder GÜNERİ TÜRK EĞİTİM TARİHİ VE BAŞÖĞRETMEN 

Doç. Dr. Nurhan AYDIN 
  Zafer IŞIK 

KÂZIM KARABEKİR PAŞA’NIN EĞİTİM KADEMELERİNE YÖNELİK GÖRÜŞ VE 
DÜŞÜNCELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI ÖĞRENCİLERİNİN MESLEK DERSLERİ İLE KÜLTÜR DERSLERİNE 
KARŞI TUTUMLARI

Prof. Dr. Hasan Güner BERKANT 
  Zeynep BURUN 

ÖĞRETMENLERİN İŞ MOTİVASYONLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERE 
YÖNELİK GÖRÜŞLERİ 

Araş. Gör. Gizem Hediye EREN 
Araş. Gör. Dr. Merve BULDAÇ 

ÖĞRETMEN VE MİMAR KİMLİĞİYLE MUALLA EYÜBOĞLU ANHEGGER: 
HASANOĞLAN YÜKSEK KÖY ENSTİTÜSÜ ÖRNEĞİ 

 23.11.2019/CUMARTESİ 

Saat: 12:00-14:00 

SALON-1  OTURUM-2 MODERATÖR: Prof. Dr. Soner YAVUZ  &  Dr. Sibel DEMİR KAÇAN

Aynur Elif BULUT 
Prof. Dr. Mehmet YILMAZ FEN LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN EPİSTEMOLOJİK İNANÇ DEĞERLERİNİN BELİRLENMESİ 

Aynur Elif BULUT  
Prof. Dr. Mehmet YILMAZ BİYOLOJİ EĞİTİMİNDE BİLGİ İŞLEMSEL (HESAPLAMALI) DÜŞÜNME BECERİSİNE BETİMSEL 

BİR BAKIŞ 
Dr..Gülsemin SAVAŞ TUNA 
Gökçen OZAN 
Mert Burak IŞIK 
Berk Buğra IŞIK 
Zennur İrem CAN 

HİBİSCUS ESCULENTUS L.’NİN KIVAM ARTTIRICI, YAPIŞTIRICI, OYUN 
HAMURU VE TABLET ÜRETİMİNDE KULLANILABİLİRLİĞİNİN 
ARAŞTIRILMASI 

Dr.Gülsemin SAVAŞ TUNA 
Gökçen OZAN 
Ayşenaz UZUN 
Lara BECERİR 
Kazım Ömer VAROL 

SÜTLEĞEN ÖZÜTÜ KULLANILARAK KUMAŞLARIN BAZI MEKANİK 
ÖZELLİKLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ 

  Öğr. Gör. Dr. İbrahim YÜKSEL 

ESKİ VE YENİ PROGRAMLARA GÖRE GENEL FİZİK 1-2-3 TEORİK DERSLERİNİN VE FEN 

BİLİMLERİ ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA FİZİK KONULARININ DURUMU HAKKINDA 
ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRÜŞLERİNİ BELİRLEME 

Eda AKÇA 
Prof. Dr. Soner YAVUZ 

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN FEN BİLİMLERİ DERSİNDEKİ KİMYA 
KAVRAMLARINA YÖNELİK METAFORİK ALGILARININ İNCELENMESİ 

Banu METINKALE FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ TEKNOLOJİK PEDAGOJİK ALAN 
BİLGİSİ ÖZGÜVEN ALGILARININ İNCELENMESİ 

Dr. Sibel DEMİR KAÇAN 

Arş. Gör. Nisa YENİKALAYCI 

FEN BİLGİSİ ÖĞRENCİLERİNİN LABORATUVAR İMAJLARININ ÇİZİMLERLE 
BELİRLENMESİ 

Dr. Öğr. Üyesi Bayram GÖKBULUT 
Çağdaş BİLGİN

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARINA YÖNELİK ASTRONOMİ İLE İLGİLİ “EKSİK 
KELİMELER” VE
“ANAGRAM” TESTİ GELİŞTİRME

Burak TARAKÇI

Öğr. Gör. Dr. İbrahim YÜKSEL



 23.11.2019/ CUMARTESİ  

 Saat: 14:00-16:00 

SALON-1 OTURUM-4 MODERATÖR: Prof. Dr. Emine KOCA 

Prof. Dr. Emine KOCA 

Prof. Dr. Fatma KOÇ 

GENÇ KIZLARIN KİŞİSEL İMAJLARINDA GİYİM TARZI VE DEĞERLER İLİŞKİSİ 
ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 

Prof. Dr. Emine KOCA 

Prof. Dr. Fatma KOÇ 

GELENEKLİ HALK GİYİM KUŞAMINDA YOZLAŞMAYA YÖNELİK BAZI 
TESPİTLER 

Dr. Öğrt. Üyesi Mehmet Ertuğ YAVUZ ELT SINIFLARINDA İNGİLİZ EDEBİ KAYNAKLARININ ÖĞRETİMİ 

Öğr. Mine ÇELİK TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİNİN ÖNEMİ' 

  Rumeysa ŞAHİN 
  Mütercim 
  Doç. Dr. Nesrin DELİKTAŞLI 

  ULUSLARARASI TÜRK CEZA İSTİNABE TALEPNAMELERİNİN ÖZELLİKLERİ 
  VE FRANSIZCAYA ÇEVİRİLERİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR 

Doç. Dr.Nesrin DELİKTAŞLI NORMATİF METİNLERİN DİLSEL ÖZELLİKLERİ VE ÇEVİRİLERİ 

Dr. Öğr. Üyesi Çağla ATMACA HOW SATISFIED WE ARE WITH OUR SECOND FOREIGN LANGUAGE CLASSES? 

23.11.2019 

CUMARTESİ 

 Saat: 16:00-18:00 

SALON-1 OTURUM-3 MODERATÖR:  Dr. Öğr. Üyesi Özlem TUNÇ DEDE 

Halil ULUPINAR 
Murathan KALENDER 
Prof. Dr. Yahya BOZKURT 

3 BOYUTLU YAZICININ EĞİTİMDE KULLANILABİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ 

Halil ULUPINAR 
Murathan KALENDER 
Prof. Dr. Yahya BOZKURT 

SANAL GERÇEKLİK ARAÇLARININ KAYNAK TEKNOLOJİLERİ 

DERSLERİNDE KULLANILABİLİRLİĞİ 

Yük. Müh. Mustafa Evren POLAT 
Müh. Aybike Nur CİNGÖZ 

KALİTE PARAMETRELERİNİN FİBER OPTİK KABLOLARI 
ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 

Büşra POLAT 
 Prof. Dr. İbrahim ÇİL 

İLAÇ ENDÜSTRİSİNDE KANBAN SİSTEMİYLE TEDARİK OPERASYONLARININ 
İYİLEŞTİRİLMESİ 

Büşra POLAT 
Prof. Dr. İbrahim ÇİL 

KOBİ’LERDE YALIN ÜRETİM: ELEKTRİKLİ KOMPONENT ÜRETİMİ YAPAN 
BİR FİRMADA YALIN ÜRETİM UYGULAMALARI 

Dr. Öğr. Üyesi Özlem TUNÇ DEDE ERIOCHROME BLACK T (EBT) BOYAR MADDESİNİN 
GİDERİMİNDE Chlorella Vulgaris ALGİNİN KULLANILMASI 

Dr. Öğr. Üyesi Özlem TUNÇ DEDE ÇEVRESEL ANALİZLERDE ÖLÇME BELİRSİZLİĞİNİN ÖNEMİ 

Dr. Ömer K. ÖRÜCÜ 
E. Seda ARSLAN
Almira UZUN
Fatmanur GONCA

KENTSEL AÇIK ve YEŞİL ALANLARININ YOĞUNLUK VE ERİŞEBİLİRLİK 
ANALİZİ, KARAMAN KENTİ ÖRNEĞİ 

Dr. Öğr. Üyesi Ömer K. ÖRÜCÜ 
Almira UZUN
Müge SAKCALI

ISPARTA KONUR ve IŞIKKENT BORSA PARKLARININ GÖRSEL KALİTE AÇISINDAN 
DEĞERLENDİRİLMESİ 

Araş. Gör. Gizem Hediye EREN 
Araş.Gör. Dr .Merve BULDAÇ 

SU ÖGESİNİN KAMPUS ALANI İÇİNDE KULLANIMINDA İŞLEVSEL VE ESTETİK 
NİTELİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 
YUNUS EMRE KAMPUSU ÖRNEĞİ 

Zeliha ASAN(YL Öğrencisi)
Gül TEKAY BAYSAN

TÜRKİYE’DE MÜTERCİM-TERCÜMANLIK EĞİTİMİ: ÖĞRENCİNİN KENDİ
ÖĞRENİM SÜRECİNDEKİ ROLÜ

Doç. Dr.Melek ALPAR
Damla KIRAÇ(YL Öğrencisi)

ÇOCUKLARA YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE « PARİS TEHLİKEDE » İSİMLİ
FRANSIZCA OKUMA KİTABININ ÇOKLU ZEKA KURAMINA GÖRE
İNCELENMESİ

Yasemin Horasan
(Öğretmen)
Rozelin Çelik
Mert Batuhan Şahin

ALSİKONTROMOBİL



 PAZAR- 24.11.2019/ Saat: 10:00-12:00 

SALON-1 OTURUM-1 MODERATÖR: Doç. Dr. Melahat DEMİRBİLEK 

Arş. Gör. Hazel ERCAN 
Prof. Dr. Şebnem YILDIRIM ORHAN 

MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ STAJ DENEYİMLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ 

Arş. Gör. Hazel ERCAN 
Prof. Dr. Şebnem YILDIRIM ORHAN 
Arş. Gör. Sinem ARICI KETHÜDA 

RUDOLF MATZ 25 ETÜT KİTABI ANALİZİ 

Dr. Öğr. Üyesi Şenol AFACAN 

Dr. Öğr. Üyesi Satı 

DOĞANYİĞİT 

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ MÜZİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÇALGI 

ÇALIŞMA YÖNTEMLERİNİ UYGULAMA DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ 

Doç. Dr. Melahat DEMİRBİLEK ENGELLİLERİN EĞİTİME ERİŞİM HAKLARI 

Cemre URHAN TÜRK FOLKLOR ARAŞTIRMALARI DERGİSİ’NDEKİ MASALLARIN İNCELENMESİ 

Prof. Dr.Orhan KARAMUSTAFAOĞLU 
   Fatma Kübra UYAR 

EĞİTSEL OYUNLA DUYU ORGANLARI KONUSUNUN ÖĞRETİMİ: KOKLA VE TADINI KEŞFET 

Dr. Öğr. Üyesi Aygül OKTAY 
Deniz SARIBUDAK 

ÖĞRETMENLERİN ÖĞRENCİ VELİLERİYLE YAŞADIKLARI SORUNLARA İLİŞKİN 
GÖRÜŞLERİ 

PAZAR- 24.11.2019/ Saat: 12:00-14:00 

SALON-1 OTURUM-2 MODERATÖR: Prof. Dr. Hatice ÖĞÜTÜCÜ & Doç. Dr. Sinem SOMUNOĞLU İKİNCİ 

Doç. Dr. Sinem SOMUNOĞLU İKİNCİ SAĞLIĞIN KORUNMASI VE GELİŞTİRİLMESİ SÜRECİNDE SAĞLIK EĞİTİMİ 
VE SAĞLIK OKURYAZARLIĞI 

Öğr. Gör. Işıl ORAN 

Arş. Gör. Sümeyye OKYAR 

İŞİTME YETERSİZLİĞİNDEN ETKİLENMİŞ ÇOCUKLARIN EBEVEYNLERİ 
İLE OLAN OYUN ETKİLEŞİMLERİNİN İNCELENMESİ 

Arş. Gör. Sümeyye OKYAR TÜRKİYE’ DE UYGULANAN ERKEN MÜDAHALE PROGRAMLARININ 
İNCELENMESİ 

 Prof. Dr. Hatice ÖĞÜTÜCÜ 
Ferhat KANTAR 
Bil.Uzm. Suphi ONER 

PETROL İLE KİRLENMİŞ TOPRAKLARDAN İZOLE EDİLEN BAKTERİLERİN 
ANTİBİYOTİK DİRENÇLİLİKLERİ 

Prof. Dr. Hatice ÖĞÜTÜCÜ 
Yeter GOVENÇ 
Murat GULER 

İDRAR YOLU ENFEKSİYONUNA NEDEN OLAN GRAM NEGATİF 
BAKTERİLERİN ANTİBİYOTİK DİRENÇLİLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 

  Gökçen OZAN 

  Dr. Gülsemin SAVAŞ TUNA 
  Melisa UYSAL 

  Aleyna PALIKAN 

  Gülsu ERDAN 

  KADINLARIN VAJİNİT SORUNLARINA KARŞI KADİFE ÇİÇEĞİNDEN (T.ERECTA L.) 

  DOĞAL ÇÖZÜM 

 Gökçen OZAN 

 Dr. Gülsemin SAVAŞ TUNA 

 Damla DEMİRBİLEK 

 Salim Efe ZEYBEK 
 Umut Yaşar ERGÜN 

 KARAHİNDİBA (T. OFFICINALE) BİTKİSİNİN DOĞAL KAUÇUK ÜRETİMİ İÇİN 

 ALTERNATİF   BİR KAYNAK OLABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI 

ETKİLEŞİMLİ TAHTA KAVRAMIYLA İLGİLİ İNGİLİZCE ÖĞRETMEN
ADAYLARININ ZİHİNSEL MODELLERİ

Feyza Zeytinli
YL Öğrencisi
Prof. Dr. Gülay Ekici



PAZAR-24.11.2019/ Saat: 14:00-16:00 
SALON-1 OTURUM-3 MODERATÖR: Doç. Dr. Melahat DEMİRBİLEK 

Doç. Dr. Melahat DEMİRBİLEK SOSYAL REFAH, SOSYAL ADALET VE SOSYAL HİZMET 

Dr. Münevver BAYAR REKABET VE İNOVASYON KÜLTÜRÜ OLUŞTURMADA STRATEJİK İNSAN 
KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN ÖNEMİ 

  Arş. Gör. Kübra ARSLAN 
  Doç. Dr. Hande ŞAHİN 

 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN RUHSAL HASTALIĞI OLAN 
 BİREYLERE YÖNELİK TUTUMLARININ BELİRLENMESİ 

 Arş. Gör. Kübra ARSLAN 

Doç. Dr. Hande ŞAHİN 
 Prof. Dr. Sibel ERKAL 

SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRE DOSTU 

 DAVRANIŞLARININ   BELİRLENMESİ 

  Dr. Nuran VARIŞLI   ÖRGÜTLERDE KÜLTÜREL FARKLILIKLARIN ADALET, BAĞLILIK VE 
  ÖRGÜTSEL SESSİZLİK ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ 

Elif DORUK 

Prof. Dr .Melek 

ÇAKMAK 

ÖĞRETMEN YETİŞTİRME KONULU TEZLERİN ANALİZİ (1990-2019) 

Doç. Dr. Melahat DEMİRBİLEK MÜLTECİLER VE ÇOKLU TRAVMA DENEYİMLERİ 

Öğrt. Vahap ALBAYRAK BİR FLL JR. MACERASI; KIZ ÇOCUKLARININ STEM İLE BULUŞMASI 

PAZAR-24.11.2019/ Saat: 16:00-18:00 
SALON- 1 OTURUM-4 MODERATÖR: Dr. Pınar ARSLAN

Dr. Öğr. Üyesi Fatma ALTUN 
Prof. Dr .Hikmet YAZICI 

REHBER ÖĞRETMENLERİN ÖZEL YETENEKLİ ÖĞRENCİLERE SUNULAN 

PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK HİZMETLERİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ 

Dr. Öğr. Üyesi Fatma ALTUN PSİKOLOJİK DANIŞMAN ADAYLARININ ÖZEL YETENEKLİ ÖĞRENCİLERLE 
İLGİLİ BİLGİ VE ALGI DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ 

Dr. Pınar ARSLAN 

  SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRENCİ HİZMETLERİ İLE İLGİLİ DÜZENLEME 

  VE UYGULAMALARDA ÇOCUĞUN YÜKSEK YARARINA UYGUNLUĞUNU 
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ORTA DÖNEM AZERBAYCAN EDEBİYATINDA  
SUFİZM VE HÜRUFİZM 

SUFISM AND HURUFISM IN MEDIEVAL AZERBAIJANI LITERATURE 
Aferim SEYİDOVA 
Kaspi Eğitim Şirketi 

Özet 
Azerbaycan edebiyatının orta dönemi XIII-XVII yüzyılları kapsıyor ve çelişkili bir dönem 

olarak kabul edilir. Bu dönemde Karakoyunlu, Akkoyunlu ve Safevi sülâlesinin iktidarı 
zamanında edebiyat ve kültür alanında bazı başarılar kazanılmışdır. 

XIII yüzyılda İslam doğusunda ortaçağa ait sanatsal söz sanatının önemli bir kolunu tarikat 
edebiyatı oluşturur. Genellikle, tarikat edebiyatı bu dönemin sanatsal-felsefi düşüncesinde o kadar 
önemli yer tutuyor ki, tüm orta dönem türk edebiyatını ve sanatsal sanatı tarikat edebiyatı 
olmadan düşünmek bile zordur.  

Orta dönem edebiyatımızda birçok sanatçıların yaratıcılığı doğrudan tarikat edebiyatı ile 
bağlıdır. Azerbaycan edebiyatında iki önemli dini-felsefi tarikat yönü mevcut olmuştur: 

1. Sufizm (tasavvuf); 2.Hürufizm. 
Sufizm orta dönemde İslam aleminde yayğın olan dini-felsefi, mistik manevi-ahlaki düşünce 

ve davranış sistemidir. Bildiğimiz gibi, sufilerin, irfan sahiplerinin toplandığı yer "tekke" 
adlandırılmıştır. Sufiler daima medrese ilmine, medresede öğretilenlere karşı çıkmış, bu bilgi ile 
ilahi varlığa kavuşmanın mümkün olmadığını vurgulamışlardır. Yani sufiler Allah korkusu ve 
Allah sevgisi kavramlarını kıyaslıyor, korku yoluyla değil, sevgiyle İlahi mertebeye yükselmeyi 
üstün sayıyorlardır. Ünlü sufi kadın Rabiyet-ül Edeviyye'nin şöyle bir kelimesi şu fikri ifade 
ediyor: "Allah'ım, eğer ben seni cehennem korkusu yüzünden sеviyorsam, beni o zaman yak. Eğer 
seni cennet dileyiyle sеviyorsam, beni ondan mahrum et. Eğer senin yüzünü görmek umuduyla 
sana ibadet ediyorsam, o görüşü benden esirgeme" Yani sufilere göre, Kuran iyi işler karşılığında 
cennet vaat ediyor, fakat kalbinde gerçek Hak sevgisi olan, iman nuru olan herkes ruhsal evrim 
yoluyla Hakk'a kavuşabilir. Bu ise olgunluk mertebesine ulaşan insanın öyle bu dünyadaca 
ulaştığı cennettir. Onlar cennete bu dünyada manen arınarak, zenginleşerek ulaşmanın daha doğru 
olduğu fikrini aşılıyorlardı. 

Sufi kelimesinin açıklamasında da ilginç fikirler var. Bu fikirlerin bazıları birbiriyle 
örtüşmüyor: 

Bazıları bu kelimenin "sefevi" - namaz zamanı önde duranlara verilen ad anlamı verdiğini, 
bazıları ise "Suffa" - balkon anlamı verdiğini söylüyorlar. Hatta bu kelimenin "sofiya" - bilgelik 
anlamı verdiğini, onun Arap kökenli olmadığını da farz edenler vardır. 

Sufizm aslında dunyaperestlik, şöhretperestliye karşı bir akım idi. Sufiler mütevazı ve basit 
hayatı tercih ediyor, servete aşırı meyil edenleri inkâr ediyorlardı. Aslında tasavvufun ilk 
kaynakları ele nefisle mücadele olmuştur ki, bu da sufiliyin İslam'la bağlılığını kanıtlıyor. 
Örneğin: sufi şeyhi Mansur Hallaç tüm eseri boyunca kendi fikirlerini Kur'an-ı Kerim'den 
getirdiği ayetlerle esaslandırır veya onun düşünceleri bir tür ayetlere verilen tefsir niteliği taşıyor. 
Tesadüfi deyil ki, düşünür: «Kur'an'da her şeyin ilmi var...», - diye bildirir. Yukarıda da 
hatırlattığımız gibi, ayrı ayrı sufi düşünürler tasavvuf ve islamın ilişkisi hakkında değerli eserler 
yazmış ve bu ilişkiyi kanıt ve argümanlarla göstermeye çalışmışlardır. 

ULUSLARARASI 24 Kasım BAŞÖĞRETMEN EĞİTİM ve  
YENİLİKÇİ  BİLİMLER SEMPOZYUMU 
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Anahtar Kelimeler: Edebiyat, Orta dönem, Kur'an-ı Kerim sufizm, hürufizm, Mansur Hallaç 
 
Abstract 
It covers the middle period of Azerbaijani literature in the XIII-XVII centuries and is 

considered to be a contradictory period. Successes were achieved during this period in the field of 
literature and culture during the rule of the Garagoyunlu, Aggoyunlu and Safavid dynasties. 

Religious literature forms an important arm of medieval art of Islam in the 13th century. In 
general, sect literature is so important in the literary and philosophical thinking of this period that 
it is impossible to imagine all medieval Turkic literature and art. In the medieval literature the 
creativity of many artists is directly related to the literature of the sect. 

There are two important religious and philosophical religions in the Azerbaijani literature. 
1.   Sufism (mysticism); 2.Hurufism. 
Sufism is a system of religious, philosophical, thought and behavior that prevailed in the 

Islamic world in the Middle Ages. As we know, the so-called "loneliness" is the place where the 
Sufis and the lordship gather. The Sufi opponents and emphasis have always made it impossible 
for the madrassa to learn the madrasa and to become the divine being with this knowledge. That 
is, the Sufis meet the fear of God and the concepts of the love of God. They preferred to climb to 
the Divine floor with love, not fear A well-known Sufi woman expresses Rabiat al-Alawiyya. As 
we know, the so-called "loneliness" is the place where the Sufis and the lordship gather. The Sufi 
opponents and emphasis have always made it impossible for the madrassa to learn the madrasa 
and to become the divine being with this knowledge. That is, the Sufis meet the fear of God and 
the concepts of the love of God. They preferred to climb to the Divine floor with love, not fear A 
well-known Sufi woman expresses Rabiat al-Alawiyya. There are some interesting points in the 
Sufi narrative. Some of these ideas do not overlap. 

Some say that the word "sophisticated" means a name given to those who stand before 
prayer, Some say that the word "suffa" means a balcony. Even there are those who suppose that 
the word "sophia" means wisdom, and that it is not of Arabic origin. 

Sufism was in fact a trend toward secularism, ambitiousness. Sufi prefers modest and 
simple exercise Sufis denied those who were excessively inclined to wealth. In fact, the primary 
sources of mysticism were the struggle for such a soul. This also proves the relevance of Sufism 
to Islam. For example: Sufi Sheikh Mansur Hollac is interpretive and bases his views on the 
whole work. It's no coincidence that the thinker: tried to show. "Everything in the Kur'an has 
knowledge ..." As we have already mentioned, some Sufi thinkers have written a valuable work 
on the mysticism and the relationship between Islam and the evidence for this connection. 
Keywords: Literature, Middle period, Holy Kuran, Sufism, Hürufizm, Mansur Hallaç. 
Simgeler: 

ӓ -  ə (Azerbaycan alfabesinde) 
ĝ –  q (Azerbaycan alfabesinde) 
ĥ – x (Azerbaycan alfabesinde) 
 
Giriş 
 
Azerbaycan edebiyatının orta dönemi XIII-XVII yüzyılları kapsıyor ve çelişkili bir dönem 

olarak kabul edilir. Bu dönemde Karakoyunlu, Akkoyunlu ve Safevi sülâlesinin iktidarı 
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zamanında edebiyat ve kültür alanında bazı başarılar kazanılmışdır. 
Felsefe, müzik ve edebi eleştiri alanında değerli eserler yazılmıştır. 
Orta dönem Azerbaycan edebiyatı bir takım yenilikleri ve ilkleri ile akılda kalmıştır. 

Bunlara göz atalım ve geniş şekilde açıklama yapalım: 
1. Azerbaycan edebiyatında tasavvuf düşüncesi çok konuşulmaya başladı. 
2. Ana dilinde ilk şiir örnekleri ve ana dilinde epik şiir örnekleri oluşmuştur. 
3. Kökence türk dilli  halkların şiiri ile bağlı olan tuyuk tarzının esası konuldu. 
4. İlk kez Divan edebiyatına hece vezinli şiir dahil oldu. 
5. Ana dilinde sanatsal nesir örneklerinin ilk örnekleri oluştu. 
6. Sanatsal tercüme oluştu. 
XIII yüzyılda İslam doğusunda ortaçağa ait sanatsal söz sanatının önemli bir kolunu tarikat 

edebiyatı oluşturur. Genellikle, tarikat edebiyatı bu dönemin sanatsal-felsefi düşüncesinde o kadar 
önemli yer tutuyor ki, tüm orta dönem türk edebiyatını ve sanatsal sanatı tarikat edebiyatı 
olmadan düşünmek bile zordur.  

Hatta bazı yazarlar söylemiştir ki, bunsuz islam edebiyatı fakir ve en lezzetli mеyvelerini 
kaybetmiş bahçeye benziyor. Ortaçağ Azerbaycan edebiyatı da ümumislam edebiyatına sıkı 
bağlandığından onu tarikat edebiyatı olmadan düşünmek de mümkün değildir. 

Orta dönem edebiyatımızda birçok sanatçıların yaratıcılığı doğrudan tarikat edebiyatı ile 
bağlıdır. Azerbaycan edebiyatında iki önemli dini-felsefi tarikat yönü mevcut olmuştur: 

1. Sufizm (tasavvuf); 2.Hürufizm. 
Sufizm orta dönemde İslam aleminde yayğın olan dini-felsefi, mistik manevi-ahlaki düşünce 

ve davranış sistemidir. Bildiğimiz gibi, sufilerin, irfan sahiplerinin toplandığı yer "tekke" 
adlandırılmıştır. Sufiler daima medrese ilmine, medresede öğretilenlere karşı çıkmış, bu bilgi ile 
ilahi varlığa kavuşmanın mümkün olmadığını vurgulamışlardır. Yani sufiler Allah korkusu ve 
Allah sevgisi kavramlarını kıyaslıyor, korku yoluyla değil, sevgiyle İlahi mertebeye yükselmeyi 
üstün sayıyorlardır. Ünlü sufi kadın Rabiyet-ül Edeviyye'nin şöyle bir kelimesi şu fikri ifade 
ediyor: "Allah'ım, eğer ben seni cehennem korkusu yüzünden sеviyorsam, beni o zaman yak. Eğer 
seni cennet dileyiyle sеviyorsam, beni ondan mahrum et. Eğer senin yüzünü görmek umuduyla 
sana ibadet ediyorsam, o görüşü benden esirgeme" Yani sufilere göre, Kuran iyi işler karşılığında 
cennet vaat ediyor, fakat kalbinde gerçek Hak sevgisi olan, iman nuru olan herkes ruhsal evrim 
yoluyla Hakk'a kavuşabilir. Bu ise olgunluk mertebesine ulaşan insanın öyle bu dünyadaca 
ulaştığı cennettir. Onlar cennete bu dünyada manen arınarak, zenginleşerek ulaşmanın daha doğru 
olduğu fikrini aşılıyorlardı. 

Sufi kelimesinin açıklamasında da ilginç fikirler var. Bu fikirlerin bazıları birbiriyle 
örtüşmüyor: 

Bazıları bu kelimenin "sefevi" - namaz zamanı önde duranlara verilen ad anlamı verdiğini, 
bazıları ise "Suffa" - balkon anlamı verdiğini söylüyorlar. Hatta bu kelimenin "sofiya" - bilgelik 
anlamı verdiğini, onun Arap kökenli olmadığını da farz edenler vardır. 

Sufizm aslında dunyaperestlik, şöhretperestliye karşı bir akım idi. Sufiler mütevazı ve basit 
hayatı tercih ediyor, servete aşırı meyil edenleri inkâr ediyorlardı. Aslında tasavvufun ilk 
kaynakları ele nefisle mücadele olmuştur ki, bu da sufiliyin İslam'la bağlılığını kanıtlıyor. 
Örneğin: sufi şeyhi Mansur Hallaç tüm eseri boyunca kendi fikirlerini Kur'an-ı Kerim'den 
getirdiği ayetlerle esaslandırır veya onun düşünceleri bir tür ayetlere verilen tefsir niteliği taşıyor. 
Tesadüfi deyil ki, düşünür: «Kur'an'da her şeyin ilmi var...», - diye bildirir. Yukarıda da 
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hatırlattığımız gibi, ayrı ayrı sufi düşünürler tasavvuf ve islamın ilişkisi hakkında değerli eserler 
yazmış ve bu ilişkiyi kanıt ve argümanlarla göstermeye çalışmışlardır. 

Hallaç ibn Mansur adlı bu ünlü sufi şeyhi kendi inancı yolunda cefa seken bir fedakar 
karakteri gibi simvollaşmış kişilerden biridir. O, meşhur "enelhek» («ben hkkkım») sloganını ileri 
sürmüş, şöyle demiştir: "Ben kendim yokum, bende olan da haktır." Şeyh'e göre, kendi nefsini, 
dünya nimetlerine ilgisini kalbinde öldürüp maddi zevk ve şehvetin esaretinden kurtulan kişi 
irfani bilgi arz ederse, ilahi bir makama yükseler. Bu halde o, ilahi nitelikler kazanır ve bu zaman 
arzuladığı noktaya ulaşır. Hallaç ibn Mansur kendisinin artık böyle bir makama yükseldiğini iddia 
edirdi ve kendisi ile hak arasında iç anlamda fark görmüyordu. Tüm bu fikirlere göre o, 
işkencelerle öldürüldü, fakat sonradan beraat kazanarak adı fedakar bir sufi olarak ebedileşti. 

Sufizm düşüncesine göre, iki türlü ruh vardır: hayvani ruh ve insani ruh. Hayvani ruh canlı 
varlığı sadece yaşatıyor, bu, insana hayati yetenek veren candır. İnsani ruh ise sadece insana aittir 
ve ilahi ruhtur, temiz gönüldür ki, Yunus Emre'nin dediği gibi, bu gönül Tanrı aşkı ile nefes 
almalıdır, aksi takdirde böyle bir gönül viranedir. Yani sufi şairler, aynı zamanda Yunus Emre 
insana olan sevgi ve muhabbetin temelinde onun Tanrı'nın bir parçası olduğu fikrini öne sürerler. 
Allah'a yönelip "varlığım sendedir" diyen sufiler hakka tapan her insana derviş sevgilerini ifade 
ediyorlar. Sufilerin aşkı tüm anlarda onların ruhuna hakimdir, yaptıklarının kendiliğinden değil, 
bilinçli olduğunu doğruluyorlar. 
Eşĝ mӓĝamı alidir, eşĝ ĝӓdim, ӓzӓlidir. 
Eşĝ sözü söylӓyӓn cümlӓ-ĝüdrӓt dilidir.  
Deyӓn ol,eşidӓn ol,görӓn ol, göstӓrӓn ol  
Hӓr sözü söylӓyӓn ol, surӓti can mӓnzilidir, 

- söyleyenYunus Emre Allah'a ulaşmanın yollarını temsil eder. 
Sufi fikirlerin Azerbaycan'da mevcut olduğunu gösteren kanıtlar vardır. Hatta İslam'ın ilk 

yıllarından bu yana sufiliyin Azerbaycan'da yayıldığı doğrulanmıştır. Öncelikle, bu dönemde 
yaşamış tasavvuf tarihi için büyük önem taşıyan bir şahıs olan Veysel Karani'nin kabrinin 
kaynaklarda Azerbaycan’da olduğu gösterilmiştir. Kitab-ı Dede Korkut destanında Burla 
Hatun'un Salur Kazan'a söylediği: 
Ĝuru ĝuru çaylara su saldım, 
Ĝara donlu dӓrvişlӓrӓ nӓzir verdim, 

- söylemesi buna işarettir. 
Sufizmlӓ ilgili fikirlerin Azerbaycan edebiyatında nasıl yayılıp kendine yer bulduğunu orta 

dönem edebiyatı üzerinde açıklayalım. 
Edebiyatımızın bu döneminde öz Azerbaycan Türkçesinde ilk kez lirika örnekleri oluştu. 

Şeyh İzzeddin Hasanoğlu öz ana dilinde şiirler yazan ilk sanatçı olarak bilinmiştir. Fakat büyük 
ihtimalle Hasanoğlu'dan önce de bu dilde güzel sanat örnekleri kaleme alınmıştır. Hasanoğlu daha 
fazla Esferainli olarak biliniyordu. Onun Şeyh Cemal Zakir adlı bir sufi şeyhinin müridi 
(devamçısı) olduğu gösterilir. Şeyh Zakir'in 1260 yılında vefat ettiği olgusunu elde esas tutarak 
belirtiyorlar ki, Hasanoğlu XIII yüzyılın birinci yarıcısında yaşayıp yaratmıştır.  

Sanatçı türkçe yazdığı şiirlerinde Hasanoğlu, Farsça yazdığı şiirlerinde Puri-Hasan lakabını 
kullanmıştır. Şeyh Hasanoğlu'nun yaratıcılığından bize Türkçe 3 gazeli, Farsça 1 gazeli ulaşmıştır. 
Farsça yazdığı "Çe konem?" ( "Ne yapayım?) Şiirinde rehmsiz sevgilisinden iltifat görmeyen 
aşığın şikayetleri yansıtılır. Bu gazelde de şairin aşka felsefi yaklaştığını, sufilerde olduğu gibi 
Allah'la insanı eşit tutduğunu görüyoruz. 
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Rӓhmsiz ĥӓlĝ olunubdur o nigarım, nӓ edim? 
Aparıb fikri bütün sӓbrü-ĝӓrarım, nӓ edim ? 

Şeyh Hesenoğlu'nun edebiyat dünyasında en yaygın gazeli "Apardı gönlümü ..." 
mısralarıyla başlayan diller ezberi olan şiiri. İşte bu gazel anadilli şiirimizin ilk örneği sayılır ve 
gazel için en uygun olan 7 beyt hacminde yazılmıştır. Aruz vezninin hezec behrinde yazılan 
"Apardı gönlümü ..." gazelinin tahliline bakalım. Özelliği soruların yoğun olduğu Farsça 
gazelinden farklı olarak bu gazeli şair soru-cevap üzerinde kurmuştur. Burada gazelin ikinci 
mısralarında iki kez soru verilir ve her defasında da iki kelimelik cevap verilir. 

Apardı könlümü bir ĥoş ĝӓmӓr yüz, canfӓza dilbӓr, 
Nӓ dilbӓr? Dilbӓri-şahid. Nӓ şahid? Şahidi-sӓrvӓr.  
Bu mısralarda derin sevgiyle seven bir aşığın sevgi duyguları ortaya çıkıyor. Ay yüzlü, 

Canfeza - Ona ömür tazeleyen, can bahşeden bir dilberi-şahit, yani güzel sevgili gönlümü alıp 
götürmüştür. Şahidi-server - burda baş güzel, güzeller güzeli diye sevgilinin tarifidir. Burada 
gerçek insani sevgi ile soyut felsefi sevgi birleşmiştir. Sanki buradan bir aşkın biyografisi başlar. 

 
Mӓn olsӓm, sӓn büti-şӓngül, sürahi eylӓmӓ ĝülĝül, 
Nӓ ĝülĝül? Ĝülĝüli-badӓ. Nӓ badӓ? Badeyi-ӓhmӓr.  
 
Başımdan getmӓdi hӓrgiz sӓninlӓ içdiyim badӓ, 
Nӓ badӓ? Badeyi-mӓsti. Nӓ mӓsti? Mӓstiyi-sağӓr.  

Bu beytlerde artık lirik kahraman doğrudan güzele başvuruyor. Okuyucunun gözleri önünde 
böyle bir manzara canlanır ki, aşık sevgilisi ile karşılıklı etrafa, sevgili şarap süzer, şarap da 
süzüldükce kulkul ediyor. Bu neşeli anlarında aşık bir zaman ayrılacakları zamanı hatırlıyor, 
üzülüyor, şenlenen, gülen güzele adeta vasiyet eder, ona "ben ölünce sürahini kulkul edip kırmızı 
şarap içme", - diyor. Bu bölümde bir tezat görmüş oluyoruz: sevinçli anında ölüm yada düşür, 
aşık kalbinden geçenleri dile getiriyor.  

Sonraki beytlerde şiirde konu daha da derinleşiyor, sosyal-felsefi içerik taşıyor ve sufi 
görüşlerinin şiirsel ifadesine dönüşür: 
Ӓzӓldӓ canım içindӓ yazıldı surӓti-mӓni. 
Nӓ mӓni? Mӓniyi-surӓt. Nӓ surӓt? Surӓti-dӓftӓr. 

Bu beyitte sufi tasavvurların üstü kapalı değil, açık ifadesini görebiliyoruz. Yazar suratın 
anlamı, defterin suratı demekle insanla ilahi alem arasında bir ilişki olduğunu bildirmektedir. Şair 
demek istiyor ki, dünya renkli sayfaları olan bir deftere benziyor ve o, ilahi suratın anlamını 
temsil eder. Sufilere göre varlık ikiye ayrılır: anlam ve surat. Anlam ilkindir, ilahidir, surat ise 
maddi dünyadır ve daha sonra ortaya çıkmıştır. Ürfani tasavvura göre, insanda ilahi aleme 
mahsusluğu vardır ve bu ilahi "ben" insandan önce tezahür etmiştir. Şair demek istiyor ki, aşk ve 
surat aleminin anlamı insanın canının içine yansımıştır. 
Şaha şirin sözün ĝılır Misirdӓ bir zaman kasid, 
Nӓ kasid? Kasidi-ĝiymӓt. Nӓ ĝiymӓt? Ĝiymӓti-şӓkkӓr. 
 
Tutuşmayınca dӓr atӓş bӓlirmӓz ĥislӓti-ӓnbӓr, 
Nӓ ӓnbӓr? Ӓnbӓri-suziş. Nӓ suziş? Suzişi-mӓcmӓr. 

Bu beyitler arasında bir bağlılık var. İlk olarak insan şekere benzetiliyor, telif insanın 
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fiyatından, değerinden söz ediyor. Diğer beyitte ise insan parfüm maddesi olan enbere benzetilir. 
Bildiğimiz gibi, eski zamanda enber ticaretçileri enberin değerini anlamak için mangalda yakıp 
deneyirmişlerdir. Hasanoğlu da böyle bir karşılaştırma yapıyor ki, nasıl ki, enberin kalitesi ateşte 
yanmasa ortaya çıkmaz, insan da hayatın mangalın yanmasa, berke-boşa düşmese, onun asıl 
manevi nitelikleri ortaya çıkmaz. Bu fikir sufilerin görüşünü anımsatıyor ki, sadık insan ilahi aşk 
yolunda ne kadar sabır ederse, sufi muhabbetinin büyüklüğünü kanıtlamış olur. Yani Allah sevgisi 
uğruna fedakarlık göstermek gerekir, sadece onlar gerçek sadık sayılabilirler. 

Son olarak, bu muhteşem gazelin son beytinde şair insanları iki kısma ayırır: sadıklar ve 
sadık olmayanlar. Yazar kendisinin başka riyakar hak aşıklarından farklı olarak sadık olduğunu 
vurguluyor: 
Hasanoğlu sӓnӓ gӓrçi duaçıdır, vӓli sadiĝ, 
Nӓ sadiĝ? Sadiĝi-bӓndӓ. Nӓ bӓndӓ? Bӓndeyi-çakӓr. 

Apardı könlümü" gazeli üzerinde araştırma gösteriyor ki, bu klasik sanat örneği insan, onun 
düşünceleri hakkında ciddi düşüncelerin ürünüdür. Şair, genellikle, birçok eserlerinde kendi 
duygusal insan idealini insanlığa karşı koyuyor. 

Diğer bir gazelinde - "Benim" şiirinde yine de sadakat, doğruluk hisleri terennüm edilir. 
Orta dönemde anadilli şiirin diğer söz üstadı Şeyh Sefieddin büyük sayğı  ve nüfuz sahibi 

olmuştur. Şah Kasım Enver onu "saflar sefisi" adlandırmıştır. Şeyh Sefinin sufi-irfani dava ile 
ilgili ve Safeviler kütüphanesinde bulunan "Siyah mecmua" eserinde esas amaç "marifeti-Allah" 
kazandırmaktır. '' Pes imdi anın kim gönülden haberi olmaya, kamışı şekerden ayırmış ola, ben 
ana ne deyim? Ol ne anlaya? Zira öğüdü ehlüne demek gerekir. Dürr sedefde, nafeyi ahuda görün 
'' - demişler. Pes imdi nadana marifeti - Allah demek şоra zemine tohum ekmek gibidir ... Ilahi, 
neylerem ol sırrı kim, esrarı yok; nеylӓ rem ol ruhsal kim, envari yok; neylerem ol derdi kim, 
derdü eşgi yok...'' 

Diğelim ki, bu nesr eseri orta çağın sufi düşüncelerini tebliğ ediyor, Öyle ki, eserde 
hudabinliyin, yani hakkı fark etmenin, ona kavuşmanın yolu şeytani nefsi terk etmekte görülüyor. 
Bu eserde sufi hikmetle yüksek şiirsellik kavuşuyor. 

Aynı tasavvuf fikirler sanatçının nazım eserlerinde de görülmektedir. Şirin fars dilinde 
yazılmış rübailerinin birinde bu fikirlerin yansıdığını - insan varlığında ilahi hikmeti görmek 
istediğini bildirir: 
Ürӓyӓ toĥunma heç zaman, Sӓfi, 
Sӓndӓn incimӓsin bir insan, Sӓfi! 
 
Keçӓcӓk bu dünya, bu cahan, Sӓfi, 
Ay aman, ay haray, ay aman, Sӓfi! 
Surӓtin Müshӓfdir, sӓhv, nüĝsansız, 
Bu ĝӓza ĝӓlӓmi yazıb gümansız. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
XIII yüzyılda kaleme alınmış "kısseyi-Yusuf" (Kul Ali) anadilli edebiyatın mükemmel örneğidir. 
Hicri 609 yılında kaleme alınan, hacimce 5000 misraya yakın olan bu eserdeki motif - Yusuf 
öyküsü ve süjeti aslında Doğu'da çoktan yayılmıştı. Nizami, Nesimi, Kişveri'de ve başkalarında 
biz bu motive şu veya bu derecede rastlıyoruz. Fakat şair Ali bu olaylara hayati bir motif eklemiş, 
daimayaşar bir destan, tüm dönemler için güncel bir eser yaratmıştır. 

XIV yüzyıl Azerbaycan edebiyatı - bu dönemde eserler hem Azerbaycan Türkçesi, hem de 

6 / 562



                                                                                        
www.24kasim.org 

 

 

Farsça kaleme alınırdı. Ana dilinde Kur'an motifleri üzerine Suli Fakih ve Mustafa Zerir'in "Yusuf 
ve Züleyha" eserleri, işte bu dönemin ürünüdür. İşte bu yüzyılda dahi Nizami Gencevi 
geleneklerini devam ve geliştiren bir takım sanatkarlar yetişmiştir: Marağalı Evhedi, Arif Erdebili, 
Essar Tebrizi. Nizami gelenekleri ile sağlam ilişkilerle bağlı olan bu şairler Nizami düşüncelerine 
taraf çıkıyor, şeri kötülüyor, hümanist ideyalar ileri sürüyorlardı. 

Marağalı Evhedi "Divan"ında toplanan şiirlerinde, "Cami-Cem", yani "Cemşidin camı" ve 
"Dehname" eserlerinde sade zahmet adamlarını terennüm etmiştir. Evhedi: 
Şah ӓdli, insafı eylӓsӓ peşӓ,  
Şahlığı kök atıb ĝalar hӓmişӓ, -  

söylemekle selefi Nizami geleneklerini sürdürdüğünü kanıtlamıştır. "Cami-cem" Evhedi'nin 
40 yıllık yaratıcılık arayışlarının ürünü olup, konu dairesinin deseniyle dikkati çekiyor. Burada o, 
bir bilim adamı gibi bilimsel konulara da açıklık getirmeye çalışıyor, evrenin yaratılmasından söz 
ediyor. Yazar dünyanın sırlarının idrak edilmesinde bilimin rolünü açıp gösteriyor, bilimin, 
bilginin akl için marş olduğunu vurguluyor: 
Bu uzaĝ göylӓrin sirlӓrini biz, 
Dӓrk edӓ bilmӓrik, yӓĝin, elmsiz. 
Yoktur bilik kimi bir abi-hӓyat, 
Ancaĝ bilik verӓr insana nicat .  

- diyor ve ayrıca hayat ve meişetin en küçük meselelerine de değiniyor. "Çocuk terbiyesi 
hakkında", "Öğüt etmenin kuralları", "Hakimler ve mahkemelerin durumu" ve s. başlıklar 
göstermektedir ki, Evhedi bazen seleflerinin edebiyata getirmediği en adi meselelere kadar 
değinmiştir. Mesele şuradadır 

ki, biz Marağalı Evhedinin de yaratıcılığında tasavvufun etkisini açıkça görmüş oluyoruz. 
Şiirlerinin birinde yazarın tüm hilgetin ilahi aşkın badesi ile mest olmasından söz ediyor. Öyle ki, 
tasavvufa göre, aşkla mestlik birbirini tamamlayan kavramlardır. İnsan ilk yaratılış gününden aşk 
zevkinden mest olmuştur: 
Eşĝin camından oldu o bağü bahar mӓst, 
Dövranü dӓhrü aşiĝü eşĝü nigar mӓst. 
Nahid mӓst oldu, ĝӓmӓr dӓ onun kimi, 
Çün mӓst çıĥdı, oldu fӓlӓkdӓ nӓ var mӓst. 

Şirvanşahlar sarayında yaşayan yazar Arif Erdebili dahi Nizami takipçisi olmuş, kendisinin 
"Ferhatname" poemasını Nizami'nin "Hüsrev ve Şirin" eserine cevap olarak yazmıştır. Ancak 
Nizamiden farklı olarak Erdebili eserinde karakterleri ideallaşdırmayıb, hataları ile beraber canlı 
tasvir etmiştir. Arif Erdebili tarif ettiği Ferhad Nizami eserindeki Ferhad'dan farklı olarak 
Türkistan feğfurunun oğlu olup, Abhazya'ya gelerek Gülüstanla evlenmiştir. Yazar Ferhat'ı 
kusurları ile sunsa da, nacib, iyi insan suretleri de yaratmıştır. 

XIV yüzyılda Nizami geleneklerine sadık sanatçılardan biri de Hacı Muhammed Essar 
Tebrizidir. O, meşhur "Mehr ve Müşteri" eserini Nizami'nin "Hüsrev ve Şirin" poemasına cevap 
olarak yazmıştır. Bu poemada böyle bir fikir aşılanır ki, insanın hayatta şahsi arzuları ile, istekleri 
ile beraber bir borcu da, görevi de vardır. İnsan hayatta kendi görevini yerine getirmeli, daha 
sonra kişisel arzularının realllaşmasına çalışmalıdırlar. Asıl insan budur. Eserde Nizami'nin 
muhabbet açısından ettiği konuya yazar dostluk açısından değinmiştir. Bu eserden başka 
Tebrizi'nin lirik şiirleri ve uyak hakkında küçük bir eseri de vardır ki, bu eser bilimsel niteliktedir. 

Nizami devamcıları farsdilli edebiyat temsilcileri olarak tanınmış, bu gelenek sonraki 
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yüzyıllarda da devam ettirilmiştir. 
XIV yüzyılda daha bir yazar - hükümdar ve şair Kadı Burhaneddin'in yaratıcılığı okurda 

daima ilgi çekicidir. 17 yıl hakimiyet süren bu yazarın hayatı davalarda, savaşlarda geçmiş, ülkede 
disiplin yaratarak türk boylarını birleştirmiştir. Orta dönemin tarihçileri Bürhaneddin'i zafer ve 
kalem sahibi olan bir şahıs olarak övmüştür. Onun sarayında bulunan tarihçi Aziz ibn Ordeşir 
"bezmü rezm" ( "Meclis ve savaş") eserinde Gazi'den söz etmiş, "meclis ve savaş" derken şairin 
sefahat ve savaşta geçen ömür yolunu öngörmüştür. Serdar şair olarak bilinen Gazi öz 
Türkçemizde "Divan" yaratmış ve bu divanın bir elyazması günümüze kadar ulaşmıştır. "Divan" 
dan başka, "Saadet iksiri", "Seçilmiş izahlar" adlı eserleri de vardır ki, bunlarda dini-felsefi 
görüşler yer almıştır. 
Bӓzӓnmişdir yenӓ gülşӓn bu gecӓ, 
Ӓya bülbül gözün rövşӓn bu gecӓ, 
Neçün türki gözün gizlӓdi oĥun, 
Neçün geymiş yüzün cövşӓn bu gecӓ. 

Burada şair rövşen deyince - aydınlık, cövşen deyince - zırh kastetmiş ve insan kalbini 
sevgi, iyimserlikle güzelleştirmiştir. 

Sanatkar ilk kez türk şiir janrı olan tuyuğu edebiyatımıza getirmiş, kahramanlık türküleri 
gibi seslenen cinaslı ve cinas tuyuglarında dünyaya yiğit erenler, serverler gerek olduğunu 
defalarca vurgulamıştır: 
Könül alan dünyada dilbӓr, dilbӓr, 
Ki, oĥuruz hüsnünü ӓzbӓr, ӓzbӓr. 
Alӓmdӓ bin ĝarğaya bir sapan bӓs, 
Dünyada sӓrvӓr gӓrӓk, sӓrvӓr, sӓrvӓr.  

Burada "bin kargaya bir sapan taşı" diyen tuyug ustası eski bir atasözünü hatırlatır, aynı 
sözü - "server" kelimesini 3 kere tekrarlar ve fikrini kuvvetlendirmiş olur. Gazi'ye göre, kim ki, 
serverlik iddiasındadır, o insanlar korku bilmemelidirler: 
Ӓrӓnlӓr öz yolunda ӓrtӓk gӓrӓk, 
Meydana ӓrkӓk kişi nӓrtӓk gӓrӓk. 
Yaĥşı-yaman, ĝatı-yumşaĥ olsa ĥoş, 
Sӓrvӓrӓm deyӓn kişi erkӓk gӓrӓk.   

Orta dönem literatüründe sufizmden konuşurken Ş.İ.Hatayi'nin yaratıcılığına göz atmak 
gerekir. Onun lirik yaratıcılığının önemli bir parçası sufilik görüşlerinin duyurulması ayrılmıştır. 
Sufi şiirlerinde lirik şair ehkamçılığı, fanatizmi reddediyor, ahlaki güzellik, manevi özgürlük 
fikirlerini tebliğ ediyor. Hatayi İ.Nesimi'nin "Enelhak" (Benim Hak) fikrine şerik çıkıyor, kendini 
Hakki-mutlak adlandırır: 
Ӓnӓlhӓĝ sirri uş könlümdӓ gizli 
Ki, hӓĝĝi-mütlӓĝӓm, hӓĝ sözlӓrӓm mӓn.  

Yazar sufi şiirlerinde hümanizmi tebliğ ediyor, o da Nesimi gibi insanı takdir ediyor. 
Hatayiye göre, içi temiz olan insan Allah'a eşittir. Aynası temiz olan insan hakikat yolunda olan 
ve bu yolu sapmayan Sufilerdir. Şair şöyle sufilere müracaatla çok güzel söylӓmiştir: 
Sufi isӓn, alıb-satma, 
Halalına haram ĝatma, 
Yolun ӓyrisinӓ getmӓ, 
Doğru yola nӓzӓr eylӓ. 
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Hatayi aynı zamanda muhabbeti de Tanrının simgesi gibi anlamlandırmıştır. O söylemiştir 
ki, sevgisiz insanın Tanrıdan haberi yoktur. Şairin lirik şiirlerinde yansıyan sevgi ikili özelliği ile 
dikkati çekiyor: onun Aşık karakteri hem ilâhî muhabbet yolçusudur, yani asıl mutluluğu vahdete 
ulaşmakta gören sufidir, hem de mutluluğu gerçek hayatta gören temizkalpli bir gençtir. Onun 
yarattığı sufi Aşık hayat nimetlerinden gönüllü vazgeçmiş, İlahi aşk yoluna düşerek başlıca amaç 
gibi Tanrı'ya ulaşmaya çalışır. 

Senetkarın hacimce en büyük eseri olan "Dehname"de de biz efsanevi, gerçek küresel aşkla 
birlikte, sufi aşkı da gözlemlemiş bulunuyoruz. "Dehname" de mitolojik düşünce muhabbet 
hakkında sufi görüşmelerle vahdetde verilmiştir. Öyle ki, eserde fikir aşk uğruna fedakarlık ki, bu 
da esas karakter olan Aşığın simasında görselleştirmiştir. Yazar vefa, sadakat, sabitlik ilahi aşkın 
simgelerini Aşığın simasında görselleştirmiştir. Maşuku peri gibi canlandıran Hatayi böyle bir 
fikri ispat etmiş olur ki, ilahi aşka yetmeyin yolu melekler aleminden keçir. Asıl aşıklar meleklerle 
görüşenden sonra vahdet makamına yükselebilirler. 
Gamu bimarinӓ canan, dӓvayi-dӓrd edӓr ehsan, 
Neçin gılmaz mӓnӓ dӓrman, mӓni bimar sanmazmı? –  

Sufi fikir ve düşüncelere orta dönemin daha bir dev siması olan M.Füzuli sanatında da 
görülür. Şairin "Beni candan usandırdı ..." gazelinde ikinci beyitte biz bunu özellikle kabarık 
görüyoruz.  
 
Gamu bimarine canan, devayi-derd eder ihsan, 
Neçin kılmaz bana derman beni bimar sanmazmı? –  

demekle tasavvuf düşüncesi ışığında Allah'ı öngörmüştür. Diğer beytlerden farklı olarak bu 
beytdeki fikri maşukaya aid etmek olmaz. Aşk konusunda bu gazelde sufiyane aşkın etkisini 
açıkça duymak olur. 

Bazı edebiyatşinaslar Fuzuli yaratıcılığında sufilik eğilimlerini inkar etmek istiyor, şairin 
sevgisini ilahi aşk anlayışına materialist pozisyondan yanaşmağa çalışmışlardır. Bazı edebiyat ise 
Füzulini edebiyatta tasavvufun son mogikanı adlandırırlar. 

Fuzuli'nin sadece bu beytine baktığımızda, yukarıda belirttiğimiz son cümleyi onaylamış 
oluruz: 
Ey mӓlӓksima ki, sӓndӓn özgӓ heyrandı sӓnӓ 
Hӓĝĝ bilӓr, insan demӓz hӓr kim ki heyrandır sӓnӓ. 

Bu beyitte yazar diyor ki, ey melek yüzlü, sana senden başka herkes hayrandır. Hak, yani 
sen bilirsin ki, her kim ki, insandır, sana insan demez, melek der. Bu fikir sufilerin Hak teâlâ 
kendisi insandır, insanla aynıdır fikrinin onaylanmasıdır. Daha sonra Fuzuli'nin "Vermeyen canın 
sene bulmaz heyati-cavidan" - "Canın sana vermeyen ebedi dirilik kazanamaz". Bes kimindir bu 
can, kimdir bu canan? diyerek yine de sufi eğilimlerini ifade etmiştir. Öyle ki, canan - yaratanın 
kendisi, maşuk - sevilen Allah'tır. Salik ise bu aşk yolunu giden sabit bir aşıktır. Başka bir 
beytinde: 
Canı kim cananı üçün sevsӓ, cananın sevӓr, 
Canı üçün kim ki, cananın sevӓr, canın sevӓr, -  

derken can bize lazım değil, can ona göre lazımdır ki, o canana feda olsun. Feda olmak 
sevginin en yüksek haddidir. Bundan o yana can bir nesne, bir varlık olarak kaybolur (kabir 
evinde toprak olur!) Can ise ruh şeklinde Allah'a kavuşur. Ben canımı cananım için seviyorum! "- 
Salikin, sufinin kendi canına, ruhunu taşıyan vücuda yaklaşımı böyle olmalıdır. 
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Fuzuli gamı feleğin ona sevgisi, Allah'ın lütfu olarak kabul ediyordu. Bu fikir onu "Aşıka 
cövrü cefası lütf ile ihsanıdır" diyen Hatayiye yaklaştırır. 

 
Etibar etmӓ mülki-dünyayӓ, 
Etibari-ülüvvi-şandan keç! 
Ӓhli-dünyanın olmaz aĥirӓti, 
Gӓr bunu istӓr isӓn, andan keç! 
  
Mӓskӓnin bӓzmgahi–vӓhdӓtdir 
Ey Füzuli, bu ĥakdandan keç! 
Bu şiirde son beyitte "bezmgah" -  

meclis diyen şair Allah'ın birliğine inananların meclisini öngörmüştür. Yazar burada demek 
istiyor ki, senin meskenin Allah'ın birliğine inananların dünyasıdır. 

Biliyoruz ki, Fuzuli'nin aşkı Mecnun'un aşkından büyüktür ve bu aşkın güzelliği onun 
verdiği derde çare olunmamasındadır. "Aşk derdinin devası gabili-ilaç değil // Terki-can derler bu 
derdin muteber dermanına". Bu aşkın derdini sağaltmak en büyük günah, Allah karşısında 
afvolunmaz suçtur. Fizuli gazellerinden birinde diyor ki, ben öldüm, fakat hiç kimse, çünkü ben 
halkı incitmemek için efgan etmedim. 

Fuzuli büyük sufi olmadan önce çok sadık din görevlisi idi. O, Allah'ın evinden - camiden 
rızık yemesi ile iftihar ediyordu. Fuzuli büyük Şii ideologu idi. Bu meseleyi büyük alim Mehmet 
Fuad Köprülü özellikle kabardır. Biz bu fikirdeyiz ki, Şeyh Nizami Atabeyler devletinin zaferinin, 
Nesimi Şirvanşahlar devletinin azametinin, Fizuli Safeviler devletinin kederinin vesfçisi idi. Onun 
dine sadakati elbette rezonansa, o bile türk-islam dünyasına rehne salmış Şah İsmail'e "Şeyhim 
benim, Şahım benim" diye "Bengü-bade" poemasını ithaf etmiştir. İmam Hüseyin'e aşırı sevgisini 
ise aşağıdaki gazelde söyledi: 

 Ucaldın ĝӓbrim, ey bidӓrdlӓr, sӓngi-mӓlamӓtdӓn, 
Ki, mӓlum ola dӓrd ӓhlinӓ ĝӓbrim ol ӓlamӓtdӓn. 
 Mӓzarım üzrӓ ĝoymun mil, ӓgӓr kuyindӓ can versӓm, 
Ĝoyun bir sayӓ duşsun ĝӓbrimӓ ol sӓrvĝamӓtdӓn. 

  Fuzulî diyor ki, ben ölünce ĝebrime mezemmetedici mihenk taşı koymayın ve bana başdaşı 
koymayın ki, İmam Hüseyin'in başdaşının gölgesi benim mezarımın baş taşı olsun. 

Fuzuli tercibendlerinin birinde yazıyor: "Ben kimim? - Bir bikesü-biçarevü-bihaniman // 
Taleyim aşüfte, igbalım nikun, bahtım yaman". Burada büyük sufi, aslında yalnız, çaresiz ve 
hanimansız - yani, lamekan olduğunu söylüyor. Lamhkanlık ise, öncelikle Tanrı'ya, sonra ise 
sufiye özgü başlıca belirtidir. Ayrıca büyük Türk destanı "Kitab-ı Dede Korkut" da Allah 
hakkında şöyle diyor: "Yücelerden yücesin, kimse bilmez nicesin (nasılsın). 

Şairin yaratıcılığını incelediğimizde böyle bir sonuca gelebiliriz ki, o, şair olarak şiirlerinde 
adeta Allah'la konuşuyor. Sanki o, Allah'la konuşan ikinci Muhammed'dir. Şairin farsca "Divan" 
ına giren birinci şiirde denir: 
İsmin ilӓ başlarım ey arizular mӓzhӓri! 
Ey olan zatü-ğӓni, ey gӓncü dövlӓt sӓrvӓri! 

Fuzuli sufi şiirleri ile Allah'a doğru yükselen bir sufi şeyhi olmuştur. Biz bunu şairin 
manzume yaratıcılığının zirvesi sayılabilecek "Leyla ile Mecnun"da da görüyoruz. Nitekim, 
Mecnun'un dili ile, onun davranışları ile aşığın maşukta eriyip kaybolması, insanın Hakk'a 
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kavuşması fikri yansıtmıştır. Şair Leyla'nın ölümüne sufi-irfani içerik verir: 
Şövĝ ӓhlinӓ ĝürb hasil oldu, 
Dӓryasına ĝӓtrӓ vasil oldu. 

Füzuliye göre, Hakk'a kavuşmanın farklı yolları var, bunlardan biri de aşktır. Genel olarak, 
şairin eserleri üç büyük zemin üzerinde kurulmuştur: aşk, hüsn ve gam. Füzuli'de hüsn ve aşkın 
kombinasyonu şöyledir: hüsni-ezeli ve aşkı-ebedi! Hüsni-ezelini - Allah'ın sıfatını hiç kimse 
görmemiştir. Fuzuli bir şiirinde zahidleri eleştirerek diyordu ki, onlar dünya nimetlerinden, hatta 
aşk zevkinden de vazgeçmişler: 
Mӓhӓbbӓt lӓzzӓtindӓn biĥӓbӓrdir zahidi-ĝafil, 
Füzuli, eşĝ zövĝun, zövĝi-eşĝi var olandan sor. 

Başĝa bir beytdӓ: 
Heyrӓt, ey büt, surӓtin gördükdӓ lal eylӓr mӓni, 
Surӓti-halım görӓn, surӓt ĥӓyal eylӓr mӓni, -  

diyen şair hüsn hakkında en kamil şiirsel formüllerden birini yaratmış olur. Maşukenin 
hüsnü tanrı sembolü olan put kadar güzel ve kâmildir. Onu gören aşık bu güzelliğin şiddetinden 
dili tutuluyor, lal olur. Aşığın vücutta kanı donar, o, kendisi cansız, dilsiz bir heykele dönüşüyor, 
"benim halimi gören beni de bir şekle benzetir" - diyor. Sufilere göre hüsn aşkın ve gamın sebebi, 
ilahi güzelliğin temeli, dünyayı yansıtan ayna, Allah'ın-Canan'ın tüm sıfatlarını tecessüm ettiren 
nur kaynağıdır. Onu herkes göremez, onu görmek için aşkı-sonsuza müptela olmuş nadir 
insanların basiret gözü gerekir. 

Basiret gözü ise peygamberlerde, gerçek sufilerde, ünlü müzisyenlerde, ünlü şairlerde, hekk 
aşıklarında olur ki, M.Füzuli de böyle nadir adamlardan biriydi. Böyle olmasaydı, o tanrı sıfatı 
Leylini, hak Mecnunu oluşturabilmezdi. Leyla'nın hüsnü dünyayı aydınlatan bir lambadır. 
Leyla'nın hüsnü, Mecnun'un ise kalbi Tanrı nuru ile ışıklanıb. Bu hakka yaklaşmış sufinin mutlakı 
idrak ettiği nokta, canın canana kavuştuğu gerçek anıdır: 

Bununla beraber büyük şair "Rindü-zahid" eserinin başlangıcındaki üçüncü rübaide Allah 
müracaatla diyor: "Zahidlerin pak kalbindeki ışık senin". Acem diyarında oldukça vakur, çok 
temiz ve pak bir zahidle onun Rind adlı kemalda eşsiz "oğlu" arasındaki felsefi mükalime tarzında 
kurulan "Rindü-zahid" eseri baştan başa irfaniliyi telkin eden eserdir. 

Orta dönem edebiyatından konuşurken İ.Nesimi'nin adını özellikle söylemek gerekir. 
Nesimi deyince akla yine sufilik, ayrıca hürufilik felsefesi, panteizm geliyor. Dahi şair daim öyle 
bir felsefi sistem aramıştır ki, o sistemin yardımıyla insanları yeniden terbiye edib insana insan 
isminin ne kadar yüce olduğunu öğretsin. Nesimi tüm bunlara göre ünlü sufi şeyhi Hallaç Hüseyin 
ibn Mansuru kendisi için örnek seçer, yüksek insanlık örneği düşünüyor. Nesimi'nin bakış açısının 
şekillenmesinde bazı sufi şeyhleri - Şems Tebrizi, Attar, Edhem, Kerhi vb. rol oynamıştır. 1386'da 
Naimi ile tanışan Nesimi'nin hayatında yeni bir süreç başlıyor. 

Daima ebediyet ufuklarında doğan bir aşk güneşi olduğunu beyan eden bu mağrur şair için, 
insan haklarının korunması, Allah'la insanın kimliğini kanıtlamak, insanın yüksek, yüce varlık 
olduğunu teyit etmek, Allah'ın insanda olduğunu ispat etmek başlıca amaç olmuştur. Hürufilere 
göre, insan kendi yüceliğini, büyüklüğünü idrak ederse, kâmil insan seviyesine - Allah makamına 
yükselirse, yeryüzünde olumsuz sıfatların hiçbirinden eser kalmaz. 

Nesimi sosyal-felsefi lirikanın kurucularından biriir. Eserleri konusuna göre 2`ye ayrılır:  
Tarikat şiirleri, dünyevi şiirler. 

Tarikat şiirleri şunlardır: 
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«Söz», «Siğmazam», «Benim, ben", "Daim enelhek söylerem, hekden çü mensur 
olmuşam», «Merheba, insanı kâmil, canimin cananesi» 

Dünyevi şiirler konusuna göre ayrılmıştır: aşk şiirleri, meşukun zahiri güzelliğine ait şiirler, 
sosyal ve felsefi şiirler, doğa şiirleri. 

Nesimi'nin sanatında insanın manevi büyüklüğü, güzelliği vasıflandırılmıştı. Nesimiye göre, 
dünyanın en değerli incisi insandır., İnsan olan yerde taşa, toprağa gövher söylenemez: 
Ey daşӓvü türabӓ deyӓn ĝiymӓti gövhӓr, 
İnsan bu hüsnü lütf ilӓ gövhӓr deyilmidir?!  

Hurufi şiirlerde yazar hürufi terim ve kavramlara çok yer vermiştir: 
 Çün bizӓ mӓlum olubdur mӓniyi-ümmül-kitab, 
Arifӓm, sӓmimӓ sığmaz zahidin ӓfsanӓsi. 

Nesimi demek istiyor ki, Ümmül-kitabın anlamı, başka bir deyişle, Tanrı'nın gizlice sırları, 
ilâhî biliyoruz. Çünkü biz Arif. Tarikat düşüncesinde saydığımız yüksek bilgi ve marifetleri arz 
eden ilahi aşk ve hakikat yolcusu arifdir. Arif basiret gözü ile Hakkı gören, ona kavuşan ve onun 
hikmetlerini anlayan bendedir. Ümmül-kitabın anlamını idrak eden arif öyle bir yüce makama 
yükselir ki, zahidin söyledikleri onun için boş ve anlamsız vaaza çevrilir. I. Nasimi'nin 
çalışmalarından bahsetmişken, şiirlerinden ve sufi inançlarından bahsetmek gerekir. Nasimi'nin 
Sufi şiirleri hurufi şiirlerden daha azdır. Nesimi yaratıcılığı üzerinde tüm bunlara açıklık 
getirmezden önce hürufilik öğretisine bakalım. Hürufizm sufilikden sonra orta çağda oluşan ikinci 
en büyük tarikat akımıdır. Bir tarikat olarak XIV-XV yüzyıllarda tezahür eden hürufiliyin 
kurucusu tebrizli bir düşünür - Fazlullah Naimi olmuştur. El hürufi lakabı ile tanınan bu insan 
kendini peygamber ilan etmiş, 1386 yılından itibaren Hurufilik düşüncelerini yaymaya 
başlamıştır. Yazar ilk eserlerinden olan "Muhabbetname" eserinde Hurufilik öğretisinin fikirleri 
kompakt şekilde izah edilmiştir. Bize tam olarak ulaşmayan "Növmname" ("Uyku kitabı") 
eserinde hürufiliyin yayılmasına ait bilgiler yer almıştır. Naimi burada genelindeki - Bakü, 
Mazenderan, Tebriz gibi kentleri dolaşarak Hurufiliği nasıl yaydığına konuşuyor. Genellikle, 
Hurufilik panteizme yakın bir akımdır ve yarı dini, yarı felsefi niteliktedir. Hurufilik dediğimiz 
gibi, pantezime yakindır. Bildiğimiz gibi, pantezime göre, Allah insandan ayrı değildir, insanın 
kendisindedir. Hurufiler de aynı fikri devam etdirererek Halikle mahlukun birliğini öne sürüyor, 
yaratılan varlıkların Hakk'a bağlı olduğunu ve Hak'la komple bir bütün teşkil ettiğini söylüyorlar. 
Ancak hürufiler diğer tarikatlardan farklı olarak her şeyi harfle bağlıyorlar. Nesimi'nin " 
Sığmazam" gazelinde de söylendiği gibi, Tanrı dünyayı "kon" ("Var ol!") diyerek yaratmıştır. 
Yani bu söz yaratılışın özüdür, sebebidir. Hürufilerin açıklamalarının esasını Arap ve Fars harfleri 
oluşturur. Hürufiler Allah - söz - evren - insan kavramını beklemiş, varlığın yaratılış sistemini bu 
düzende görmüşlerdir. Onlar her şeyi harflerin şiirine vâkıf insandır, her şey Allah'tır, insan 
yeryüzünde Tanrı'nın tecellisidir demiş, Allah'ın bütün hilkatin canında olması fikrini de 
ispatlamaya çalışmışlardır: 
Hӓr ĝӓtrӓdӓ, hӓr zӓrrӓdӓ etdinsa tӓcӓlla, 
Ol dӓmdӓ ӓnӓlah sӓsi zӓrratdan ucaldı.  

Hürufilere göre, varlıkta Tanrı zatından başka hiçbir şey yoktur. Bütün varlıklar Tanrı 
zatının tezahürüdür. Hürufiliye göre Allah kendini iki şekilde tezahür ettirmiştir: 1. harf, kelime 
ve kelam şeklinde 2. Insan şeklinde, bu insan da Allah'ı temsil eder. Hürufiler Kuran'daki bir fikre 
ortak çıkarlar ki, beşeriyetde her şey insana hatır oluşturulur. "Senden dolayı oluştu alem", - 
deyen Naimi bu mantıksal devam eder. Hurufiler "enelhek" fikrini daima savunmuş, daima insana 
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bir gerçeği anlatmaya çalışmışlardır ki, insan Tanrı'yı öyle kendi varlığında aramalıdır. Ancak, ne 
yazık ki, insan bunu fark edemiyor. 

Hakkı arama dışında hiçbir zaman, Hakk sendedi, sen Huda, - diyerek hürufiler daima böyle 
bir düşünceyi elde rehber dutdular ki, eğer insan kendi büyüklüğünü ve değerini anlasa ve 
melekler de onun önünde baş eyer. Hatta hürufilere göre, insan sadece ancak manaviyyatca, hem 
de dıştan, zahiri nuruyla, güzel cemali ile Tanrı'nın tecellisi olarak kabul edilir. Güzel halk olunan 
insan simasında Tanrının güzel nisanelerini görülebilir. Hatta bu tarikat taraftarları esaslandırırlar 
ki, Ilahinin tecellisi olan insanın simasında da Allah sözü yazılıdır: insanın burnu Arap 
alfabesindeki elif, burnunun pereleri lam, gözü he harfine benzer. 

İşte Allah kelimesi de bu harflerin birleşmesinden oluşmuştur. Bir de hürufiler gönülle ve 
gözle ibadet ideolojisinden gözle ibadete tercih ve insanın güzel yüzüne bakmayı Kâbe'yi ziyarete 
denk tutuyordu. Hatta onlar insanın sıfatında yedi hat olduğunu ve bu hatların yaratılışın temelini 
oluşturan dört ünsürle hasilinden oluşan 28 rakamının Arap alfabesinden harflerin sayısına 
uyduğunu söylüyorlar. Hürufiler belirtiyorlar ki, başın saçı ikiye ayrılır, bu zaman 8 hat alınır. 
Sekizi dört unsure vurduĝda Fars alfabesindeki harflerin sayı alınır. Yani hürufiler birçok şeylerin 
sırrını işte herflerde görüyorlardı. 

İ.Nesimi de yaradıcılığı boyu yukarıda söylenen gayeyi takip etmiş, "İnsan kimdir?" 
Sorusuna şöyle cevap bulmuştur ki, insan Hak teâlânın kendisidir. Şair insanı İlahi varlıkla 
eynileşdirmiş, "ben" derken sadece kendini değil, Hakkı eyan eden, Hakk'ın tecellisi olan kamil 
insanı öngörmüştür. Yaradıcılığında başlıca gaye "enelhek" ifadesi olmuştur ki, bunu hürufiler 
Hallaç Mensurdan ehz etmiş, bunu bir yemin gibi seslendirmişler. Nesimi de bir hürufi şair gibi 
Kur'an'ın "Biz insanı en güzel biçimde yarattık" deyimini hürufilerin kâmil insan kavramı ile 
eynilesdirir, temel referans kaynağı sayar. Şair yazıyor ki, müminlere vaat edilen ebedi cenneti, 
gaybı, Hakk'ın mekanı olan arşı - bunların hepsini onun nigarının yüzünde görülebilir: 
Rövzeyi-rizvan üzündür, vӓssӓlam, 
Surӓti-rӓhman üzündür, vӓssӓlam. 
Ӓrşi-hӓĝ, ey can, üzündür, vӓssӓlam, 
Lövh ilӓ Ĝurann üzündür, vӓssӓlam. 

Nesimiye göre, insan insan kendi azameti, ilginç yapıları ile Hakk'ın yalnızlığının ispatıdır, 
delilidir. Böylece, dinde "Allah dışında hiçbir şey yoktur" fikri hürufilere gibi Nesimiye göre, öyle 
insana aittir. Kamil insan ezeli ve ebedidir, her yerde ve her şeyde, insan Tanrı gibi lamekandır, 
açıklamaya ve beyana sığmıyor. Öyle "Sığmazam" gazelinde söylendiği gibi.  

Mӓndӓ sığar iki cahan, mӓn bu cahana sığmazam, 
Gövhӓri-lamӓkan mӓnӓm, kövnü mӓkanӓ sığmazam. 

Nesimiye göre, insanda her iki dünya sığır, ancak o bu dünyaya sığmıyor. İlahi alemle 
mevcut alemin tüm belirtileri insanda var, ama ilahi kökene bağlı olan insan bu dünyanın güzellik 
ve çirkinlikle dolu çerçevesine sığmıyor. Çünkü o, lamekandır, somut yeri, yurdu, mekanı 
olmayan Allah'ın kendisidir, aynıdır. Lamekanlık dinde Allah'a mahsus sıfattır. Nesimi «lamekan 
gövher» deyince «Allah benem» fikrini bildirir. Dini tesevvürlerde gövher Allah-tealaya verilen 
sembolik isimlerden biridir. İnsanda hem gayb, hem de şehadet alemi sığır, kendisi tüm bunlara 
sığmıyor. Yani yukarıda belirttiğimiz gibi, dini tefsirlerde Allah'a atfedilen belirtiler burada insana 
unvanlanmisdir. 
Ӓrşlӓ fӓrşü kafü nun mӓnӓ bulundu cümlӓ çün, 
Kӓs sözünü vӓ ӓbsӓm ol, şӓrhü bӓyanӓ sığmazam. 
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Arş deyince Alllahın, ferş deyince insanın barınağı olan yer öngörülüyor. Arş, yani gök 
Allah'ın tahtı sayılır. Yer de, gök de, gökle yer arasında ne varsa, "kaf" ve "nun" harfleri de - hepsi 
insanda bulundu. Bu durumda insanı yorumlamak, kim olduğunu net belirlemek mümkün 
değildir. Şair insanı yorumlamaya çalışanlara yüzünü tutup "sesini kes ve sessiz ol!» Diye 
uyarıyor. Allah "kün" diyerek her şeyi yaratmıştır. Şair şöyle düşünün ki, Allah'ın "ol" emri ile 
oluşan yer ve gök de insanın kendisidir. İnsan hem yer ve göydür, yerle gök arasında olan her 
şeydir, hem de bunların oluşmasını baisi olan «ol» emridir.  
Kövnü mӓkandır ayӓtim, zatidürür bidayӓtim, 
Sӓn bu nişanla bil mӓni, bil ki, nişanӓ sığmazam.  

Şair simgesine, belirtisinin varlık ve mekan olduğunu söylüyor, başlangıcının Zât'a, yani 
Allah'a, vücudi-külle gidip çıktığını duyurdu. Yine de insanı Allah adlandırıyor. 
Kimsӓ gümanü zӓnn ilӓ olmadı hӓĝĝ ilӓ biliş, 
Hӓĝĝi bilӓn bilir ki, mӓn zӓnnü gümanӓ sığmazam. 

Bu bendin 1. mısrasında ispat ihtiyacı olmayan böyle bir gerçeklik ifade edilmiştir ki, 
tahmin ve zan ile Tanrı'yı tanımamıştır. Zan ve tahmin ile lirik kahramanı da bilmek olmaz. 
Cӓnci-nihan mӓnӓm, mӓn uş, eyni-ӓyan mӓnӓm, mӓn uş, 
Gövhӓri-kan mӓnӓm, mӓn uş, bӓhrӓvü kanӓ sığmazam.  

Gizli hazine ve tıpkı görünen sözleri karşı öne sürülmüş ve böyle bir fikir aşılanmıştır ki, 
insan hem de bütün çelişkilerin ifadesidir. «Genci-nihan» - Allah, "aynı-eyan» - insan 
öngörülüyor. Gizli hazine olan Allah kendisini tespit etmek için insanı ve alemi yaratmıştır. 
Zӓrrӓ mӓnӓm, günӓş mӓnӓm, çar ilӓ pӓncü şeş mӓnӓm, 
Surӓti gör bӓyan ilӓ, çünki bӓyanӓ sığmazam.  

Şaire göre, insan hem zerredir, hem güneştir, hem de çar (4 unsur), pӓnc (5 duyu), şeş (altı) 
cehetdir. İnsanın bu kavramlarla eynileşdirilmesi hürufi görüşlerin şiirsel ifadesidir. 
Zat ilӓyӓm, sifat ilӓ, ĝӓdr ilӓyӓm bӓrat ilӓ, 
Gülşӓkӓrӓm, nӓbat ilӓ bӓstӓ dӓhanӓ sığmazam.  

Şair bildirir ki, sıfatlarla birlikte zar ileyem. Berat gecesi ile birlikte kadir gecesi ileyem. 
Şeker bitkisi ile gül reçeliyim. Bu beytdeki sifat, nebat, berat sözleri iç uyak yaratıyorsa, ile 
koşması bu uyakların redifi gibi geliyor. 
Şӓms mӓnӓm, ĝӓmӓr mӓnӓm, şӓhd ilӓ hӓm şӓkӓr mӓnӓm, 
Ruhi-rӓvan bağışlaram, ruhi rӓvanӓ sığmazam. 

Güneş benim, ay benim, bal ile şeker menem. Ben akıcı ruh bağışlarım, akıcı ruha 
Siğmazım. 
Gӓrçi bu gün Nӓsimiyӓm, haşimiyӓm, ĝüreyşiyӓm, 
Bundan uludur ayӓtim, ayӓtü şanӓ sığmazam.  

Şair Muhammed Peygamber'in mensup olduğu aşiret ve kabile ile hiçbir farkının olmadığı, 
gah Kureyşi, gah Nesimi gibi ortaya çıktığını söylüyor, gazeli kendisinin topluluk ve nesli ile 
eşleştirmesi ile başa vurur. O, hiç bir ayete, şane sığmıyor, bu da olağanüstü bir özelliktir. 

Nesimiye göre, insan evladı cisme, surete sahip, onun ruhu zatın bir zerresi. Nesimi'nin 
"ben"i zamana sığmadığı için bunların fövkundedir. Demek Nesimi için varlık dört unsurdan: 
Allah, anlam alemi, maddi alem, insan adlı dört hakikatten ibarettir. Allah makroalemdirse, insan 
onun zerresi, yeryüzündeki dengeleyici, yani mikroalemdir. 

Gazel aruz vezninin recez behrinde. Bu ölçü kararlı, gösterişli olduğu için şiirdeki görüşleri 
doğruluyor. Recez kelimesinin anlamı harbe-zorba gelmek, savaş sırasında meydan okumak 
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anlamındadır. Şiirde güçlü iç ĝafiyeler oluşturulur. «Benim, ben uş» sözlerinin tekrarı belirtilen 
fikre kesinlik ve güven vermiştir. 

Aynı fikirleri şairin "Ben mülki cihan ..." gazelinde de görebiliriz. Esas özne olan "Ben" in 
dilinden söylenen şiirde "insan kimdir?. Neye gücü yeter "sorularına hürufi yaklaşımı yansımıştır. 
Burada da şair "Sığmazam"da olduğu gibi "ben Hakk'ın mekanıyım, Hak ve onun kanıtıyım" 
kanaatine gelir. Bu şiirde de "genci-nihan", yani "gizli hazine" olan insan yüksek düzeyde 
terennüm edilir. 
Mӓn ayӓti müshӓfü kitabӓm, 
Ey nöĝtӓ dӓhan, dӓhan mӓnӓm, mӓn. 
...Mӓn nӓĝşü ĥӓyalü ĥӓttü ĥalӓm, 
Mӓn hӓrfü lisan, lisan mӓnӓm, mӓn. 

Şiirde dehan - ağız kelimenin ifadesi, lisan - dil ise hilketin yaratılışında araçtır. Nekş 
Hakkın ispatı, puan insan simasında onun nişaneleridir. 

Yazar sonda: 
İnsanü bӓşӓrsӓn, ey Nӓsimi, 
Hӓĝ der ki, hӓman, hӓman mӓnӓm, mӓn  

- diyor ve insanı insanüstü bir varlık sayar. 
Belirtelim ki, Nesimi'nin dünyevi gazellerinde de bazen tarikat fikirleri ile karşılaşıyoruz. 

Örneğin, dünyevi şiirlerden olan "etmegil" gazelinde de bunu görmek mümkündür. Şair tarikat 
şiirlerinde gerçek, dünyevi şiirlerinde mecazi muhabbeti dile getiriyor. Tarikat şiirlerinde yar 
Hakk'ın kendisidir, dünyevi şiirlerde ise gerçek yüzü adem evladıdır. 
Dilbӓra, mӓn sӓndӓn ayru ömrü canı neylӓrӓm?  
Tacü tӓĥtü mülkü malu ĥanimanı neylӓrӓm?  
Istӓrӓm vӓsli-cӓmalın ta ĝılam dӓrdӓ dӓva,  
Mӓn sӓnin bimarınam, özgӓ dӓvanı neylӓrӓm?  
Ey müsӓlmanlar, bilin kim, yar ilӓ ĥoşdur cahan,  
Çünki yardan ayru düşdüm, bu cahanı neylӓrӓm?  

Bu gazelde yazar böyle bir felsefi sonuca geliyor ki, kövnü-mekanın mülkü, hiçbir şey 
dilbersiz ona gerek değil. 

Son olarak belirtelim ki, Allah ile insanın kimliğini, Allah'ın insanda olduğunu iddia eden 
hürufilerin, ayrıca Nesimi'nin esas amaçlarından biri orta dönem insanının haklarını savunmak 
olmuştur. Nesimi insanları sıkan, köle durumuna çeviren yasalara, bakışlara isyan ediyordu. 
Aslında hürufilik adaletsizliğe, zulüm ve haksızlığa, kanlı savaşlara karşı olan felsefi bir sistem 
idi. Eğer insan özünde olan "değerli gövher"i idrak ederse, Allah makamına ucalsa, yeryüzü 
cennet olur. İşte bu felsefi fikirler sadece ortaçağ, hatta tüm dönemler için günceldir. 
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BİYOLOJİ EĞİTİMİNDE BİLGİ İŞLEMSEL DÜŞÜNME 
BECERİSİNE BETİMSEL BİR BAKIŞ 

Aynur Elif BULUT
Milli Eğitim Bakanlığı Ankara Fen Lisesi 

Prof. Dr. Mehmet YILMAZ 
Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi 

ÖZET 
Yirmi birinci yüzyıl becerileri kapsamında, öğrencilerin problem çözme, iletişim kurabilme, 
işbirliği içinde çalışabilme, yaratıcı düşünebilme, verileri bilgi-işleme tabi tutabilme, eleştirel 
düşünebilme gibi becerilere sahip olmalarının beklenmesi, günümüz eğitim yaklaşımlarında 
oldukça sık tekrarlanmaktadır. Teknolojinin hayatımızın her anında yanımızda olduğu bu 
çağda, Z kuşağı olan öğrencilerin birçok işini yaparken bilgisayar teknolojilerinden destek 
aldığı da göz önüne alındığında, biyoloji eğitiminde öğrencilere bilgisayarı bir araç olarak 
kullanmayı öğretmek onları yarınlara hazırlamak için yeterli olmayacaktır. Bu aracın 
arkasındaki algoritmanın ve bilimin, biyoloji dersinin öğretilmesinde katkı sağlayacak şekilde 
kullanılması gerekmektedir. Bu bağlamda hesaplamalı düşünme yönteminin, biyoloji 
eğitimine büyük katkılar sağlayacağı düşünülmektedir (Wing, 2006).  
Hesaplamalı düşünme; bir problemi formüle etme, problemin çözümünü bulma ve insanın 
veya makinelerin çözümü anlayabileceği şekilde ifade etme sürecidir. Sorunun daha küçük 
yönetilebilir alt problemlere ayrıştırılması, ölçek ve karmaşıklık ile başa çıkabilmek için 
doğru soyutlamaların belirlenmesi, uygulanabilecek mevcut modellerin bulunması, problemi 
çözmek için bir algoritma oluşturulması gibi problem çözme yöntemlerinin kullanılmasını 
içermektedir. Hesaplamalı düşünme, bir bilgisayarın karmaşık sorunları çözmemize ve 
sistemler oluşturmamıza nasıl yardımcı olabileceğini düşünürken çizdiğimiz süreçleri ve 
yaklaşımları tanımlamaktadır (Wing, 2006). 
Bu çalışmada, biyoloji eğitiminde var olan yaklaşımlara ilaveten yeni bir bakış açısı olarak 
hesaplamalı düşünme tekniğinin kullanımı betimsel olarak açıklanmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Biyoloji eğitimi, Hesaplamalı Düşünme, Bilgi İşlemsel Düşünme 

GIRIŞ 
Biyoloji dersi, konuların birbiriyle bağlantısı kurulmadan, öğrencinin kendisinin öğrenme 
ortamına dâhil edilmesi sağlanmadan, kazanımlara ulaşması beklenirken bilgilerin öğrenci 
tarafından ne kadarının algılanarak çıktı haline geldiği önemsenmeden işlendiği takdirde 
kolay unutulan, ezber bir ders olmaktan çıkarılamaz. Bu nedenle; öğrencinin bilgiyi işleme 
sürecinde, belirlenen bir problemi formüle edebilmesi, problemin çözümünü ifade edebilmesi, 
problemin küçük alt boyutlara ayrılarak çözümünün kolaylaştırılması, çözüme ulaşabilmek 
için çeşitli modellemeler yapılabilmesi ve nihayetinde bunu analitik düşünme becerileri 
doğrultusunda bir algoritmaya dökebilmesi önem kazanmaktadır. Tüm bu süreç boyunca 
öğrenen aktif durumda olduğu için 21. yüzyıl becerileri kapsamında gerçekleştireceği bir 
biyoloji öğretim programı uygulanmış olacaktır. Hesaplamalı düşünme yöntemi bu bağlamda, 
ezber ve kolay unutulan ders olarak görülen biyoloji dersini büyük bir yanılgıdan 
kurtaracaktır. Hesaplamalı düşünme yöntemi; öğrencilerin, problemlere uygulanabilecek bir 
çözümden ziyade, kendi başlarına problemlere çözüm üretebileceklerini fark etmelerini 
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amaçlamaktadır. Biyoloji dersinde bilgilerin öğrencide anlamlandırılmasında, öğrencinin 
aktiflik payının yüksek olması son derece önem arz etmektedir. Bu çalışmada, biyoloji 
eğitiminin ezberden uzak, eğitim 4.0 anlayışına ve 21. yüzyıl becerilerine uygun hale 
getirilmesinin öneminin ortaya konulmasında yeni bir bakış açısı olarak hesaplamalı düşünme 
tekniğinin betimsel olarak açıklanması amaçlanmıştır. 
GELİŞME 
Hesaplamalı düşünme, bir problemi çözmenin, problemin neye önem verdiğine bakmanın, bu 
problemin bir kısmını temel problemlerden soyutlayabilmenin ve problemi çözebilecek bir 
çözüm tasarlamayı başaran bir problem çözme yöntemidir. Hesaplamalı düşünme, problem 
çözmede bir yaklaşımdır. Bu yaklaşım 5 temel adımla gerçekleştirilmektedir: 
1. Düşünme süreci: Problemi formüle etmek, çözümü ifade etmek. 
2. Depozisyon: Bir sorunu daha küçük gruplara bölerek çözmek. 
3. Model Tanıma: Verileri analiz etmek. 
4. Soyutlama (Abstraction; Pattern Genellization): Gereksiz olan bir problemin parçalarını 
çıkarmak ve bir problemi birden fazla problem için çalışır hale getirmek. 
5. Algoritma: Bir şeyin nasıl yapılacağına dair adım adım talimatlar oluşturmak (ISTE, 2015). 
Wing (2008), hesaplamalı düşünmenin problem çözme becerisinin yeni bir ismi olmadığını ve 
bir çeşit analitik düşünme olduğunu vurgulamaktadır. ISTE (2015) ise hesaplamalı 
düşünmeyi; yaratıcılık, algoritmik düşünme, eleştirel düşünme, problem çözme ve işbirliğinin 
bir birleşimi olarak tanımlamaktadır. Kazimoglu, Kiernan, Bacon ve MacKinnon (2012) ise 
problem çözme, algoritma inşa etme, hata yakalama, benzetim ve sosyalleşmenin hesaplamalı 
düşünmenin beş temel becerisi olduğunu belirtmektedir. Bunun yanı sıra Ater-Kranov, 
Bryant, Orr, Wallace ve Zhang (2010) eleştirel düşünme ve problem çözmenin hesaplamalı 
düşünmeyle ilgili alanyazında en çok kabul gören iki beceri olduğunu ifade etmektedir. 
Kalelioğlu vd. (2016) de hesaplamalı düşünmenin kapsamını belirlerken en çok kullanılan üç 
bileşenin sırasıyla; soyutlama, algoritmik düşünme ve problem çözme olduğu sonucuna 
ulaşmışlardır. 
Wing (2011), hesaplamalı düşünmede en önemli ve yüksek seviyedeki düşünce sürecinin 
soyutlama olduğunu vurgulamıştır. Soyutlama, belirli örneklerden genelleme yapma, 
örüntüleri tanımlama ve nesnelerin gereksiz ayrıntılarını gizleyerek temel özelliklerini 
yakalamak için kullanılmaktadır. Soyutlama, bireye karmaşıklık ile mücadele etme gücü 
vermektedir. Örneğin, algoritma bir sürecin soyutlamasıdır. Hesaplamalı düşünme ile ilgili bir 
başka kavram da otomatikleşmedir. Programların çalıştırılması soyutlamanın otomatikleşmesi 
olarak değerlendirilebilir. Hesaplamalı düşünme matematiksel ve mühendisçe düşünme 
biçimlerini birleştirmektedir. Bu hususta hesaplamalı düşünme temel olarak matematikten 
yararlanmaktadır. Ancak yapılan işlemler bilgisayarlar tarafından çalıştırılacağı için işlem 
gücü bilgisayarların gücü tarafından kısıtlanmaktadır. Matematikte ise böyle bir sınırlama 
bulunmamaktadır. Hesaplamalı düşünme mühendislikten de yararlanmaktadır, fakat her 
bilgisayar programı fiziksel çevreye doğrudan uygulanmak zorunda olmadığı için bu 
programlar ile fiziksel gerçeklik tarafından kısıtlanmayan sanal dünyalar yaratılabilmektedir. 
Mühendislikte ise her zaman tasarlanan fikrin/ürünün gerçek hayata uygulanma zorunluluğu 
bulunmaktadır. Bu bağlamda, günlük hayatımızı şekillendiren şeylerin sadece yazılım veya 
donanımlar olmadığı; kullandığımız hesaplamalı kavramların da etkili olduğu ifade edilebilir 
(Wing, 2008). Bu noktada ABD Ulusal Araştırma Konseyi’nin (National Research Council) 
(2010) “dağıtılmış hesaplamalı düşünme” (distributed computational thinking) ifadesine yer 
verdiğini belirtmek gerekir. Bu kavram hesaplamalı düşünmeyi bilgisayar bilimlerinden 
ayırmakta ve bu düşünme biçimini herkesin günlük hayatında problem çözmek için 
kullanabileceğini ifade etmektedir. Hesaplamalı düşünmenin, yazılım veya hata tespit etme 
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sistemleri ve uygulamalarındaki problem çözme becerilerini ve taktiklerini içeren bir çalışma 
disiplini olduğu bilinmektedir (Wing, 2008). Hesaplamalı düşünme çalışmasında yaklaşımlar 
çeşitlilik göstermekle birlikte yöntemin 6 temel ilkesi olduğu üzerine çalışmalar 
bulunmaktadır. Bu ilkeler şunlardır; 
1. Bağlantılı bilgi işlem: İnsanlar ve bilgisayarlar arasındaki bağlantıyı anlama 
2. Hesaplamalı yapılar geliştirme: Problem çözmeye yönelik uygulanabilir yapılar oluşturmak 
için gerekli olan teknikler ve bir logaritmik veya hesaplama modeli oluşturma 
3. Soyutlama: Bilginin hesaplamalı kullanımda nasıl uygulanabileceğini belirleme ve 
tanımlama, ayrıca bu özetleri hesaplama bağlamında modelleme 
4. Problemleri ve yapıları inceleme: Bir sorunda olası çözümlerin değerini ve 
uygulanabilirliğini değerlendirmenin yanı sıra olası hataları çözümlerle birlikte tanımlama ve 
çözme 
5. İletişim kurma: Bir problemin amacını ve anlamını ve olası hesaplama çözümlerini etkili 
bir şekilde açıklama 
6. Etkili ekip çalışması: Hesaplama çözümlerinin geliştirilmesi ve uygulanmasının yanı sıra 
problem çözmede çoklu katılımcıların aktif işbirliği ve katkısı (ISTE, 2015).  
Hesaplamalı düşünme terimi ilk olarak Papert (1996) tarafından Uluslararası Matematiksel 
Öğrenme ve Bilgisayar Dergisinde yayımladığı “Matematik Eğitimleri Alanında Bir Keşif” 
adlı çalışmasında kullanılmıştır (Demir ve Seferoğlu, 2017). Hesaplamalı düşünme, temel 
olarak üniversite seviyesinde öğretilir ancak son yıllarda, STEM odaklı eğitim müfredatlarının 
bir parçası olarak ilkokul seviyesinde dahi rahatlıkla kullanılabilen bir yöntemdir. 
Hesaplamalı düşünme; bir problemi formüle etme, problemin çözümünü bulma ve insanın 
veya makinelerin çözümü anlayabileceği şekilde ifade etme sürecini kapsamaktadır. Sorunun 
daha küçük yönetilebilir alt problemlere ayrıştırılması, ölçek ve karmaşıklık ile başa 
çıkabilmek için doğru soyutlamaların belirlenmesi, uyarlanabilecek mevcut model veya 
modellerin bulunması, problemi çözmek için bir algoritma oluşturulması gibi problem çözme 
yöntemlerinin kullanılmasını içermektedir. Ayrıca, birden fazla çözümün bulunması 
durumunda, verilen duruma en uygun olanı tanımlamak için çoklu parametrelerdeki 
çözümlerin analiz edilmesini sağlamaktadır. Hesaplamalı düşünme, bilgisayar bilimlerindeki 
kavramları çizen, ancak herkes için yararlı olan temel bir beceri olan analitik düşünme 
becerisi olarak tanımlanmaktadır (Wing, 2006) 

Tablolar 
Tablo 1. Hesaplamalı Düşünme Kavramına Yönelik Tanımlamalar 
Kaynaklar Tanımlamalar 
Gonzalez, 2015 
Grover ve Pea, 2013 Üzerinde fikir birliğine varılan bir tanım yoktur. 

Wing, 2006, 2008 
Hesaplamalı düşünme, problem çözme, eleştirel düşünme, 
soyutlama, analitik ve algoritmik düşünme gibi farklı 
süreçleri içermektedir. 

Kazimoglu, Kiernan, 
Bacon ve 
MacKinnon, 2012 

Hesaplamalı düşünmenin beş temel becerisi; problem 
çözme, algoritma inşa etme, hata yakalama, benzetim ve 
sosyalleşmedir. 

ISTE, 2015 
Hesaplamalı düşünme yaratıcılık, algoritmik düşünme, 
eleştirel düşünme, problem çözme ve işbirliğinin bir 
bileşimidir. 

Ater-Kranov, 
Bryant, Orr, Wallace ve 
Zhang, 2010 

Eleştirel düşünme ve problem çözme hesaplamalı düşünme 
alanyazınında en çok kabul gören iki beceridir. 
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Kalelioğlu, F., 
Gülbahar, Y. ve Kukul, 
V. (2016) 

Soyutlama, algoritmik düşünme ve problem çözme en çok 
kabul edilen 3 bileşendir. 

 
 

Tablo 2. Hesaplamalı Düşünmenin Boyutları (Brennan & Resnick, 2012) 
 

Boyutlar Tanımlamalar Örnekler 
Hesaplamalı düşünmede 
kavramlar 

Tasarımcıların program 
yazarken kullandıkları 
kavramlardır. 

Değişkenler, döngüler, 
olaylar 

Hesaplamalı düşünmede 
uygulamalar 

Tasarımcıların kavramlarla 
uğraşırken geliştirdikleri 
uygulamalardır. 

Soyutlama, hata ayıklama, 
yeniden kullanma 

Hesaplamalı düşünme 
bakış açıları 

Tasarımcıların kendisi ve 
dünya hakkında bir bakış 
açısı oluşturmasıdır. 

İfade etme, bağlama, 
sorgulama 

 
Şekiller 

 

 
Şekil 1. Hesaplamalı düşünmenin temel ögeleri 

 
 
 
SONUÇ 
21. yüzyılın ortalarına gelindiğinde, hesaplama becerilerinin okuma, yazma ve aritmetik gibi 
temel beceriler olduğu söylenmektedir. Bu becerinin kazandırılabilmesi için hesaplamalı 
düşünme yönteminin öğretim programına bütünleştirilmesi gerekmektedir. Bu şekilde 
öğrencilerin, biyolojinin ve diğer bilgilerin programlama yaparken nasıl kullanılması 
gerektiğini daha iyi kavraması ve yalnızca içerik tüketen değil, içerik üreten bireyler olarak 
yetişmesi sağlanabilir. Öğrencilerimiz, bilgi işlem becerileriyle donanmış teknoloji 
yaratıcılarıysa, bu yaratıcılığı kullanarak büyük problemleri çözerek topluma katkıda 
bulunabileceklerdir. Bizi insan olarak karşı karşıya bırakan büyük, küresel zorlukların tümü, 
disiplinler arası bir yaklaşım gerektiren problemlerdir. Hesaplamalı düşünme becerilerinin 
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biyoloji derslerine bütünleştirerek, öğrencileri imkânsız görünen problemlere yeni çözümler 
üretmeye hazır hale getirebilmek oldukça önem arz etmektedir. Çünkü;  
• Hesaplamalı düşünenler problem çözücüdür. 
• Hesaplamalı düşünürler, yenilikçidir (Bir mucit, yeni bir şey yapabilir fakat bir 
yenilikçi harika bir fikri alır, onu geliştirir, onu yeni bir amaca tatbik eder.).  
• Hesaplamalı düşünme içindeki soyutlama süreci, diğer diğer popüler düşünme 
stratejilerine, örneğin De Bono’nun Altı Şapkalı Düşünme Tekniğine kıyasla benzersizdir. 
Öğrenciler, bir çözüm oluşturmak için bir sistemden veya sorundan neyi çıkaracaklarını 
belirleme kapasitesine sahip olduklarında, birlikte çalıştıkları konunun en önemli unsurları 
hakkında farklı düşünmeye ve ilgisiz faktörleri elemeye zorlanırlar. 
• Öğrenciler sınıfta, bir mesaj veya duygunun iletimini tasarlamak için soyutlama 
tekniğini kullanabilirler, başkalarının takip edebileceği etkili komut dizileri yazabilirler. 
• Hesaplamalı düşünme, test ve araştırma temellidir. 
• Hesaplamalı düşünme, başta öğrenciler olmak üzere toplumun çeşitli kesimlerinin 
veri, teknoloji ve farklı kaynakları etkili bir şekilde kullanmalarını sağlayan temel bir 
beceridir. 
• Hesaplamalı düşünenler, yaratıcılık becerilerini geliştirirler. 
• İnsanlardan farklı olarak bilgisayarlar, sıkıcı ve tekrar gerektiren görevleri akıcı bir 
etkililikte ve doğrulukta yapma konusunda inanılmazdırlar. Ancak bunu sadece, birilerinin 
kendilerine neyi nasıl yapacaklarını özel komutlarla bildirmesi durumunda yapabilirler. 
Hesaplamalı düşünmedeki bu sürece tasarım denilmektedir. Logaritmik tasarım, hesaplamalı 
düşünme sürecinin, öğrencilerin Scratch ve Python dilleri kullanarak bilgisayarlar ve 
makinelerin daha önce yapamayacakları işleri yapmaları için komutlar oluşturmalarını 
sağlayan mantıksal bir parçasıdır. 
• Hesaplamalı düşünme, öğretmesi basit, öğrenmesi eğlenceli bir yöntemdir.  
• Hesaplamalı düşünme, herhangi bir yaşam serüveninde, anasınıfından üniversite 
seviyesine kadar müfredatın herhangi bir alanına uygulanabilecek bir beceridir. 
Bir uygulama olarak hesaplamalı düşünme sadece bilgisayar bilimi değil, tüm bilimler için 
merkezi olmaktadır. Hesaplamalı düşünme kavramları biyoloji, sağlık, perakende, ulaşım, 
tarih, gazetecilik, finans ve arkeoloji gibi diğer disiplinlerde de kullanılmaktadır. Hesaplamalı 
olarak düşünebilen öğrenciler, teknolojiyi daha iyi kavramakta, anlamakta ve 
kullanabilmektedir ve gelecek için daha iyi hazırlanmalarında bu düşünce biçimi onlara 
yardımcı olmaktadır. Amerikan Ulusal Araştırma Konseyi (NRC), öğrencilerin okul yıllarında 
hesaplamalı düşünme kavramlarına maruz kalmanın önemini ve bu temel becerilerin ne 
zaman ve nasıl uygulanacağını anlamalarına yardımcı olduğunu vurgulamıştır. Bilgisayar 
Bilimleri Öğretmenleri Derneği (CSTA https://www.csteachers.org/) ve Uluslararası Eğitim 
Teknolojileri Derneği (ISTE https://www.iste.org/), okullar için bir hesaplama düşüncesi 
çerçevesi sunmuştur. Bu çerçevede; veri toplama, veri analizi, veri sunumu, problem 
ayrıştırma, soyutlama, algoritma ve prosedürler, otomasyon, paralelleştirme ve simülasyon 
gibi temel sayısal düşünce kavramları ve yetenekleri oldukça önem kazanmaktadır.  
Algoritmalar hem bilgisayar bilimi hem de sayısal düşünme için merkezi bir konumda 
bulunmaktadır. Algoritmalar, herkesin yaptığı en basit görevlerin altında, basit bir pişirme 
reçetesini takip ederek karmaşık sürüş yönleri sağlamanın temelini oluşturmaktadır. 
Algoritmaların sadece matematik problemlerini çözmek için kullanıldığı ve diğer disiplinlerde 
uygulanamayacağı, günlük yaşamlardan algoritma kullanmamızı gerektiren yeterli sayıda 
örnek olduğu konusunda genel bir yanlılık bulunmaktadır. Algoritmaları kesin adımların bir 
dizisi olarak anlamak ve ifade etmek, bir insan veya bir makine tarafından anlaşılabilen bir 
algoritma geliştirmemize yardımcı olmaktadır. Matematik, temel saymanın yanı sıra mantıklı 
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düşünmemize yardımcı olurken bir problemi çözer ve her defasında bir adım çözeriz. Daha da 
önemlisi, karmaşık problemlerle başa çıkarken temel bir kavram olan soyutlamayı öğretir. 
Soyutlama, öğrencilerin karmaşıklığı ve gereksiz ayrıntıyı yalnızca sorunun önemli 
kısımlarına odaklanmak için kullanmalarını öğrenmelerine yardımcı olmaktadır. Ayrıca 
problem çözme, eleştirel düşünme ve akıl yürütme yeteneklerimizi geliştirmeye yardımcı 
olabilmektedir. 
Hesaplamalı düşünme, şunları içeren bir sorun çözme sürecidir (ISTE, 2015): 
• Sorunları çözmek için bir bilgisayar ve diğer araçları kullanmamızı sağlayacak şekilde 
formüle etme 
• Mantıksal olarak veri düzenleme ve analiz etme 
• Modeller ve simülasyonlar gibi soyutlamalar yoluyla veri temsili 
• Algoritmik düşünme yoluyla çözümleri otomatikleştirme (sıralı adımlar) 
• Adımların ve kaynakların en verimli ve etkili bir şekilde bir araya getirilmesi hedefiyle olası 
çözümleri belirleme, analiz etme ve uygulama 
• Bir problem çözme sürecini çok çeşitli problemlere dönüştürme ve yaygınlaştırma 
• Karmaşıklıkla baş etme konusunda güven 
• Zor problemlerle çalışırken kalıcılık 
• Belirsizlik için tolerans 
• Açık problemlerle başa çıkabilme yeteneği 
• Ortak bir hedefe ya da çözüme ulaşmak için başkalarıyla iletişim kurma ve birlikte çalışma 
becerisi 
Hesaplamalı düşünme, eleştirel düşünme ya da matematiksel düşünme yöntemiyle 
karıştırılmamalıdır. ISTE / CSTA projesi tarafından desteklenen çalışmalarda hesaplamalı 
düşünmenin eleştirel düşünme ve matematiksel düşünceden farklılık gösterdiğini öne 
sürmektedir. Bu farklılıklar aşağıdaki şekilde sıralanmıştır (ISTE, 2015); 
• Birlikte kullanıldıklarında, yeni ve güçlü bir problem çözme formunun temeli olan düşünme 
becerilerinin eşsiz bir birleşimidir. 
• Genellikle araç odaklıdır. 
• Deneme ve hata, yineleme ve hatta daha önce pratik olmadıkları bağlamlarda bile tahmin 
etme gibi bilinen problem çözme becerilerini kullanırlar, ancak bunlar artık daha yüksek 
hızlarda otomatikleştirilip uygulanabildikleri için mümkün olmuşlardır. 
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FELSEFE VE BİLİMDE TERCÜMENİN ROLÜ ÜZERİNE BİR 

İNCELEME 
AN INVESTIGATION ON THE ROLE OF TRANSLATION IN PHILOSOPHY AND 

SCIENCE 
Ayşegül DOĞRUCAN 

Dr. Öğr. Üyesi, Akdeniz Üniversitesi 
Özet 
Bu çalışma Türk-İslam coğrafyasında ortaya çıkan fikir hareketlerinde, tercüme faaliyetlerinin 
etkisini, geçmiş ve bugün açısından ele almayı planlamaktadır.  Çalışma, tercüme 
faaliyetlerinin bilimsel düzlemde nasıl algılandığı ve ne gibi sonuçlar ortaya çıkardığına dair 
bir inceleme girişiminin “başlangıcını” teşkil etmektedir. Çalışmayı bir “inceleme girişimi” 
olarak nitelemekten ziyade “başlangıcı” olarak nitelememizin sebebi, bizi detaylı incelemeye 
sevk edeceğini düşündüğümüz verilerin ve asıl problem tespitini sağlayacak tutarsızlıkların bu 
çalışmamızda ortaya çıkacağına dair kanaatimizdir. Bütün ilmi faaliyetlerde, kültürler arası 
etkileşim ve bu etkileşimde tercümeler önemli bir yer tutar. Bilginin bir coğrafyadan bir 
diğerine geçişini sağlayan ana unsur, ilmi eserlerin bir dilden başka bir dile çevrilmesi ve 
aktarıldığı dilde o coğrafyanın araştırmacılarının kullanımına sunulmasıdır. Bu sunumun 
neticesinde de bilginin aktarıldığı coğrafyadan evrensel bilgi sürecine katkıda bulunması 
beklenir ve böylece bilhassa doğa bilimsel bilgi ya da formel bilgi  kültürler arasında geliştiği 
gibi kültürler üstü de bir hal alır. Bu özellikler çerçevesinde düşünce tarihinde benzer 
durumların görülmesi ve aynı şekilde yorumlanması gerekmektedir. Örneğin Antik Yunan 
eserlerinin Arapçaya tercümeleri neticesinde felsefe ve diğer ilimler alanlarında bir yükselişin 
başladığından bahsedilir. Yine buna benzer olarak İslam filozoflarının ve ilim adamlarının 
eserlerinin Batı dillerine tercümesi neticesinde, Batı düşün dünyasının durağan Ortaçağ 
niteliğinden sıyrılmaya başladığı ve Rönesans ve Reform döneminin neticesi olarak 
modernitenin ve devamında aydınlanmanın gerçekleştiği birçok kaynakta yer alır. Dolayısıyla 
bilginin her toplumun kendi düşün dünyasında işlenmesiyle bilginin yeni halini aldığından ve 
yeniden bir yayılım sürecine girdiğinden bahsetmek mümkündür. Hal böyle iken bizi bu 
çalışmayı yapmaya sevk eden ve tereddüt oluşturan noktalar, tercüme faaliyetlerinin 
ilerlemeyle birlikte ele alınması ve buna ek olarak her tercüme faaliyeti neticesinde ortaya 
çıkan kültürel kalkınmanın her toplum için aynı yorumlamaya tabi tutulmaması arasındaki 
çelişik durumdur. Bu çelişkilerden ilki İslam dünyasına yapılan çeviriler neticesinde yaklaşık 
8.-12. yüzyıllar arasında yaşanan gelişmelerin, birçok camiada bir kalkınmadan ya da 
üretkenlik sürecinden ziyade bir taklit safhası olarak yorumlanması girişimleridir. İkincisi ise, 
Türk-İslam dünyasında, bilgi üretim sürecinde Batı toplumlarının ön plan çıkmasının ardından 
yaşanan sosyal değişmelerle, anlama ve ilerleme gayesiyle o ülkelere gönderilen 
araştırmacılara/öğrencilere, aktif bir şekilde devam eden tercüme faaliyetlerine ve hatta 
interaktif teknolojilere rağmen, bilgi üretim sürecine katılım içselleştirilememiş, dolayısıyla 
evrensel bilime katkı sağlayacak bir üretkenlik misyonuna geçilememiştir. Dolayısıyla bu 
çalışmada, bu iki çelişik örnek üzerinden, bilimsel faaliyetlerde tercümenin tek başına yeterli 
olup olmadığı sorusu ele alınacaktır.   
Anahtar Kelimeler: Felsefe, Bilim, Tercüme, Türk-İslam Düşüncesi 
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Abstract 
This study’s goal is to evaluate the effects of the translation activities in scope of the 
intellectual movements that emerged in Turkish-Islamic geography, in terms of past and 
today.  The study constitutes the “introduction” of an evaluation attempt about how the 
translation activities were perceived in scope of the scientific plane and what results were 
caused. We define the study as an “introduction" rather than an “evaluation attempt” because, 
in our opinion, our study will reveal data that will direct us to detailed examination in addition 
to revealing the inconsistencies to ensure we can determine the original problem. The 
intercultural interaction and translation activities during such interaction processes have 
always had great importance in all scientific activities. The main element that allows the 
information to be transmitted between various geographies, is the fact that the scientific works 
are translated to other languages and they are presented to the usage of the researchers in the 
geography of the related language. As the result of this presentation, the information is 
expected to contribute to the universal information process from the geography it was 
transmitted and therefore, especially the natural science information or formal information 
becomes developed between the cultures, becoming supra-cultural. In scope of this, it is 
necessary to notice the similar conditions in the history of thinking, as well as similar 
interpretation. For example, it is said the translations of the works of the Ancient Greece to 
Arabic had caused a development in the philosophy and other sciences. Similarly, as the result 
of the translation of the works of the Islamic philosophers and scientists to the Western 
languages, the Western world of thinking began to leave the frame of the Middle Ages; as the 
result of the following Renaissance and Reform periods, modernity and the enlightenment 
occurred, as many sources emphasize. Consequently, it can be said that the information is 
processed by each society’s own world of thinking to transform into a new shape and to begin 
a new process of spreading.  In the light of this information, the points that directed us to 
work on this study and those which created doubts are about the contradictory position 
between the facts that, the translation activities are taken into account together with the 
progress while the cultural development that emerge as the result of each translation activity 
is not subject to the same interpretation for each society. The first of these contradictions is 
about the attempts made by many groups to interpret the developments between 
approximately 8th - 12th centuries as the result of the translations to the Islamic world, as a 
phase of imitation rather than productivity or development. Secondly, in the Turkish-Islamic 
world, with the social changes that occurred after the Western societies came into prominence 
during the information production process, the students who were sent to those countries to 
understand and ensure progress, despite of the active translation activities and interactive 
technologies, could not internalize the participation to the information production process and 
therefore could not transition to a productivity mission to make contributions to the universal 
science. Therefore this study deals with the question whether the translation is enough on its 
own to ensure scientific activities, based on these two contradictory examples.   
Keywords: Philosophy, Science, Translation, Turkish-Islamic Thought 
 
Giriş 

Uygarlık süreci, insanın kendisini çevreleyen dünyayı anlama çabasının ona hâkim 
olma sürecine dönüşmesinin bir neticesidir. Bildiğimiz kadarıyla bu süreç, doğanın bir parçası 
olan insanın aynı doğayı doğaüstü süreçlerle açıklama çabasından, gözleme ve pratik etmenin 
bir sonucu olarak,  rasyonel açıklama eğilimine doğru evrilmesi ve tecrübi ve rasyonel 
düşünce tarzlarının ortaya çıkması ile nihayetlenmiştir. Esasında evreni açıklama çabasına 
yönelik bu evrimde, doğaüstüyle açıklama dediğimiz inanç, rasyonel ve tecrübi dediğimiz 
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bilim ve felsefe sahaları, hiçbiri hiçbir zaman tek başına bulunmamıştır; başka bir ifadeyle 
insanlık tarihinde bu bilgi türleri arasında, şu dönemde sadece şu düşünce tarzı vardır 
diyebileceğimiz herhangi bir keskin ayrım mevcut değildir. Okuduğumuz tarihin kategorize 
edilmiş hali, bizim baskın karakteri ön plana çıkararak, kategorize ederek düşünmemizin bir 
sonucudur. Hal böyle iken klasik literatür bilgimiz, öğrenmeyi ve anlamayı da kolaylaştırmak 
amacıyla, uygarlığı geliştiren bu düşünce tarihini dönemler olarak sunar. Bu dönemlerin ilki, 
insanlığın yerleşik hayata geçmesiyle başlatılır ve yerleşik hayatla birlikte pratik bilgi 
gelişmeye devam ederken açıklamakta zorlanılan konular yerleşiklik öncesinin özelliğini de 
devam ettirerek doğaüstüyle yani inanca dayalı açıklanır. Ancak daha sonraki dönem, insan 
zihninin pratik bilgiyle ve inancın açıklamalarıyla yetinmeyip, pratik bilgiyi teoriye inancı da 
rasyonele çevirmeye çalışmasıyla belirlenir ki, bu dönem genel olarak “Yunan Mucizesi” 
adıyla anılan felsefe ile başlatılır ve böylece Batı eksenli düşünce tarihi yazımı ve okumaları 
da meşrulanmış olur ve karşımıza klasik literatür çıkar. Bu klasik literatür felsefenin 
başlangıcını insanın salt merak duygusuyla evrene yönelmesi ve mitolojik açıklamalar yerine 
rasyonel açıklamalar arası olarak tarif eder. Böylece felsefenin doğuşuyla aynı zamanda 
bilimin doğuşunu da refere edilir, çünkü ilk filozoflar aynı zamanda, insanın pratik 
kaygılardan azade olarak teorik bilgi arayışına yönelerek “ilk doğa filozofları” ya da “ilk 
fizikçiler” unvanını da kazanırlar. Sonuç olarak uzun bir süre bilgi tümel olarak düşünülür ve 
bugün bilimsel dediğimiz bilgi de felsefe ile birlikte ele alınır; yani bilim felsefeden ayrı 
olarak düşünülmez. Bu ayrım bize modernitenin bir armağanı olarak gelecektir ve bilimler 
felsefeden birer birer ayrılarak, bağımsızlıklarını ilan edecektir. Ancak bilimlerin felsefeden 
ayrılışı ve ortaya çıkan yeni paradigmalarla bu seyri yorumlamak beraberinde farklı sorunları 
da getirmektedir. 

 Bugünün paradigma ve parametreleriyle eski çağları yorumlama çabasına 
girdiğimizde durum karmaşık bir hal almakta ve bilhassa bilimlerin felsefeden ayrılmadığı 
dönemleri yorumlama çabası, bugünün koşullarından maziyi yorumladığından, hataları ya da 
problemleri, bazen de objektif olmayan yorumlamaları beraberinde getirebilmektedir. Bu 
durumun en somut örneklerinden biri Türk-İslam coğrafyasında felsefe ve ilmin durumunun 
incelenmesinde ortaya çıkmaktadır. Antik Yunan felsefesinin, tercüme faaliyetleri neticesinde 
İslam coğrafyasına aktarılması ve Antik Yunan eserlerinin İslam coğrafyasına geçişi, İslam 
coğrafyasında felsefi problemlerin, yeni bir tarzda yorumlanması ve kendi kültür dairesi 
içerisinde ele alınmasıyla sonuçlanmıştır. Böylece İslam coğrafyası hem felsefe hem de 
bilimsel çalışmalarda, dönem ilim dünyasının baskın yapısını oluşturmuştur. Ancak bu 
durumun tercüme faaliyetleri neticesinde gelişmesi, bazen bu çevirilerin merkeze oturmasına 
ve asli olanın “tercüme edilen” olarak algılanmasına neden olmuştur. Türk-İslam 
coğrafyasının Antik-Yunan eserleriyle tanışması ve Klasik İslam düşüncesinin başlaması, bu 
noktada çevirilerin özellikleri ve sebep olduğu etkilerin tespit edilmesi önem kazanmaktadır. 
Ancak bundan önce aktarımın nesnesi olan bilginin ne olduğuna ve felsefe ve bilimde nasıl 
algılandığına bakmakta fayda vardır. 

1. Felsefe ve Bilimde Bilgi 
Bilgi, bilen öznenin, bilginin konusu olan nesneye yönelimi neticesinde ortaya çıkan ürün 

olarak üç bileşenden oluşmaktadır. Bilginin nesnesi, yani bilen öznenin yöneldiği konu, 
açıklığa kavuşturulması, anlaşılması gereken, özneyi saran evrenin bir parçasıdır. Bu parça 
fizik dünyaya ait olabileceği gibi, anlam ya da değer dünyasına da ait olabilir. Hangi alana ait 
olursa olsun Aristo’nun ifadesiyle “İnsan doğal olarak bilmek ister” ve bu isteğin belirlenimi 
neticesinde onu elde etmeye yönelik faaliyette bulunur. Bu faaliyet, bugün profesyonel 
alanları ve eğilimleri ifade etmekle birlikte, bugünkü tanımlamalarımıza imkân veren “insan 
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bilgisi yüzyılların, sayısız insanların emek ve zahmetlerinin bir ürünü”1 olarak görülmektedir.  
Bilgi hem felsefenin hem de bilimin tanımlanmasında vazgeçilmez unsurdur. Malumumuz 

olduğu üzere, her ikisi de bilgiye yaklaşımları ve elde etme yöntemleri açısından farklılaştığı 
gibi, yöntemli ve sistemli bir araştırma faaliyeti olmaları ve genel ilkelere ve yasalara ulaşma 
amaçlarıyla benzerlik arz ederler. Elbette bu ayrım ve benzerlikleri konuşma sebebimiz, bilim 
ve felsefenin sınırlarının günümüzde net olarak ayrılması ve bilimin yasalarla uğraşan daha 
spesifik çalışma sahalarını ifade ederken, bilimlerin keskinleşmesi karşısında felsefenin daha 
sübjektif bir alan olarak görülmesiyle alakalıdır. Hal bu iken, giriş bölümünde de 
bahsettiğimiz üzere,  insanın yaşamsal kaygılarıyla elde ettiği pratik bilgiden teorik bilgiye 
geçtiği ve bilgisini “inancın” verilerinden arındırarak rasyonel eğilim göstermeye başladığı 
noktada, felsefe, kapsayıcı nitelikte, genel olarak varlığın bilgisini elde etme amacındaydı. 
Dolayısıyla “bilgelik sevgisinde” olan kişi öznel bir faaliyet gerçekleştirmekten ziyade, 
varlığın genel bilgisini ve hayata dair pratiği bir arada elde etme gayesiyle bilgiye 
yönelmekteydi. Yani bir filozofun yöneldiği bilgi, gerek problemleri gerekse verdiği cevaplar 
açısından geneli gaye edinmekte ve çağın problematiğini de belirlemekteydi. Başka bir 
ifadeyle bugün bilimsel problemler olarak tespit ettiğimiz sorun alanları da henüz felsefe ve 
bilim ayrışmadığı için bir bütünün parçası olarak ele alınıyordu.  

Bu tespiti vermemizin sebebi, felsefe ve bilim tarihi değerlendirmelerine bugünün 
tanımlarıyla yaklaşmanın muhtemel hataları da beraberinde getireceğine dair kanaatimizdir. 
Bugün yaptığımız tanımlar gereği felsefe sübjektif ancak bilim objektif bir karaktere sahiptir. 
Dolayısıyla bilim adamının elde ettiği veriler, aynı bilimsel yöntemlerle çürütülüp yeni bir 
teori haklılığını kanıtlamadığı müddetçe, dünyanın hiçbir yerinde “bence bu yanlış” cevabıyla 
karşılaşmaz, karşılaşsa da bu abes olur ve bilimsel çevreler tarafından dikkate alınmaz. 
Bilimsel bilginin bu özelliğinden dolayı, bilginin hangi coğrafyada hangi din, dil ya da ırka 
mensubiyeti olan bilim adamı tarafından elde edildiği ya da hangi başka coğrafyadan bir bilim 
adamının üretimini öncül olarak alarak ilerlediğine dikkat edilmez. Çünkü bilginin evrensel 
olması ve bu bilgi üretimine katkının devamlılığı bir ön kabul olarak mevcuttur. Ancak 
felsefesinin bugünkü tanımıyla içinde bir öznellik, yani filozofun içinde bulunduğu 
koşullardan her şekilde belirlenmiş olarak düşünme faaliyetini gerçekleştirmesi, her ne kadar 
içinde evrensellik arayışı barındırıyor olsa da, bu evrensellikten, hatta bırakın evrensellik 
kaygısını, ortak bir kanaate ulaşma kaygısından azade olarak düşünülür. Hal böyle olunca 
felsefe tarihinin belirli dönemleri, bugünün tanım ve belirlenimleriyle yorumlandığından, bir 
felsefi üretimin orijinalliği sorgulanabilmekte ve hatta başka bir kültürel üretimin taklidinden 
ve yorumundan öte geçemeyen kısır bir faaliyet olarak değerlendirilebilmektedir. Örneğin 
İslam felsefesinin klasik döneminde ele aldığı sorunların Antik Yunan felsefesinin 
sorunlarıyla benzer olması ve bilhassa mantık çalışmalarında Aristo baskınlığının belirgin 
olmasından dolayı, İslam filozoflarının orijinalliği tartışmaya açılabilmekte ya da İslam 
coğrafyasında gerçekleşen felsefi faaliyetler olduğundan din etkisinde bir felsefe –ki öyle olsa 
bile bu felsefe tarihinin yabancı olduğu bir durum değildir- olduğu iddia edilebilmektedir. 
Oysa söz konusu çağlarda, yukarıda da bahsettiğimiz gibi, bilgi türleri arasında keskin bir 
ayrım söz konusu değildir. Dolayısıyla bugün Kuantum ya da Fuzzy Logic’e dünya genelinde 
yaklaşım ne ise, Psikanalitik kurama yaklaşım ne ise ya da simulasyon kuramına yaklaşım ne 
ise o dönem Aristo mantığına ve diğer felsefe çalışmalarına yaklaşım da aynı şekilde 
olmuştur. Yine buna ek olarak tıpkı günümüzde olduğu gibi, bilgiden haberdar olup, o bilgiyi 
kullanıp, yeni bilgi/bilgiler elde etme faaliyeti, diğer kültürel etkileşimlerden daha fazla, 
tercüme faaliyetleriyle mümkün olmuştur. Bu çerçevede İslam coğrafyasının felsefi ve 
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bilimsel olarak altın çağı olarak nitelenen dönemde hangi bilgi türleriyle karşılaştığına, bu 
altın çağı başlattığını düşündüğümüz tercüme faaliyetlerinin hangi alanlarda gerçekleştiğine 
bakmak gereklidir. 

 
2. İslam Coğrafyasının Felsefeyle Tanışması ve Sonuçları 

Bilgi ve bilim bütün insanlığa ait olması açısından evrenseldir ve kültürler arasıdır; ancak 
o bilgiye ulaşan ve ilme katkı sağlayan, kendi kültüründen bu eylemi gerçekleştirdiği ve orada 
üretildiği için o aynı zamanda millidir.  Hilmi Ziya’nın ifadesiyle : “Bir Akdeniz veya Avrupa 
kültüründe bütün bu kurumlar bu çevrenin milletleri tarafından işlendiği için bu kültür ve 
çevreye göre milletlerarası, milletlerden herbirine göre millidir.”2 Bu çerçevede insanlığa ait 
olan bir ilmi elde edip onun üzerine yapılan her üretimsel katkı, hem milli olma ve milli 
kültüre hem de bütün insanlığa bir katkı sağlamak olacaktır. Şüphesiz ki bu noktada öne 
çıkan, diğer kültürlerde var olan bilgiyi elde etmemize ve yorumlamamıza imkân sağlan çeviri 
faaliyetleridir. Çünkü çeviri faaliyetleri, hâkim olan ilmi faaliyetlerden, teknolojik 
gelişmelerden ve tartışılan dünya görüşlerinden haberdar olma imkânı sunar. Başka bir 
ifadeyle çeviriler, kültürler arası etkileşimde bir aracı, kültürler arası bir kanal rolüne 
sahiptirler denilebilir.  Bir toplumda felsefe faaliyetlerinin şekillenmesinde çeviriler önemli 
bir yer tutar. Amacı hakikati aramak, hakikate gücü ölçüsünde ulaşmak olan düşünürler için, 
başka dilde eser vermiş ve aynı kaygılarla yola çıkmış başka kültürlerdeki düşünürlerin ne 
düşündüğü, konulara nasıl yaklaştığı ve ne sonuçlara ulaştığı, en azından bir karşılaştırma 
yapabilmek açısından önem arz etmektedir.  

Antik Yunan felsefe eserlerinin Süryani mütercimler tarafından yapılan tercümeleri 
neticesinde yaklaşık miladi 8. asırda İslam coğrafyasına aktarıldığı ve İslam dünyasının 
felsefe ile tanıştığı bilinmektedir. Dolayısıyla İslam felsefesi çalışmaları dediğimizde, tercüme 
faaliyetleri ve yapılan tercümelerin İslam düşünürleri üzerindeki etkisi ve bu etkinin sonuçları 
üzerinde durulmaktadır. Bu etki, Antik Yunan çalışmalardan alınan konular, bu konuların 
İslam düşünce geleneği içinde yorumlanışı, hatta İslam düşünce geleneğine uydurulma 
çabaları ve sonuç olarak da bir durağanlık sürecinden çıkan köklerinden kopup vahye dayalı 
düşünceye saplanmış Batı düşüncesine mazisini hatırlatan bir basamak veya Antik Yunan 
düşüncesinin unutulmasını, ortadan kaybolmasını engelleyen bir geçici kayıt ortamı 
mahiyetinde algılanabilmekte ya da yorumlanabilmektedir. Felsefenin bir düşünme etkinliği, 
bütün varlık sahalarının neliği üzerine düşünen bir üst bakış olduğu göz önünde 
bulundurulduğunda, İslam felsefesinin yaklaşık 8. asırla başlatılan ve Batı düşünce geleneği 
için mazi ile gelecek arasında sadece bir hatırlatma misyonu olarak yorumlayan bu bakış açısı 
kendi içinde belirli sorunlar taşımaktadır. Bunlardan ilki yukarıda da bahsettiğimiz bilim ve 
felsefenin doğasına aykırı bir durumdan kaynaklanmaktadır. Bunu, İslam coğrafyasında bilim 
ve felsefesinin ilerlemesine büyük katkı sağlayan Beytü’l Hikme’deki faaliyetlerin genel 
yapısıyla da göstermek mümkündür. Çünkü Beytü’l Hikme çevresinde yapılan tercüme 
faaliyetleri, bu dönem çevirilerinin rastgele çeviriler olmayıp, sistemli düşünmelerin ve belirli 
ilgi alanlarına yönelik bir merakın sonucu olduğunu göstermektedir. Örneğin, 9. asırda 
Huneyn bin İshak (813-873) babasının eczacılık yapmasından dolayı, tıp ilmine ilgi duymuş 
ve bu ilginin sonu hem aldığı eğitimi belirlemiş hem de daha fazla kaynağa ulaşabilmek için 
Grekçe öğrenmesine neden olmuştur.3 Bu süreç ise Huneyn b. İshak’ın hem çeviri 
çalışmalarında hem de kendi eserlerinde belirleyici olmuştur. Yaptığı bilim ve felsefe 
çalışmaları aynı zamanda, bizzat tercümenin kendisi üzerine de düşünmesine neden olmuş ve 

                                                      
2 Ülken, Hilmi Ziya, Türkiye’de Çağdaş Düşünce Tarihi, Ülken Yay., İstanbul-1992, s. 22 
3 TDV İslam Ansiklopedisi, Cilt.18, İstanbul-1998, s. 377 
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bir çevirinin kelimesi kelimesine çeviriden ziyade, söz konusu metnin okuyucunun anlayacağı 
şekilde, gerekli açıklama ve dipnotlarla sunulması gerektiğine dair de fikir beyan etmiştir. 
Yine Sabit Bin Kurra (826-901) Aristo’nun mantık eserlerinin yanı sıra, Batlamyus ve 
Arşimet’e uzanan geniş bir yelpazede, coğrafya, geometri, matematik vb alanlarda tercümeler 
ve eserler vermiştir.4 Yine Beytü’l Hikme çatısı altında Şakiroğulları (Mûsâ b. Şâkir’in 
oğulları: Muhammed, Ahmed, Hasan) astronomi, geometri, felsefe ve mantık alanında 
tercüme ve çalışmalara imza atmışlardır.5 Bu dönemin diğer isimlerinden Kindî (801-867) 
yine farklı alanlarda çalışmalara imza atmış, Aristo’nun eserlerinin bir listesini hazırlamış, 
felsefi görüşler sunmuş ve bu çalışmalara ek olarak ilimlerin yöntemi üzerine de 
düşünmüştür.6 Yine Harezmi (öl. 846) astronomi, cebir ve coğrafya çalışmalarıyla dikkat 
çeken isimdir. Bu örnekler çok daha uzun bir liste haline getirilebilir. Ancak bu az sayıda 
örnek dahi dönemin genel karakterini belirlemek için yeterlidir. Çünkü verilen örneklerden de 
anlaşılacağı üzere, İslam coğrafyası tercüme faaliyetleriyle sadece Antik Yunan felsefesinin 
ontolojik problemlerini kendine konu edinip, bunlar üzerine İslam düşün coğrafyasında, İslam 
dininin genel karakteristiğiyle bunları bağdaştırıp bağdaştıramayacağına dair bir kaygının 
ötesinde tavır sergilemişlerdir. Şöyle ki, asli kaygı, o dönem hâkim olan ilmi bilgileri, hangi 
coğrafyadan olduğuna bakmaksızın öğrenmek ve bunlar üzerine düşünmek ve 
geliştirebilmektir. Bu da takdir edersiniz ki bugün bahsettiğimiz bilimsel bilginin doğasına 
uygun davranmaktan başka bir şey değildir.∗ Bu farklı coğrafyalarda gelişen bilginin, sistemli 
bir şekilde alınması ve işlenmesi ise, sonraki beş yüzyılda filozof ve bilim adamlarının verimli 
çalışmalarına vesile olmuş, böylece İslam dünyasında bilim ve felsefe “altın çağını” 
yaşamıştır. Mevcut literatür bilgimiz daha sonra İslam düşün dünyası eserlerinin Batı’ya 
geçmesiyle, bu defa da Batının durağan Ortaçağ karakteristiğinden sıyrılıp, Rönesans’a 
ulaştığını söylemektedir. Bu iki kritik örnek de bize ilmi faaliyetlerin bir coğrafyada 
ilerlemesinde ve teknolojik ürüne dönüşmesinde, çağı yakalamayı ifade eden tercümenin 
önemini göstermektedir. Ancak günümüz örnekleri tercümenin tek başına yeterli olmayıp, 
başka faktörlere de dikkat çekmek gerektiğini göstermektedir.  

3. Tercüme Tek Başına Yeterli mi? 
Bilginin peşinde koşan için bilgiye ulaşılabilecek kanalların araştırılması ve bulunması 

olağandır. Ancak bilginin tarihi seyrinde, dönem ilmi sadece ilim adamlarının kişisel 
çabalarıyla değil, aynı zamanda içinde bulundukları koşullar ve yöneticilerin ilme 
yaklaşımıyla da alakalıdır. Bu nedenle ilim merkezleri sadece ilim adamlarının değil, aynı 
zamanda yöneticilerin de cazibe merkezi olmuştur ve bu konuda tasarrufta da bulunmuşlardır. 
Bu tavrın tetikleyicisi ilimdeki gelişmelerin tıbba ve savaş teknolojilerine yansıması olmuştur. 
Bu yorumlama biçimi, bilhassa bilimlerin felsefeden ayrılmasından sonra, ilerleme idesini,  
felsefeye ilgi, bilime ise zorunluluk açısından bakarak yorumlamıştır. Özellikle, 
Sanayileşmenin beraberinde getirdiği emperyalist bakış açısı karşısında hayatta kalmak bu 
zorunluluğa bağlı düşünülmüştür.  

Osmanlı modernleşme hareketlerini başlatan şey de Osmanlının yaşadığı savaş yenilgileri 
ve toprak kayıplarını değerlendirmesidir. Batı karşısında yaşadığı kayıpları, bilimsel ve 

                                                      
4 Demirci, Mustafa, “Helen Bilim ve Felsefesinin İslam Dünyasına İntikalinde/Tercümesinde Harranlı Sabilerin 
Rolü”. I. Uluslararası Katılımlı Bilim Din ve Felsefe Tarihinde Harran Okulu Sempozyumu, 28-30 Nisan 2006, 
Şanlıurfa, s. 209 
5 https://islamansiklopedisi.org.tr/beni-musa  
6 Kindi, Felsefi Risaleler, çev. Mahmut Kaya, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayınları, İstanbul-
2015, s. 32-33 
∗ Kindi’nin Felsefi Risaleler’inde “Geçmişe Şükran Borçluyuz” bölümü, dönem ilmine bakış açısından önemli 
detaylar içermektedir.- Kindi, a.g.e., s. 146-148 
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teknolojik geri kalmışlığa bağlayarak, değerlendirmeye alır ve “bilim-teknoloji” temelli “çağı 
yakalamayı” hedefleyen modernleşme hareketleri başlar. Ancak hem dönem açısından bir 
zorunluluk olan matbaanın Osmanlı’ya geç gelişi hem de çevrilen eserlerin güncel bilimsel 
gelişmeleri içermemesi, zamanla yarışan Osmanlı için talihsizliktir: 

“Bu matbaa 1727 ile 1747 arasında ilk yayınlarını yaptı. Avrupada ilk baskı eser 1440 
civarında olduğuna göre Türkiye bu bakımdan 300 yıl geri kalmış demekti. Fakat matbaa Batı 
kültürünün yeni zihniyetini getiren eserleri yayınlayacak yerde, bütün kurumları ile donmuş 
bir halde duran ve yenileşme bakımından hiçbir kımıldama eseri göstermeyen skolastik eğitim 
sisteminin eski eserlerini basmakla işe_girişmişti: Bunlar arasında Vankulu Lügati, Ibn 
Arabşah Tanlu, Âristo-Gazalî fikirlerinin bir çeşit özetinden ibaret Usul-ul Hikem fi Nizâm-
ül-Ümem bulunuyordu.”7 

Tercümelerle ilgili yapılan bu kritik hatanın temelinde, dönem Osmanlı eğitim sisteminin 
akli olmaktan ziyade, nakli eğitime alışkın hale gelmiş yapısı gösterilebilir. Hatta bu yapı 
belki de ilerleyen aşamada yapılan güncel tercümelerin ve 1800’lerin başında Batıya talebe 
gönderilmesine başlanması8 ve bunun devam etmesine rağmen, gelişimin istenilen boyutta 
olmamasının ana nedeni de olabilir. Nitekim Doğrucan’ın tespiti şu yöndedir: “Esasında 
gerikalmışlık meselesi ister batı olsun ister doğu olsun, Akl-i ilimlerin eksikliğini 
vurgulamakla ortaya çıkarılan bir hadisedir.”9  

Osmanlıda başlayan bu modernleşme hareketlerine rağmen, bugün hala Batının bilimsel 
gelişmişliğini yakalayamamış olmamız göz önünde bulundurulduğunda, denilebilir ki, dönem 
bilim ve felsefesinin sahip olduğu seviyeyi yakalamak sadece mevcut çağdaş eserlerin ve 
çalışmaların tercüme edilmesiyle alakalı bir durum değildir. Bu noktada karşımızda iki farklı 
sonuç barındıran iki örnek durmaktadır. Bunlardan birincisi Osmanlı’da başlayan ve 
günümüze kadar uzanan modernleşme olarak tanımlanan ve Batıyı bilimsel teknolojik 
alanlarda yakalamayı amaçlayan eylemlerin tamamını ifade eden Türk Modernleşmesidir. 
İkincisi ise, öncesinde Batı’ya tamamen kapalı ve önyargılı olan, ancak yine benzer yollarla 
Batıya açılmasından yaklaşık kırk yıl sonra, gözle görünür bir gelişme kaydeden Japonya’dır. 
Nitekim, Fahir Armaoğlu Japonya’nın bu sürecini şöyle anlatır: 

 “Japonlar Batıya açıldıktan sonra şu noktayı gayet iyi görmüşlerdir: Eğer kendilerini 
kısa sürede toparlamaz ve Batı tekniği seviyesine ulaşamayacak olurlarsa, Avrupa tarafından 
sömürülüp ezileceklerdir. Bundan dolayı, Japonya bir an önce Batı tekniğini almak 
zorundadır.  

Böyle bir yol takip eden Japonya, 40 yıl sonra, 1894-95 de Avrupa devletlerinin karşısına, 
sömürgeleşmiş bir ülke olarak değil, sömürgeci bir devlet olarak çıkacaktır.”10 

Daha da detaylı ele alınabilecek olan bu iki ülke durumu, çağı etkileyen bilgiyi elde 
etmede, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakalamada sadece tercümenin ve tercüme 
faaliyetlerini hızlandıracak öğrenci değişimlerinin tek başına yeterli olmadığını göstermek 
açısından yeterli görünmektedir.  

 
4. Sonuç 

                                                      
7 Ülken, Hilmi Ziya, Türkiye’de Çağdaş Düşünce Tarihi, Ülken Yay., İstanbul-1992, s. 26 
 
8 Çakmak, Biray, “Adnan Şişman Tanzimat Döneminde Fransa ya Gönderilen Osmanlı Öğrencileri (1839-1876)- 
Türk Tarih Kurumu Yayınları Ankara 2004 185 sayfa”, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 
s.267 
9 Doğrucan, Mehmet Fatih, “Cumhuriyet Dönemi Türk Modernleşmesinin Öncülleri", Uluslararası Türkiye 
Cumhuriyeti Sempozyumu, ISPARTA, TÜRKIYE, 20-22 Ekim 2008, no.96, pp.96-106, s.104 
10 Armaoğlu, Fahri, 20. Yüzyıl Siyasal Tarihi, Alkım Yay., İstanbul-2005, s. 50 
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Günümüzde, bilimsel, teknolojik gelişmeleri yakalamak, felsefi çalışmaları takip etmek 
amacıyla tercüme faaliyetleri devam etmekte ve hatta akdemiler arası değişim programlarıyla, 
bizzat güncel olandan haberdar olunabilmektedir. Ancak buna rağmen, Osmanlı’da ilk 
başladığı zamandaki gibi modernleşme hareketlerini, Batı’nın bilim ve gelişmişlik düzeyini 
yakalayabilmeyi konuşmaktayız. Bunlar bize, çağın hakim bilgisine ve gelişmişlik 
göstergelerine ulaşmak için tercüme ve diğer coğrafyalardan haberdar olmanın tek başına 
yeterli olmadığını göstermektedir. Yine Osmanlı ve Japonya karşılaştırması baz alınarak, 
bilimsel gelişmişlik ve felsefi üretim –son çağda Izutsu ile başlayan üretkenlik hala devam 
etmekte ve Japon felsefeciler kendi akıl yürütme ve temellendirmelerini dünya ile 
paylaşmaktadırlar- noktasına, benzer metotlarla başlanmasına rağmen, iki ülke arasındaki 
farkın rasyonellik, değerlerde birlik, sosyal motivasyon ve hazırbulunuşluk, adanmışlık vb. 
farklılıklardan kaynaklandığı da söylenebilir; ancak bu söylem yeni bir incelemeye ve 
kanıtlanmaya ihtiyaç duymaktadır. 

Tercüme faaliyetlerinin tek başına yetersiz olma durumunun tespiti, sadece bugüne 
bakmak açısından değil, aynı zamanda maziyi yorumlama açısından da önemlidir. Çünkü 
ilgili bölümlerde ifade ettiğimiz üzere, ilmi tarih haritası şekillenirken, tercümeler kilit bir 
noktada durmaktadır. Bu da bilhassa, düşünce tarihi okuyucuları için tercümenin ana unsur 
olarak algılanmasına ve tercümenin kaynak dilinin biricik olarak algılanmasına neden 
olmaktadır. Oysa tercüme ilmi faaliyetlerde önemli olmakla birlikte, bu faaliyetlerin yer aldığı 
ortamın, fikri yatkınlığı, rasyonel tavrı, sosyal hazır bulunuşluğu ve diğer faktörler de ilmin o 
coğrafyada yeşermesi için elzem görünmektedir. Bu faktörler aynı zamanda bir coğrafyada 
yeşeren fikrin orijinalliğini ortaya çıkaracak kriterlerdir.  
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Tүйіндеме: Тұқымқуалаушылық пен өзгергіштік бір-бірімен қатар жүреді, бір жағынан 
қарама-қарсы жүреді  және бір-бірімен тығыз байланысты. Тұқымқуалау заңдылықтарын 
зерттеу тірі табиғат құрылымының әр түрлі деңгейін (молекулалық, хромосомалық, 
клеткалық, организмдік және популяциялық) қамтиды. 1865 жылы «Өсімдік будандарымен 
жүргізілген тәжірибелер» атты тұқым қуалау заңдылықтарының негізін салған Грегор 
Мендельдің еңбегінің жарыққа шығуы генетика ілімінің іргетасының қалануына жол ашты. 
Бірақ 35 жылдан соң ғана биолог ғалымдар арасында талқылана бастады,оған дейін 
ескерусіз қалды.  Мендель бұршақ өсімдігіне жасаған тәжірибесінің негізінде бірнеше 
заңдылықтар ашқан болатын. Бірақ, жасушаның мейоздық бөлінуі, ДНҚ-нің 
редупликациялануы, тұқым қуалаудың хромосомалық теориясы және т.б. ашылмаған еді. 
Кейіннен цитология ғылымы  дамуына байланысты, Мендельдің заңдары цитологиялық 
тұрғыдан қайта қарастырылды. Атап айтқанда, моногибридті және дигибридті 
будандастырулар жасушаның мейоздық бөлінуі тұрғысынан толық дәлелденді. В.Иогансен 
(1857 – 1927) бұл тұқым қуалау факторларын  алғаш рет ген деп атады.  1911 жылы 
американ ғалымы Т.Морганның (1866 – 1945) ұсынған “Тұқымқуалаушылықтың 
хромосомалық теориясы” еңбегі бойынша да тұқымқуалаушылықтың бірлігі – ген деп 
көрсетілген. Гендер жасуша ядросындағы хромосомаларда тізбектеле, бір сызықтың 
бойында орналасқан және әрбір геннің хромосомада нақты тұрақты орны (локусы) болады. 
Кез келген хромосома өзінің гендер тобымен ерекшеленеді. Генетика ғылымының даму 
барысында тұқым қуалау факторлары тек ядрода ғана емес, жасуша цитоплазмасының 
кейбір органоидтарында (митохондрияда, хлоропластарда) да кездесетіні анықталды. 
Осыған байланысты цитоплазмалық тұқымқуалаушылық жайлы ілім қалыптасты. 
Тұқымқуалаушылық материалының сақталуы, екі еселенуі және ұрпақтан ұрпаққа берілуі 
нуклеин қышқылдарына (ДНҚ және РНҚ) байланысты болады. Тұқымқуалаушылық 
жасушада жүретін репликация (генетик. ақпаратты дәл көшіруді және оның ұрпақтан 
ұрпаққа берілуін қамтамасыз ететін нуклеин қышқылдары макромолекулаларының 
өздігінен жаңғыруы), транскрипция (ДНҚ-да жазылған генетик. ақпаратты жұмсаудың 
алғашқы кезеңі) және трансляция (ақпараттық РНҚ молекулаларындағы нуклеидтердің 
бірізділігі түрінде “жазып алынған” генетик. ақпаратты “есептеу”) процестерімен тығыз 
байланысты. Бұл кезде комплементарлық принципке сай ДНҚ және РНҚ молекулаларының 
айна қатесіз көшірмелері алынып, түзілетін нәруыздың құрамындағы амин 
қышқылдарының орналасу реті дәл анықталады. Мұның нәтижесінде тұқым қуалайтын 
нақты белгі белгілі болады. Жер бетінде тіршіліктің пайда болуы мен дамуында 
тұқымқуалаушылық шешуші рөл атқарады. Өйткені, эволюция барысында қалыптасқан 
тіршілікке қажетті жаңа белгілермен басқа да өзгерістер осы тұқымқуалаушылыққа 
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байланысты ұрпақтан ұрпаққа беріліп, бекітіліп отырады. Тұқымқуалаушылықтың 
негізінде органдардың алуан түрлі топтары қалыптасты, дербес және біртұтас жүйелер 
(популяциялар, түрлер) құрылып, олардың тіршілік етуіне және қоршаған орта 
жағдайларына сай бейімділіктің сақталуына мүмкіндік туды. Сондықтан да 
тұқымқуалаушылық эволоциялық әрекеттің негізгі қозғаушы күшінің бірі болып табылады. 
Ауыл шаруашылығы мен медицина үшін тұқымқуалаушылықтың заңдылықтарын зерттеп 
білудің маңызы зор. Тұқымқуалаушылықпен өзгергіштіктің заңдылықтарын генетика 
ғылымы зерттейді. Гендердің әрекеттесуінің екі түрі бар: аллельді және аллельді емес. 
Аллельді түріне толымсыз доминанттылықты жатқызуға болады. Мысалы, қызыл және ақ 
түсті намазшамгүлдерді өзара будандастырғанда F1-де қызғылт түсті будан алынған. Сол 
сияқты қызыл раушангүл мен ақ раушангүлді будандастырғанда F2-де қызғылт түсті 
раушангүл алынды. Бұл екі аллельді гендер А мен а-ның өзара әрекеттесуінің нәтижесі деп 
қарастыру керек. Мұндай жағдайда доминантты ген рецессивті генге басымдылық 
көрсетеді.Ал, аллельді емес гендердің өзара әрекеттесуінің төрт типі бар: комплементарлы, 
эпистаз, полимерия және көп аллельдік. 

Кілт сөздер: моногибрид, дигибрид, полимерия, эпистаз, комплементарлы, 
куммулятивті,  аллель. 
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 Summary :Heredity and variability are accompanied by each other, meet on the one hand, and 
are closely related to each other . The study of inheritance patterns includes different levels of 
wildlife structure (molecular, chromosomal, cellular, organism and population). In 1865 the work 
of Gregor Mendel, the founder of hereditary laws "Experiments with plant hybrids" was 
published, which allowed to lay the Foundation of genetic teaching. But only after 35 years it 
began to be discussed among scientists, before that it remained without attention. However, 
meiotic cell division, DNA reduplication, chromosomal inheritance theory, etc. have not been 
discovered. Mendel created several patterns on the basis of the experience made for legumes. In 
particular, monohybrid and digibridge crossing fully proved from the point of view masnago cell 
separation. W. Johansen (1857-1927) first called these hereditary factors genome.  In 1911, the 
American scientist T. Morgan (1866-1945) was presented the work " Chromosomal theory of 
heredity. Genes are sequential on chromosomes in the cell nucleus, arranged along a single line, 
and have a specific permanent location (Locus) on the chromosome of each gene. Any 
chromosome differs in its group of genes. Every chromosome is distinguished by its group of 
genes. In the process of development of genetic science it became clear that hereditary factors 
occur not only in the nucleus, but also in some organoids of the cytoplasm of cells (mitochondria, 
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chloroplasts). n this regard, the doctrine of cytoplasmic heredity was formed. Preservation, 
doubling and transmission of hereditary material from generation to generation depend on nucleic 
acids (DNA and RNA). Replication occurring in a hereditary cell (geneticist. self-development of 
macromolecules of nucleic acids, providing accurate copying of information and its transmission 
from generation to generation), transcription (geneticist, recorded in DNA. the first stage of the 
use of information) and translation ("recorded”  geneticist in the form of a sequence of nucleids in 
the molecules of information RNA. closely related to the processes of "counting" information). In 
this case, in accordance with the complementary principle, mirror copies of DNA and RNA 
molecules are removed and the sequence of amino acids placement in the formed protein is 
accurately determined is a result, the exact hereditary trait will be known. Heredity plays a key 
role in the development and emergence of life on earth. Because in the process of evolution 
formed new vital signs and other changes are transmitted from generation to generation by virtue 
of this heredity. On the basis of heredity, various groups of organs were formed, independent and 
integral systems (populations, species) were created, and the propensity to their existence and 
environmental conditions was preserved. Therefore, heredity is one of the main driving forces of 
evolotional action. Of great importance is the study of the laws of heredity for agriculture and 
medicine. The laws of heredity and variability are studied by the science of genetics. There are 
two types of gene interaction: allelic and nonallelicIncomplete dominance can be attributed to the 
allelic type. For example, when crossing between a namazshamgul red and white colors in F1, a 
hybrid of pink was obtained. Also, when crossing a red rose and a White rose in F2, a pink rose 
was obtained. These two allelic genes should be seen as the result of the interaction of A and a. In 
this case, the dominant gene gives priority to the recessive gene. And there are four types of 
interaction of non-allelic genes: complementary, epistasis, polymerization and multi-allelic. 

Keywords: monohybrid, dihybrid, polygenic, epistasis, complementary, cumulative, 
allele. 

                                                        

. В частности, моногибридные и дигибридные скрещивания полностью 
доказаны с точки зрения мейозного выделения клеток 

Таяқша тәрізді хромосомаларда тұқымның сары және жасыл түсін анықтайтын А 
және а гендері, нүкте тәрізді хромомсомаларда тегіс және бұдыр қабықты анықтайтын В 
және b гендері орналасқан делік. Олай болса, аналық дарадағы екі қызыл таяқша тәрізді 
хромосомаларда АА; екі қызыл нүкте тәрізді хромосомаларда ВВ гендері; аталық дарадағы 
дәл сондай көк түсті хромосомаларда аа және bb гендері орналасады. Бұл даралардың 
әрқайсысынан тек бір-бір сортты гаметалар түзіледі. Гаметаларда мейоздық бөлінуге 
байланысты ұқсас хромосомалардың әр жұбынан бір хромосомадан ғана бар. Мұндай 
гаметалар қосылғанда дигетерозиготалық, яғни белгінің екі жұбы бойынша да 
гетерозиготалы АаВb генотипі қалыптасады. Генотипі дигетерозиготалы организмнен 
мейоз кезінде хромомалардың экватор жазықтығында кездейсоқ орналасу ретіне 
байланысты олардың әр жұбынан бір-бір ұқсас сыңардан екі жақ полюске тартылады. 
Полюске жеткен ұқсас немесе екі жұп хромосомадан төрт түрлі үйлесім түзіледі. Соған 
сәйкес төрт түрлі гаметалардың қалыптасу мүмкіндігі болады.  

     Ұрықтану кезінде гаметалардың қосылуы да кездейсоқ жүреді. Міне, соның            
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гендердің 
әрекеттесуі 

аллельді 

моногибрид дигибрид полигибрид 

аллельді 
емес 

комплемент
арь,эпистаз 

полимерия,
көпаллельді

лік 

нәтижесінде екінші ұрпақта F2  9 түрлі генотип түзіліп, 4 түрлі фенотип көрініс береді. Бұл 
фенотиптердің екеуі ата-аналық дараларға ұқсас келеді. Олар - сары және тегіс, жасыл 
және бұдыр тұқымд ар. Қалған екі түрлі фенотип ата-аналарына мүлде ұқсамайды. Олар - 
сары және бұдыр, жасыл және тегіс тұқымдар. Мұны мейоз кезіндегі қосылу(конъюгация) 
құбылысына байланысты гендердің алмасуының нәтижесінде түзілген жаңа үйлесімдер деп 
атауға болады. 
                        Кесте -1                                

 
     

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ЕСЕП: Қызыл масақты, мұртшасыз бидай өсімдігін, ақ масақты, мұртшалы 
бидаймен будандастырғанда, бірінші ұрпақта барлық өсімдіктер қызыл масақты мұртшасыз 
болған. Ал екінші ұрпақта белгілердің ажырауы:159 қызыл масақты, мұртшасыз; 48 қызыл 
масақты мұртшалы; 57 ақ масаұты, мұртшасыз; 16 ақ масақты мұртшалы. Белгілер қалай 
тұқымқуалайды? Ата-аналық өсімдіктің генотипін анықтаңдар. 
ШЕШУІ. Бірінші ұрпақтың фенотипі жағынан біркелкі болуы,олардың генотипі гомозигота 
екенін көрсетеді [2]. 
Екінші ұрпақта белгілердің төрт фенотиптік класқа ажырауы,олардың ата-анасының 
генотипі гетерозигота –АаВb екенін көрсетеді. Белгілердің ажырауы9:3:3:1 сандық 
қатынасына сәйкес келеді. 
. 
I. Қызыл – А 
Ақ  – а 
II. Мұртшасыз  – В 
Мұртшалы  – в 
  
I.     P   ♀   AАВВ  x   ♂   аaвв 
       G              АВ                 ав 
       F1                      Аа Вв 
  
II. P   ♀   Aа Вв   x   ♂   АaВв 
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ЖАУАБЫ: Екінші ұрпақта белгілердің ажырауы 9:3:3:1 қатынасында жүреді.  
 Комплементарлық / Complementary – доминантты гендер генотипте жеке келгенде өз 
белгілерінің дамуын, ал, гомозиготалы немесе гетерозиготалы жағдайда екі доминантты 
гендердің генотипте қатар келуі жаңа белгінің түзілуін қамтамассыз ететін гендерді немесе 
екі жәнеде бірнеше аллельді емес доминантты гендердің бірін-бірі толықтырып, жаңа 
белгіні жарыққа шығаруын айтады. Бұл типке 9:7,9:6:1,9:3:4,9:3:3:1 қатынастары  жатады. 
 
(сурет-1, тотықұс) 

 
  
9- жасыл тотықұс 
3- көгілдір тотықұс 
3-сары тотықұс 
1 – ақ тотықұс 
 
 Эпистаз / Epistasis – бір ген екінші генді басып, оның белгісін жойып жібереді. Осындай 
басымдық көрсететін генді супрессор деп атайды. Белгінің көрінуін тежейтін гендер-
эпистаздық гендер деп, ал әсері басылыңқы болатын гендер-гипостаздық гендер деп 
аталады. 
          
 
сурет-2 
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Тауықтарда С гені қауырсынның түрлі түсін анықтайды, ал аллельді емес j (джи) гені 
супрессор болып табылады. Сондықтан осы супрессор j гені бар жерде доминантты С белгі 
өз белгісін көрсете алмайды да, тауықтар ақ қауырсынды болып шығады.  
 
Полимерия / polymeric genes –бір белгінің дамуын қуаттайтын бірнеше аллельді емес 
гендердің бірігіп қызмет атқаруын айтады.   
Бір белгінің қалыптасуына бірігіп әсер ететін гендерді полимерлі гендер деп атайды. 
Полимерияға мысал ретінде швед генетигі Г.Нильсон-Эле жүргізген тәжірибені 
қарастырсақ. 
Сурет-3 

 
 
Генотипі  А1  А1 А2 А2 – қанық қызыл дәнді 
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                А1  А1 А2 а2 – қызыл дәнді 
                А1  А1 а2 а2   -  қызғылт дәнді 
                А1  а1 а2 а2    - солғын қызыл 
                а1  а1 а2 а2    - ақ түсті бидай дәні 
 
 

сурет 4  
 
 
 Көп аллельділік / Many allelic – кейде аллельдер бірнеше геннен тұруы мүмкін. Өйткені 
хромосоманың ген орналасқан бөлігі бірнеше рет мутацияға ұшырауына байланысты, ол 
ген бірнеше рет қайталанады. Мұны көп аллельділік деп атайды.  
 
 
  Қан топтары  
 
 
Кесте -2 

 

Куммулятивті 
полимерияда 
белгінің көріну 
деңгейі ағза 
генотипіндегі 
полимерлі 
гендердің 
санына тәуелді.   
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Қорыта келгенде, жоғарыда келтірілген мысалдарда гендер шынындада  жеке 
бірліктер сияқты әрекет етеді. Яғни олардың әрқайсысы белгілі бір белгінің дамуын 
басқаларға тәуелсіз анықтайды. сондықтан  генотип –механикалық гендердің жиынтығы,ал 
фенотип жекелеген гендердің мозайкасы. Іс жүзінде олай емес, барлық 
биохимиялық,физиологиялық процестері нақты үйлескен өзара байланысқан жеке 
клеткадада организмдеде біртүтас жүйе болып табылуының себебі –генотип өзара 
әрекеттесетін гендер жүйесінің болуы. Бір немесе әртүрлі хромосомалардың әртүрлі 
локустарында орналасқан аллельді, аллельді емес гендер өзара әрекеттеседі. 

 
             
                         Пайдаланылған әдебиеттер 

1.А.Сартаев «Жалпы биология есептері мен тапсырмалары» Алматы  
«Мектеп» 2007ж. 
2.Ж.Қ Жүнісбаева «Жалпы генетика: есептер және оның шығарыл жолдары»,     
Алматы «Қазақ университеті» 2012ж. 
3.Р.І Берсімбай «Генетика», Алматы «Қазақ университеті» 2016ж. 
4.Уильям С.Клаг «Генетика негіздері» 11Басылым,1-том, Алматы, 2016ж. 
5.Орлова Н.Н «Сборник задач по общей генетике» МГУ,1982 
6.Фогель Ф, Мотульски А. «Генетика человека» , «Мир»,1989-312с 
7. Глазер В.М «Задачи по современной генетике» ,Университет, 2005 ж. 

 
 

38 / 562



                                                                                        
www.24kasim.org 

 

 

 
       ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ, 24 KASIM VE BAŞÖĞRETMEN 

ÜZERİNE ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ 
TEACHERS’ VIEWS ON TEACHING PROFESSION, 24th NOVEMBER 

AND HEAD TEACHER 
 

Doç. Dr. Semra KIRANLI GÜNGÖR, 
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri 

 
Yüksek Lisans Öğrencisi, Öğretmen, Burcu YOĞURTCU 
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 

                                              
                                            Öğr. Gör. Mehmet GÜNGÖR 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Yabancı Diller Bölümü 
 
 

Özet 
Bu araştırmanın amacı, öğretmenlik mesleği, 24 Kasım ve Başöğretmen üzerine öğretmen 
görüşlerinin incelenmesidir. Araştırma nitel araştırma yönteminde olgu bilim deseni olarak 
gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya 2019-2020 öğretim yılında, İç Anadolu ve Doğu Anadolu 
Bölgesindeki iki il merkezinden farklı branşlardan gönüllü 20 kadın, 15 erkek öğretmen 
katılmıştır. Araştırma verileri yarı yapılandırılmış görüşme formları kullanılarak elde 
edilmiştir. Toplanan verilerin içerik analizi yapılarak, temalar ve alt temalar oluşturulmuştur. 
Araştırma sonuçlarına her soru bazında elde edilen tema ve alt temalarla kısaca değinmek 
gereklidir. Öğretmenlik mesleğinin anlamı olumlu olarak; sorumluluk, fedakârlık, çocuk 
sevgisi, toplumu ve bireyi şekillendirmek, rol model olmak, olumsuz olarak; çocuk bakıcılığı, 
yorucu, kadın mesleği görülmesi, değersizleşme, olarak görülmektedir. Öğretmenliği tavsiye 
etme nedenlerinde meslek sevgisi, yaşam enerjisi, farklı kişileri tanımak, yenilikçilik, 
öğrenme ve öğretme yeteneği, topluma faydalı bireyler yetiştirme, mesleki doyum yer 
almaktadır. Öğretmenlik mesleğinin sorunları; mesleğin değersizleşmesi, profesyonelleşme 
sorunları, ekonomik sorunlar, fiziki yetersizlikler, öğretmen eksiklikleri, mobbing, ilgisizlik, 
bürokrasi, atama, önyargılara maruz kalmadır. 24 Kasımın anlamı; hatırlama ve tek itibar 
etme günü, Türkiye’nin öğretmenleri anma günü, Millet Mekteplerinin açılması, Başöğretmen 
Atatürk, sadece tek günün yetersizliğidir. Dünya’da öğretmenler günü denilince 5 Ekim, 
UNESCO, evrensellik, günün pek bilinmemesi aktarılmıştır. Başöğretmen denilince; Latin 
alfabesi, okuma-yazma seferberliği, rol model, ileri görüşlülük, Türk kadınına değer verme, 
kitap yazma, kitap okuma, hitabet, Matematik öğretiminde öncülük, öğretmen yetiştirmede 
öncülük, eğitimde eşitlik tanıma akla gelmektedir. Atatürk’ün öğretmenlere ilişkin 
vecizelerinden en çok aktarılanlar; “Öğretmenler yeni nesil sizin eseriniz olacaktır”, “Ulusları 
kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir” olmuştur. Öneri olarak; öğretmenlik mesleğinin 
mesleki saygınlığına, ekonomik sorunlarına, fiziksel imkânsızlıklara, önyargılara yönelik 
çözümler üretilerek, tek bir gün ile anmanın ötesinde değer verilmelidir. 
Anahtar Kelimeler:  Öğretmen, 24 Kasım, Başöğretmen 
 
Abstract 
The purpose of this study is to investigate teachers’ views on teaching profession, 24th 
November and the Head Teacher. The study is based on a phenomenological pattern, one of 

ULUSLARARASI 24 Kasım BAŞÖĞRETMEN EĞİTİM ve  
YENİLİKÇİ  BİLİMLER SEMPOZYUMU 
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the qualitative research methods. 20 female and 15 male volunteer teachers from different 
branches have been interviewed in two province center from Central Anatolia and Eastern 
Anatolia Region in 2019-2020 Educational Year. Semi-structured interview form has been 
used for getting data. The data have been coded according to the content analysis. In addition, 
the themes and sub-themes have been created. It is necessary to mention about themes and 
sub-themes shortly. The positive meaning of teaching profession is responsibility, self 
sacrifice, love of child, shape the society and people., being a role model, however; the 
negative meaning of teaching profession is baby sitting, tiring, women’s profession and 
depreciation. The reasons of the recommend of the teaching profession are love of profession, 
energy of love, to know different people, innovativeness, the ability of learning and teaching, 
bringing up people for society, job satisfaction. The problems of teaaching profession are 
depreciation of job, the trouble of professionalization, economic problems, physical 
inabilities, lack of teachers, mobbing, indifference, bureaucracy, assignment, bias exposure. 
The meaning of 24th November is recollection and only honoring day, memorial day of 
teachers in Turkey, opening of national schools, Head Teacher Atatürk, the inadequacy of 
only day. Teacher’s day in the World means Latin Alphabet, literacy campaign, role model, 
longsightedness, being appreciated of Turkish woman, writing a book, reading a book, 
eloquence, leader of teaching Maths, leadership for growing up a teacher and equalityin 
education. The most used quotes of Atatürk about teachers are “Teachers, the new generation 
will be your masterpiec“ and “Teachers are the only and solely people who will save the 
nations.“ It has been made suggestions that solutions about respectability of profession, 
economic problems, physical impossibility and bias have been created. In addition, it should 
be appreciated beyond the commemoriation of the only one day. 
Keywords: Teacher, 24th November, Head Teacher 
 
 
 
GİRİŞ 
 
İnsanın farklı yönlerden gelişimi ve eğitimi içinde yaşamakta olduğu kültür, ortam ve 
yaşantıların zenginliğine göre farklılaşmaktadır. İnsanın olgun, erdem sahibi, mükemmel bir 
varlık haline gelme ve getirilme süreci eğitimdir. İnsanın insani özelliklerinin arttırılması, 
daha da insanlaştırılması amaçlanır. İnsanın doğuştan sahip olduğu kabiliyetleri ortaya 
çıkarmak ve geliştirmek eğitim ile olur. Eğitim insana yönelik bir hizmettir (Şişman, 2006). 

 
İnsanlar farklı şekilde öğrenme yeteneğine sahiptir ya da farklı şekilde bilgiye ulaşabilirler. 
Ancak her zaman yol gösteren bir kişiye gereksinim duyarlar. Çünkü mutlaka sorulacak bir 
soru ve açıklanması gereken bir konu vardır. Bu nedenle öğrenen kişiye yardımcı olacak bir 
usta mutlaka olmalıdır (Doğan, 2018). Öğrenciler, öğretmenler, eğitim programı, yöneticiler, 
eğitim uzmanları, eğitim teknolojisi, fiziki ve finans kaynakları eğitim sisteminin başlıca 
öğeleridir. Bunların içerisinde öğretmenin en temel öğe olduğu kaçınılmaz bir gerçektir. 
Öğretmenlerin niteliği eğitimin kalitesi ve niteliği ile doğru orantılıdır. Günümüzde 
öğretmenlik, özel uzmanlık bilgisi ve becerisi gerektiren bir meslek olarak kabul edilmektedir. 
Statü ve saygınlığı, ülkelere ve kültürlere göre değişen öğretmenliğin doğrudan insan ile ilgili 
bir meslek olması sebebiyle bir kazanç kapısı olması ile birlikte ayrıca kutsal bir meslek 
olarak da görülmüştür (Şişman, 2006). 
 
Doğumla başlayan öğrenme süreci okul ile birlikte bu süreç sistematik ve bilimsel bir şekil 

40 / 562



                                                                                        
www.24kasim.org 

 

 

haline dönüşür. Öğrenme sürecinde bireyin kendisi ne kadar temel bir etken ise sistematik bir 
öğrenmede ikinci öğe ise öğretmendir. İnsanlığın ortaya çıkmasından bu yana insanlar 
çevrelerine uyum sağlamak ve hayatta kalabilmek amacıyla insanlardan bir şeyler 
öğrenmişlerdir. Öğreten kişiler “ üstad, hoca, usta, öğretmen” gibi farklı isimler ile 
anılmaktadır. Öğreten ile öğrenen arasında emeğin harcandığı öğretme ilişkisi bir süreçtir. 
Öğretmen, insanlara bildiklerini aktaran kişidir. Öğretmenlik mesleğinin ortaya çıkışı insanlık 
tarihi kadar eskidir. Öğretmenler, bireylerin hayata başladıkları andan itibaren sosyalleşme 
sürecinin artarak ilerlediği dönemlere kadar okul hayatlarında bireylerin en çok beraber 
oldukları kişilerdir. Bu da mesleği önemli hale getirmektedir. Birçok yönüyle öğretmenlik 
mesleği tercih edilen bir meslek ayrıca toplumun bu mesleğe yüklediği görev ve 
sorumluluklar ile birlikte de oldukça eleştirilmekte olan bir meslek haline gelmiştir. Öğretmen 
toplumu şekillendirendir. Öğretmenlik mesleğinin saygınlığını vurgulama ve kalitesini 
irdeleme günü 24 Kasım’dır (Semerci, 2003, ).  

 
Öğretmenlerin arasındaki sevgi ve saygı bağlarını kuvvetlendirmek, öğretmenlerin mesleki 
dayanışmalarını sağlamak ve öğretmenlik mesleğinin sosyal statüsünü güçlendirmek amacıyla 
"Öğretmenler Günü" kutlamaları düzenlenir (Balcı, 1991). Unutulmamalıdır ki, bir ulusun 
ulus olabilmesi ancak öğretmenle mümkündür. Mustafa Kemal Atatürk’e göre “Milleti 
kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir.”  
 
Mustafa Kemal Atatürk’ün devlet adamlığı, niteliği, siyasi, askeri ve tarihi kişiliğinin yanı sıra 
eğitimci yönü de bulunmaktadır. En önemli yanının öğretmenliği olduğunu vurgulayan ulu 
önderimizin bilgiye, öğretime ve öğretmenliğe ne kadar önem verdiğini göstermektedir. Bu 
ilhamı öğretmelerden aldığını her defasında dile getirmiştir. Bu şekilde gerçek bir eğitimcinin 
örnek ve model alınma özelliğine de dikkat çekmiştir. Mustafa Kemal Atatürk, ziyaret ettiği 
okullarda öğretmenlerin karşılaştıkları sorunları yerinde dinlemeye özen göstermiş ve halkın 
eğitiminden sorumlu bir yönetici olduğunu belirtmiştir. Gittiği her yerde ve her defasında 
öğretmenleri onurlandırarak sınıfta bir öğretmen olduğunda Cumhurbaşkanının bile sonra 
geldiğini ifade ederek öğretmenleri ve öğretmenlik mesleğini yüceltmiştir (Akın ve Bal, 
2002). Cumhuriyet dönemi eğitim felsefemizin bir ürünü Atatürk'ün ulusal eğitim anlayışı ve 
eğitimci kişiliğidir.  
 
Yaşama hazırlığın en önemli parçası eğitimdir. Eğitiminde en temel öğesi öğretmendir. Ulu 
önderimiz Mustafa Kemal ATATÜRK öğretmenin önemini ve toplumdaki yerini her zaman 
sözleriyle, davranışlarıyla ifade etmiştir. Bu araştırmanın amacı, öğretmenlik mesleği, 24 
Kasım ve Başöğretmen üzerine öğretmen görüşlerinin incelenmesidir. 
 
 
YÖNTEM 
 
Araştırmanın Yöntemi 
 
Bu araştırma nitel araştırma yöntemi ile hazırlanmıştır. Nitel araştırma yöntemi, araştırmanın 
planlanması ve uygulanmasında araştırmacıya esneklik sağlamaktadır. Nitel araştırma, hemen 
hemen her aşamasında oluşan durumlara göre yeniliklere açıktır, araştırmanın kurgusunda 
değişiklik yapılabilir, araştırma sürecinde yeni yöntem ve yaklaşımlar geliştirilebilir. Nitel 
araştırmanın bir diğer özelliği ise keşfedici olmasıdır. (Neuman, 2017). Görüşme yöntemi 
kullanılmıştır. Görüşme, insanların bakış açılarını, duygularını, beklentilerini, düşünce ve 
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amaçlarını belirlemede araştırmacıya yardımcı olur (Patton, 2002). 
Araştırmanın Çalışma Grubu 
 
Araştırmaya 2019-2020 öğretim yılında,  İç Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgesindeki iki il 
merkezinden farklı branşlardan gönüllü 20 kadın, 15 erkek toplam 35 öğretmen katılmıştır.  
Katılımcıların yaşları; 25-30 yıl arası dört, 30-35 yıl  arası altı, 35-40 yıl arası 12, 40-45 yıl 
arası altı, 45-50 yıl arası beş kişi şeklindedir. Görüşme yapılan öğretmenlerin kıdemleri 
farklılık göstermektedir. Bunlardan 1-5 yıl arası beş, 6-10 yıl arası dört, 11-15 yıl arası 11, 16-
20 yıl arası yedi, 21-26 yıl arası üç, 26-30 arası bir, 31-35 arası üç, 36-40 arası bir öğretmen 
vardır. Atama branşları; edebiyat, matematik, tarih, kimya, biyoloji, müzik, özel eğitim, 
rehberlik ve psikolojik danışman, İngilizce, Almanca ve fizik şeklinde değişiklik 
göstermektedir.  
 
Verilerin toplanması 
 
Araştırma nitel araştırma yönteminde olgu bilim deseni olarak gerçekleştirilmiştir. Araştırma 
verileri yarı yapılandırılmış görüşme formları kullanılarak elde edilmiştir. Toplanan verilerin 
içerik analizi yapılarak, temalar oluşturulmuştur. Fenomenoloji, Yunanca “phainomeon” olan 
olgu ve olay anlamına gelir. Fenomenoloji güçlü felsefi bileşenlere sahiptir. Olgular 
yaşadığımız dünyada olaylar, deneyimler, algılar, yönelimler, kavramlar ve durumlar gibi 
çeşitli biçimlerde karşımıza çıkabilir (Yıldırım ve Şimşek, 2013). 
Araştırma amacına yönelik olarak alt sorular yöneltilmiştir.  

Soru 1: Öğretmenlik mesleği denilince aklınıza ilk ne gelir? Açıklar mısınız? 
Soru 2: Hatırladığınız öğretmeniniz var mı? Anlatır mısınız? 
Soru 3: Bir öğretmenin amaç ve beklentileri nelerdir?  
Soru 4: Öğretmenlik mesleğini tavsiye eder misiniz? Nedenleri ile açıklar mısınız? 
Soru 5: Mustafa Kemal ATATÜRK neden başöğretmendir? 
Soru 6: Öğretmen olarak sıkıntılarınız nelerdir? Nelerin düzelmesini istersiniz? 
Soru 8: 24 Kasım denilince neler söylemek istersiniz? 
Soru 9: Dünya öğretmenler günü denilince neler söylemek isterdiniz? 
Soru 10: Başöğretmen Atatürk’ün öğretmenler için söylediği vecize (özdeyiş) örnekleri 

verir misiniz? 
 

Verilerin Analizi 
 
İçerik analizi, belirli kurallara dayalı kodlamalarla bir metinin bazı sözcüklerinin daha küçük 
içerik kategorileri ile özetlendiği sistematik, yinelenebilir bir tekniktir (Büyüköztürk, 
Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2009). Bilgin’e (2014) göre, kategorilendirmede 
genelde iki ayrı yaklaşım bulunmaktadır. Birinci yaklaşım, belirli bir alanda var olan bir 
kategori sistemini alarak kayıt birimlerini buna göre gruplandırma yoluna gitmektir. İkinci 
durumda, kategoriler önceden saptanmamıştır. Mesaj öğeleri ele alınıp gözden geçirildikçe 
kategoriler belirlenir. Bu çalışmada ikinci tür kodlama, diğer bir ifade ile verilerden çıkarılan 
kavramlara göre kodlama yapılmıştır.  
 
Katılımcıların kendi onayları dâhilinde ses kayıtları oluşturulmuş ve bu kayıtlar daha sonra 
yazılı metne dönüştürülmüştür. Yazılı metinler kodlara dönüştürülerek tablolaştırılmış ve 
analizi yapılmıştır. Elde edilen veriler tema ve alt temalar altında frekanslarla sunulmuştur. 
Katılımcılar, aynı konuda bir ya da birden fazla görüş belirtmişlerdir. Kadın  görüşmeci için 
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K1, K2… , erkek  görüşmeci için E1, E2,… şeklinde kodlama yapılmıştır. 
 
 
BULGULAR VE YORUMLAR 
 
İç Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgesinde il merkezinde görev yapan öğretmenlerle 
görüşmeler yapılmıştır. Elde edilen veriler çözümlenmiştir. Elde edilen verilerin 
çözümlenmesi ile bulgular elde edilmiştir. Bulgular tablolarda sırasıyla gösterilmiştir. 
Araştırmaların sorularına göre kodlar oluşturulmuştur. Bunlar öğretmenlik mesleğinin anlamı, 
öğretmenlik mesleğini tavsiye etme-etmeme, öğretmenlik mesleğinin sıkıntıları, 24 Kasım’ın 
anlamı, dünya öğretmenler günü, Mustafa Kemal Atatürk'ün Başöğretmen olması, Mustafa 
Kemal ATATÜRK’ ün sözleridir. 
 
Öğretmenlik Mesleğinin Anlamına Yönelik Görüşler 
 
Öğretmenlik mesleğinin anlamına yönelik görüşlere bağlı olarak onbir tema oluşturulmuştur. 
Bu temalar bireyi hayata hazırlama, fedakârlık, çocuk sevgisi, toplumu şekillendirmek, sabır, 
rol model olma gerekliliği, sorumluluk, çocuk bakıcılığı, bunaltıcı, yorucu, rol model olmanın 
zorluğu, kadın mesleği şeklindedir. Bunlar Tablo 1’ de gösterilmiştir. 
 
Tablo 1. Öğretmenlik mesleğinin anlamı 
TEMALAR KATILIMCILAR FREKANS 
Bireyi hayata hazırlama K1,K5,K7,K15,K20, E2,E7,E9 8 
Fedakârlık K3,K14,K16,K17,K18, E1,E15 7 
Çocuk sevgisi K3, K8, K11, K12, K13, ,K18, E6 7 
Toplumu Şekillendirmek K3,K15, E6,E8,E9 5 
Sabır K11,K15, E8,E11 4 
Rol model olma gerekliliği K4,K5,K15, E9 4 
Sorumluluk K1,K2 2 
Çocuk bakıcılığı E5, E12 2 
Bunaltıcı, yorucu K6, K12 2 
Rol model olmanın zorluğu K6 1 
Kadın mesleği K2 1 
 
Çalışmaya katılan öğretmenlerin çoğu öğretmenlik mesleğinin anlamının bireyi hayata 
hazırlamak olduğunu belirtmiştir. “Bireyi hayata hazırlama” temasına göre bazı görüşler şu 
şekildedir: 
“Öğrenciniz yani hayata hazırladığınız birey yaşamının her basamağında size ait izler 
taşıyacaktır.” (K1) 
“Öğretmenin ve öğretmenin kutsal oluşu ve sonuçta bütün amacının iyi ve ahlaklı bir birey 
yetiştirmeyi amaç kâmil olması.” (E7) 
Öğretmenlik mesleğinin anlamı “fedakârlıktır” diyen kadın katılımcıların sayısı erkek 
katılımcılardan fazladır. Öğretmenlik mesleği denilince “Fedakârlık” temasına göre bazı 
görüşler şu şekildedir: 
“Öğretmenlik mesleği deyince benim aklıma ilk gelen fedakârlık oluyor.” (K14) 
“Fedakarlık. Çünkü başkalarının başarılı bilgili ve mutlu olması için elinden geleni 
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yaparsın.” (E1) 
 
Öğretmenlik Mesleğini Tavsiye Etme-Etmemeye Yönelik Görüşler 
 
Öğretmenlik mesleğini tavsiye etme-etmeme görüşlerine bağlı olarak onbeş tema 
oluşturulmuştur. Kişilik özelliği, birey yetiştirme, meslek sevgisi, enerji kaynağı, mesleki 
doyum, yenilikçilik, farklı insanları tanımak, öğretme yeteneği, maddi sorun, mesleki 
değersizlik, dış müdahaleler, yorucu olması, atanma, iş yükü, aile bütünlüğünün bozulması 
şeklinde temalar sıralanmıştır. Tablo 2’de bu temalara yer verilmiştir. 
 
Tablo 2. Öğretmenlik mesleğini tavsiye etme-etmeme 
TEMALAR KATILIMCILAR FREKANS 
Kişilik özelliği K4,K5,K6,K10,K11,K19, 

E2,E6,E10,E14 
10 

Birey yetiştirme K4,K9,K13, E1,E3,E4,E8,E11 8 
Meslek sevgisi K1,K10,K11,K12, E5,E7 6 
Enerji kaynağı K1,K4,K6,K9,K20 5 
Mesleki doyum K16,K17,K18, E11,E15 5 
Yenilikçilik K1,K6,K9,K10 4 
Farklı insanları 
tanımak 

K1, E9 2 

Öğretme yeteneği K5 1 
Maddi sorun K3,K4,K8,K2,K12 5 
Mesleki değersizlik K3,K7,K14, E11,E12 5 
Dış müdahaleler K8,K9, E11 3 
Yorucu olması K2,K14 2 
Atanma K2,K8 2 
İş yükü K6 1 
Aile bütünlüğünün 
bozulması 

K15 1 

 
Öğretmenlik mesleğini kişilik özelliklerine göre tavsiye eden kadın ve erkek katılımcıların 
sayısı birbirine yakındır. Tüm katılımcılar öğretmenlik mesleğini tavsiye ederken kişilik 
özelliğinin ön planda olduğunu ifade etmiştir. Bu temaya göre bazı görüşler şu şekildedir: 
“İnsanların hayatının şekillenmesi aşamalarında gönüllü olan, sabırlı, zeki olan herkese 
tavsiye ederim.”(K4) 
“Herkesin yapacağı iş değil. İdeali olan, vatan, millet, devlet ve geleceğimiz gibi kaygıları 
taşıyan kişilere tavsiye ederim. ” (E6) 
Öğretmenlik mesleğini birey yetiştirmeye fayda sağlamak için  tavsiye eden katılımcıların 
sayısı da yüksektir. Bu temaya göre bazı görüşler şu şekildedir: 
“Toplumun şekillenmesinde aktif rol almak, insanlara faydalı olmak gurur vericidir.” (E1) 
“Tavsiye ederim. Emek vermek, bir insanı şekillendirmek ve geleceğine imza atmak çok 
keyiflidir.”(K13) 

Bu gruptaki katılımcıların çoğu öğretmenlik mesleğini tavsiye ederken kadın 
katılımcılar bu mesleği maddi sorun sebebiyle tavsiye etmemektedir. Bu temaya ait görüşler 
şöyle ifade edilmiştir: 

“….maalesef artık tavsiye edebileceğim bir meslek değil. Atanamama stresi, maaşlar, 
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veli gözündeki itibarsızlaşma, vb. sebeplerle.”(K8) 
“…ülkemizde gün geçtikçe değerini hem maddi hem de manevi olarak kaybeden bir 

meslek.”(K3) 
 
Öğretmenlik Mesleğinin Sıkıntılarına Yönelik Görüşler 
 
Öğretmenlik mesleğinin sıkıntıları görüşlerine bağlı olarak yirmi iki tema oluşturulmuştur. Bu 
temalar değersizleşme, ekonomik sıkıntı, öğretmen ve mekan yetersizliği, eğitim sisteminin 
değişmesi, dış müdahale, ilgisiz veliler, evrak yükü, kalabalık sınıflar, profesyonelleşme 
sorunu, mutsuzluk, adaletsizlik, ön yargılara maruz kalma, motivasyon eksikliği, emeklilik 
sorunu, şikayet mekanizmaları, öğretmene şiddet, öğrenci kalitesi, suçlama, bürokrasi, 
saygısızlık- terbiyesizlik, sorumsuz nesil, toplumsal yozlaşma şeklindedir. Öğretmenlik 
mesleğinin sıkıntıları Tablo 3’de gösterilmiştir. 
 
Tablo 3. Öğretmenlik mesleğinin sıkıntıları 
TEMALAR KATILIMCILAR FREKANS 
Değersizleşme K1,K4,K15,K16,K17,K18, 

E2,E3,E9,E10,E5,E15 
12 

Ekonomik sıkıntı K2,K8,K9,K6,K11,K15,K19, 
E2,E3,E4,E10,E11 

12 

Öğretmen ve mekan 
yetersizliği 

K5,K11,K14, E1,E8 5 

Eğitim sisteminin 
değişmesi 

K2,K9,K15, E6,E11 5 

Dış müdahale K12,K13,K19, E4 4 
İlgisiz veliler K8,K15, E6,E13 4 
Evrak yükü K7,K10,K20, E1 4 
Kalabalık sınıflar K5, E11,E14 3 
Profesyonelleşme sorunu K1,K6, E3 3 
Mutsuzluk K1,K15,K20 3 
Adaletsizlik K19, E11 2 
Ön yargılara maruz kalma K3,K11 2 
Motivasyon eksikliği K1 1 
Emeklilik sorunu K2 1 
Şikayet mekanizmaları K7 1 
Öğretmene şiddet K8 1 
Öğrenci kalitesi K13 1 
Suçlama K7 1 
Bürokrasi K10 1 
Saygısızlık, terbiyesizlik K12 1 

 
Sorumsuz nesil K14 1 
Toplumsal yozlaşma E6 1 
 
Öğretmenlik mesleğinin sıkıntıları denildiğinde erkek ve kadın katılımcıların ortak olarak 
ifade ettiği “değersizleşme ve ekonomik sıkıntı ” temalarıdır. Bu temalara göre ifade edilen 
görüşler şu şekildedir: 
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“Öğretmen olarak tabi ki bazı sıkıntılarımız var. Ama bence en önemlisi insanların 
mesleğimize karşı azalan inancı ve saygısı.”(K18) 
 “Çok önemli bir meslek kategorisi hak ettiği değer yargılarına sahip olmalı hak ettiği değer 
verilsin yeter. Unutulmamalı ki kutsal bir meslek icra ediyoruz.”(E9) 
“Ücret koşullarının en son dile getirildiği meslek grubu olmaktan gurur duyuyoruz.”(E10) 
“Ülkenin en büyük emekçileri olarak maddi koşulların iyileştirilmesini isterdim.”(K9). 
Öğretmenlik mesleğinin en çok öne sürülen sıkıntılarının “mesleki değersizleşme ve 
ekonomik sıkıntı” olduğu görülmektedir. 
 
24 Kasım’ın Anlamına Yönelik Görüşler 
 
24 Kasım’ın anlamına bağlı olarak on bir tema oluşturulmuştur. Bu temalar tek değer verilen 
gün, öğretmenlerin hatırlanması, anlamsız, tek gün olmamalı, Başöğretmen Atatürk, öğretmen 
okullarının açılması, güzel bir gün, hediye, Atatürk’ün izinde olmak, okuma-yazmanın önemi, 
Türkiye’ye özgü kutlama günü ’dür. 24 Kasım’ın anlamına yönelik görüşler Tablo 4’de 
gösterilmiştir. 
 
 
 
Tablo 4. 24 Kasım’ın anlamı 
TEMALAR KATILIMCILAR FREKANS 
Tek değer verilen gün K3,K4,K7,K8,K16, E4,E5,E6, 

E7,E8 
10 

Öğretmenlerin hatırlanması K1,K6,K15,K19, 
E1,E3,E11,E15 

8 

Anlamsız K9,K12, E12,E13,E14 5 
Tek gün olmamalı K13,K14,K17,K18, E15 5 
Başöğretmen Atatürk K18,K3,K10,K15 4 
Öğretmen okullarının açılması K2,K18, E2,E3 4 
Güzel bir gün K3,K10,K16,K20 4 
Hediye K5,K20, E10 3 
Atatürk’ün izinde olmak K7, K11 2 
Okuma-yazmanın önemi K18 1 
Türkiye’ye özgü kutlama günü E9 1 
 
Kadın ve erkek öğretmenler 24 Kasım’ın anlamı ile ilgili “tek değer verilen gün” yanıtını eşit 
oranda vermişlerdir. Katılımcılar bu konuda ortak görüşe sahiptir. Bu temaya göre ifade 
edilen görüşler şu şekilde belirtilmiştir: 
“Artık öğretmenlerin itibarlı olduğu tek gün”(K3) 
“Öğretmenlere değerlerinin hissettirildiği gün”(E5) 
Erkek  öğretmenler kadın öğretmenlere göre bu günü daha anlamsız bulmaktadır. 
“Anlamsız”(K9) 
“Hiçbir şey.”(E12) 
Elde edilen verilere göre öğretmenler günü, öğretmenlerin değer gördüğü tek gündür. 
  
Dünya Öğretmenler Gününe Yönelik Görüşler 
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Dünya öğretmenler günü için on sekiz tema oluşturulmuştur. Tüm dünyada öğretmeni değerli 
göstermesi, özde önemsenmeli, 5 Ekim günü, güzel galiba, bilinmiyor ve önemsenmiyor, 
UNESCO, farklı kültürlerden beklentiler, tek değer verilen gün, öğretmenlerin hatırlanması, 
anlamsız, tek gün olmamalı, Başöğretmen Atatürk, öğretmen okullarının açılması, güzel bir 
gün, hediye, Atatürk’ün izinde olmak, okuma-yazmanın önemi, Türkiye’ye özgü kutlama 
günü bu görüş ile ilgili temalardır. Elde edilen görüşler Tablo 5’de gösterilmiştir. 
 
Tablo 5. Dünya öğretmenler günü 
TEMALAR KATILIMCILAR FREKANS 
Tüm dünyada öğretmeni 
değerli göstermesi 

K8,K9,K10,K12,K15,K16,K18,E6,E10,E11,E14,E15 12 

Özde önemsenmeli K4,K7,K13,K14,K17, E8, E13 7 
5 Ekim günü K1,K3,K11, E5,E12 5 
Güzel galiba K2,K6, E6,E9 4 
Bilinmiyor ve 
önemsenmiyor 

K5,K20, E1,E7 4 

UNESCO E2,E3 2 
Farklı kültürlerden 
beklentiler 

E4 1 

Tek değer verilen gün K3,K4,K7,K8,K16,E4,E5,E6, E7,E8 10 
Öğretmenlerin hatırlanması K1,K6,K15,K19, E1,E3,E11,E15 8 
Anlamsız K9,K12, E12,E13,E14 5 
Tek gün olmamalı K13,K14,K17,K18, E15 5 
Başöğretmen Atatürk K18,K3,K10,K15 4 
Öğretmen okullarının 
açılması 

K2,K18, E2,E3 4 

Güzel bir gün K3,K10,K16,K20 4 
Hediye K5,K20, E10 3 
Atatürk’ün izinde olmak K7, K11 2 
Okuma-yazmanın önemi K18 1 
Türkiye’ye özgü kutlama 
günü 

E9 1 

 
Dünya öğretmenler günü ile ilgili olarak öğretmenler az da olsa bilgi sahibidir. Katılımcılar 
tarafından en fazla “tüm dünyada öğretmeni değerli göstermesi “ yanıtı verilmiştir. Bu temaya 
göre ifade edilen görüşler: 
“Öğretmenlik mesleğine dünyanın önem verdiğini gözlemleyip örnek almalı öğretmenliğe 
olan yaklaşımları izlemeli uygulamalıyız.”(K10) 
“Öğretmenlik mesleğinin dünyada da önemli olduğu görülüyor.”(E11) 
“Pek çok ülkede öğretmenler gününün kutlanıldığı gündür.”(K15) 
Tabloya bakıldığında kadın öğretmenlerin erkek öğretmenlere göre bu konuda daha fazla bilgi 
sahibi olduğu görülmektedir. 
Mustafa Kemal Atatürk'ün Başöğretmen Olmasına Yönelik Görüşler 
 
Mustafa Kemal Atatürk’ün Başöğretmen özelliğine sahip olmasını sağlayan özellikler on beş 
tema altında toplanmıştır. Bu temalar Latin Alfabesinin öncülüğü, öngörülü olması, okuma 
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yazmaya verdiği önem, topluma yön verme, liderlik, rol model, akıl ve bilim, öğretme, 
öğrenmeye önem, Türk M.E.Sisteminin kurucusu, öğretmene verdiği değer, kadına toplumda 
değer verme, spor ve yabancı dil, hitabet, matematiğe verdiği önem, kız ve erkek eşit 
eğitimidir. Elde edilen görüşeler Tablo 6’da gösterilmiştir. 
 
Tablo 6. Mustafa Kemal Atatürk'ün Başöğretmen olması 
TEMALAR KATILIMCILAR FREKANS 
Latin Alfabesinin öncülüğü K2,K6,K7,K14,K17,K18, 

E6,E8,E13,E10 
10 

Öngörülü olması K2,K4,K7,K9,K13,K16,K1,K12,K15 9 
Okuma yazmaya verdiği önem K2,K6,K7,K14, E6,E10,E11 7 
Topluma yön verme K10,K20, E1,E2,E4,E9,E14 7 
Liderlik K1,E9, E12,E13 4 
Rol model K1,K2,K19, E15 4 
Akıl ve bilim K6,K8,K9,K11 4 
Öğretme, öğrenmeye önem K3,K19, E1,E5 4 
Türk M.E. Sisteminin kurucusu K15,E7, E11,E13 4 
Öğretmene verdiği değer K1,K12, E10 3 
Kadına toplumda değer verme K8, E3 2 
Spor ve Yabancı Dil  K6 1 
Hitabet K6 1 
Matematiğe verdiği önem E 11 1 
Kız ve erkek eşit eğitimi K14 1 
 
Mustafa Kemal Atatürk’ün Başöğretmen olmasını sağlayan özelliklere bakıldığında “Latin 
Alfabesinin öncülüğü”  tüm katılımcılar tarafından en fazla ifade edilen temadır. Bu temaya 
göre ifade edilen görüşler şu şekildedir: 
“İlk alfabenin kullanılmasıyla birlikte insanlara tanıtılması, okuma yazmanın 
yaygınlaştırılmasında öncü olduğu için önemli bir yere sahip.” (K14) 
“Atatürk’ün Türk Alfabesi, Türk Dili, Türk Tarihi ve Türk Kültürü, Eğitim ve birçok alanda 
öncülük etmesi ve getirdiği yeniliklerin bu unvana layık görülmesine neden olduğunu 
düşünüyorum.”(E13) 
 “Mustafa Kemal Atatürk’ün öngörülü olması” sadece kadın öğretmenler tarafından ifade 
edilmiştir. Görüşler şu şekildedir: 
“Mustafa Kemal Atatürk ülkemizi çağdaş medeniyetler seviyesine taşımak için dönemim 
şartlarına göre çok aydın bir bakış açısı yakalayarak Türk Eğitim Sistemini 
oluşturmuştur.”(K16) 
“Çünkü küllerinden doğan bir topluma öncülük etmesi, yaptığı bütün inkılaplar ve yenilikler 
bu toplumun var olma mücadelesindeki dev adımlarıdır.”(K4) 
 
Mustafa Kemal Atatürk’ ün Sözlerine Yönelik Görüşler 
 
Mustafa Kemal Atatürk’ün öğretmenler ve eğitim için söylediği sözler on tema altında 
toplanmıştır. Bu temalar Tablo 7’de gösterilmiştir. 
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Tablo 7. Mustafa Kemal ATATÜRK’ ün sözleri 
TEMALAR KATILIMCILAR FREKAN

S 
Öğretmenler; yeni nesil, sizin eseriniz 
olacaktır. 

K1,K3,K4,K5,K6,K9,K10,K11,K12,K
15,K16,K17,K18,K19,K20,E5,E6,E8,E
9,E10,E11,E12,E13,E14,E15 

25 

Cumhuriyet sizden "fikri hür, vicdanı 
hür, irfanı hür" nesiller ister. 

K4,K17, E2,E3,E12,E13 6 

Dünyanın her tarafında öğretmenler 
insan topluluğunun en özverili ve 
saygıdeğer unsurlarıdır. 

K7,K8,K17,K20, E15 5 

Ulusları kurtaranlar yalnız ve ancak 
öğretmenlerdir.  

K1,K13,K14,K17 4 

Unutmayınız ki cumhurbaşkanı bile 
sınıfta öğretmenden sonra gelir. 

K13,K14,E1 3 

Öğretmenler, Cumhuriyet, fikren, 
ilmen, fennen, bedenen kuvvetli ve 
yüksek seciyeli muhafızlar ister. Yeni 
nesli bu nitelik ve kabiliyette 
yetiştirmek sizin elinizdedir. 

K18,E3 2 

Ülkemizi gerçek hedefe, gerçek 
mutluluğa kavuşturmak için iki orduya 
ihtiyaç vardır: Biri vatanımızı kurtaran 
asker ordusu, diğeri ulusumuzun 
geleceğini yoğuran irfan (bilim, kültür) 
ordusudur. 

K7 1 

 Eğitimdir ki bir milleti ya hür, 
bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk 
halinde yaşatır; ya da milleti esaret ve 
sefalete terk eder. 

K18 1 

Öğrenci ne yaşta ve sınıfta olursa 
olsun, onlara geleceğin büyükleri 
gözüyle bakacak ve öyle 
davranacaksın. 

K7 1 

Öğretmenler her fırsattan istifade 
ederek halka koşmalı, halk ile beraber 
olmalı ve halk, öğretmenin çocuğa 
yalnız alfabe okutur bir varlıktan ibaret 
olmayacağını anlamalıdır. 

K7 1 

 
Kadın ve erkek katılımcılar tarafından Mustafa Kemal Atatürk’ün en çok söylenen söz 25 
öğretmenle “Öğretmenler; yeni nesil, sizin eseriniz olacaktır.”dır. Bu sözünün devamını  
“Cumhuriyet sizden "fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür" nesiller ister.” Oluşturmaktadır. Buna 
yönelik görüşler şu şekilde ifade edilmiştir: 
“Öğretmenler; yeni nesil, sizin eseriniz olacaktır.” (K19, E13) 
“Cumhuriyet sizden "fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür" nesiller ister.”(E3) 
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SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER  
 
Öğretmenlik mesleği genel olarak olumlu algılanmaktadır. Öğretmenlik mesleği denilince 
akla ilk olarak bireyi hayata hazırlama, fedakârlık ve çocuk sevgisi gelmektedir. Can’ın 
(2015) araştırmasında öğretmenlerin öğretmenlik mesleğine karşı tutumları olumlu olarak 
bulunmuştur. Öğretmenlerin, mesleklerine yönelik tutumları olumludur. Bu da öğretmenlerin 
mesleklerine değer verdiğini göstermektedir. Bu şekilde öğrencilerin verimli bir şekilde 
hayata hazırlanmaları ve yetiştirilmeleri sağlanır. 
 
Öğretmenlik mesleği kişilik özelliklerinin mesleğe uygunluğuna bağlı olarak, birey yetiştirme 
amacı olan, kişilik özellikleri uygun ve mesleği sevenlere tavsiye edilirken maddi sorun, 
mesleki değersizlik ve dış müdahaleler sebebiyle tavsiye edilmemektedir. Doğan’ın (2018) 
araştırmasına göre öğretmenlerin mesleki ve kişisel özelliklerinden meslek sevgisinin 
öğretmenlik mesleği açısından oldukça önemli olduğu üzerinde durulmuştur. Ulutaş’ın (2017) 
yaptığı araştırma sonucunda, öğretmenlerin %13’ü mesleklerinin statüsünü yüksek, %87’si ise 
düşük bulduğu gözlenmiştir. Öğretmenlerin görüşlerine göre mevcut olan statünün düşük 
olması mesleğin işlevselliği ve mesleğin ekonomik geliri ile doğru orantılıdır. Doğan’ın 
(2018) araştırmasında toplumsal algı olarak ve medyada meslek imajının “düşük” düzeyde 
olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Son yıllarda öğretmenler, öğretmenlere gösterilen saygı ve 
mesleğe verilen değerin yeterli olmadığını düşünmektedirler. 
 
Öğretmenlik mesleğinin problemleri yoğun olarak görülmektedir. Öğretmenlik mesleğinin 
değersizleşmesi ve yaşanılan ekonomik sıkıntılar bu mesleğin başta gelen sorunları olarak 
vurgulanmıştır. Ulutaş’ın (2017) araştırmasına göre mesleğin ekonomik geliri mesleğin 
değersizleşmesine sebep olan en önemli faktördür. Mesleğin ekonomik gelirinin yetersiz 
olduğu ile ilgili görüş bildiren %76 oranındaki katılımcının %70’i bunun öğretmenlik 
mesleğini olumsuz etkilediğini ileri sürmektedir. Uygun (2012),  Sağlam ve Sağlam (2005) ve 
Balcı’nın (1991) yaptığı çalışmalarda öğretmenlik mesleğinin sıkıntıları arasında ekonomik 
gelirdeki problem bu çalışmada ortaya çıkan sonuçla benzerlik göstermektedir 
 
Ülkemizde 24 Kasım’ın öğretmenler günü olarak kutlanmasından öğretmenler memnun 
ancak, öğretmenlerin hatırlandığı tek gün olması bakımından yetersiz görmektedirler. 
Semerci’nin (2003) yaptığı araştırmada  “24 Kasım Öğretmenler Günü” öğretmenin mesleki 
saygınlığını vurgulandığı ve kalitesinin irdelendiği gün olarak vurgulanmıştır. 
 
Dünya Öğretmenler Günü ile ilgili öğretmenlerin bir bölümü bilgi sahibidir. Bilgi sahibi 
olanların bilgilerinin de net olmadığı görülmektedir. 5 Ekim Birleşmiş Milletlerin Eğitim, 
Bilim ve Kültür örgütü (UNESCO) tarafından 1994’ten beri Dünya Öğretmenler günü ilan 
edilmiştir ve 100’den fazla ülkede her yıl kutlanmaktadır. Bilgi sahibi olanların bilgilerinin de 
net olmadığı görülmektedir.  
 
Öğretmenler Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk konusunda hassastır. Mustafa Kemal 
Atatürk’ün Başöğretmen özelliğine sahip olmasını sağlayan özelliklerden bazıları Latin 
Alfabesinde öncülüğü, öngörülü olması, okuma yazmaya verdiği önem, topluma yön verme, 
liderlik, rol model olma, akıl ve bilim, öğretme-öğrenmeye verdiği önem, Türk M.E. 
Sisteminin kurucusu olma, öğretmene verdiği değer, kadına toplumda değer vermesi şeklinde 
öğretmenler tarafından ifade edilmiştir.  Gökmenoğlu ve Kondakçı’ya (2015) göre Mustafa 
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Kemal Atatürk eğitimde dil konusuna her zaman öncelik tanımış, eğitimde ilerlemeyi 
sağlayan etkenin eğitimde kullanılan dilin kolay anlaşılabilir, öğrenilebilir, kullanılabilir 
olmasıyla ilişkilendirmiştir. Harf devriminin gerekliliğini her konuşmasında vurgulamış, yeni 
alfabenin yaygınlaşmasında öncülük etmeye çalışmıştır. Çağlayan’ın (2012) çalışmasında 
Mustafa Kemal Atatürk eğitime verdiği önemi her zaman ifade ettiği gibi anlatmaktan ve 
açıklamaktan vazgeçmeyerek aksine bundan büyük mutluluk da duymuştur. Başöğretmen 
olarak, 24 Kasım 1928 tarihinde elinde “tebeşir”, “kara tahta” başında ve halkın içinde halka 
okuma yazma ve çeşitli bilgileri öğretme çabası eğitime ne denli önem verdiğinin bir 
kanıtıdır. Atatürk’ün eğitimde önem verdiği etkenlerden biri dildir. Araştırmaya katılan 
öğretmenler Mustafa Kemal Atatürk’ün Başöğretmen unvanına sahip olmasını sağlayan en 
önemli özelliğin dile verdiği önemle ilgisi olduğunu vurgulamışlardır.  Türk diline geometri 
ve askeri konularla ilgili Türkçe kavramları bizzat kendisi yerleştirmiş; milli hüviyetin 
kesinlikle korunması gerektiğini belirtmiştir (Akın ve Bal, 2002).  
 
Mustafa Kemal Atatürk’ün öğretmenler ve eğitim için söylediği “Öğretmenler, yeni nesil sizin 
eseriniz olacaktır ve Cumhuriyet sizden "fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür" nesiller ister” 
sözleri öğretmenler tarafından en çok paylaşılan sözlerdir. Öğretmenlerin bu konuda da bilgi 
sahibi oldukları görülmüştür. Gittiği her yerde öğretmenleri onurlandırarak, ziyaret ettiği bir 
köy okulunda ders veren öğretmen kürsüyü terk edince “Evladım, sınıfta bir öğretmen 
Cumhurbaşkanından daha yücedir. Lütfen yerinize buyurunuz” diyerek, öğretmenlik 
mesleğine gerçek itibarını kazandırmıştır. Uygulamalara yer veren işlevsel eğitimin başarıya 
ulaşacağını savunarak yetenekli idareci ve öğretmenleri kendi eliyle ödüllendirmeyi bir görev 
bilmiştir. 
Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre oluşturulan öneriler şu şekildedir: 
1-Öğretmenlik mesleğinin mesleki saygınlığına, ekonomik sorunlarına, fiziksel 
imkânsızlıklara, önyargılara yönelik çözümler üretilerek, tek bir gün ile anmanın ötesinde 
değer verilmelidir.  
2-Öğretmenlerin gereksinimleri öğretmenlere sorulmalıdır.  
3-Öğretmenlik mesleğinin eğitimin en önemli parçası olduğu unutulmamalıdır.  
4-Öğretmenlere mesleklerinde yükselebilme fırsatları tanınmalı ve maaşları yükseltilmelidir.  
5-Öğretmenlerin ve öğretmenlik mesleğinin 24 Kasım ve 5 Ekim’in haricinde de önem 
taşıdığı her zaman vurgulanmalı ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın bu konuda çalışmalar yapması 
gerektiği üzerinde durulmaktadır.  
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İLAÇ ENDÜSTRİSİNDE KANBAN SİSTEMİYLE 
TEDARİK OPERASYONLARININ İYİLEŞTİRİLMESİ 

 
 

Büşra POLAT, İbrahim ÇİL 
Endüstri Mühendisliği, Sakarya Üniversitesi 

 
ÖZET 
 
Yalın üretim, kaynakların etkin kullanımı ve israfların ortadan kaldırılmasında dünya 
çapında kabul gören bir üretim yönetim yaklaşımıdır. Yalın Üretim, kaliteyi artırma 
ve üretim süresini ve maliyetleri azaltma ve israfların ortadan kaldırılmasına 
yardımcı olan bir dizi araçtan yararlanır. Kanban sistemi bu araçlardan bir tanesidir. 
Ancak, Kanban sistemi Türkiye’deki üretici firmalar tarafından yaygın olarak 
uygulanmamaktadır. Dolayısıyla, bu vaka çalışmasının amaçlarından biri Kanban 
sisteminin ilaç endüstrisinde faaliyet gösteren bir firmada nasıl etkili bir şekilde 
uygulanacağını göstermektir. Bu çalışmada, Türkiye ve çeşitli ülkelerde belli bir 
pazara sahip, ilaç sektöründe faaliyet gösteren, yerli bir firmada kullanılan ambalaj 
malzemeleri için kanban sistemi geliştirilmiştir. Uygulanan Kanban Sistemi ile 
şirketin tedarik süreci geliştirilerek israflardan arındırılıp işletmeye değer katmayan, 
işletmenin lojistik faaliyetlerine fazladan bedel ödediği kayıplardan kurtararak firma 
karlılığı ve verimliliği arttırılmıştır. Kanban Sistemi öncesi tedarik süreci, üretimde 
kullanılacak ambalaj malzemeleri için açılan siparişler toplu alınarak gereksiz stok 
sistemi uygulanmaktaydı. Üretime bağlı acil ihtiyaçlar için günlük, düzensiz araç 
gönderimi yapılmaktaydı. Mevcut uygulamada; fazla stok maliyeti, ihtiyaç dışı 
tutulan ambalaj malzemelerinin bekleme sürelerinden oluşan yıpranma, eskime gibi 
durumlar; firmaya gereksiz maliyet olarak geri dönmekteydi. Ambalaj malzemeleri 
için açılan siparişler toplu alınmakta, üretime bağlı acil ihtiyaçlar için günlük ve 
plansız araç gönderimi ile tedarikçiden malzemeler firmaya taşınmaktaydı. Bu 
çalışma ile tedarik süreçleri kolaylaşmış ve doğru tedarik süreçleri ile işletmeye 
yardımcı olunduğu gösterilmiştir. Çalışmanın bulguları üst yönetim katılımı, satıcı ve 
tedarikçi katılımı, stok yönetimi ve kalite iyileştirmenin Kanban sistemiyle 
yalınlaşma yolunda önemli olduğunu göstermektedir. 
Anahtar Kelimeler: Yalın Düşünce, Tedarik Yönetimi, Kanban Sistemi, Döngüsel 
Sefer, Milk Run 
 
 
  

ULUSLARARASI 24 Kasım BAŞÖĞRETMEN EĞİTİM ve  
YENİLİKÇİ  BİLİMLER SEMPOZYUMU 
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IMPROVEMENT OF SUPPLY OPERATIONS WITH KANBAN SYSTEM IN 
PHARMACEUTICAL INDUSTRY 
 
ABSTRACT 
 
Lean production, efficient use of resources and the elimination of wastes are a 
worldwide accepted production management outcome. Lean Manufacturing makes 
use of a range of tools that are easy to improve quality and prepare and reduce 
production and eliminate waste. The Kanban system is one of these tools. However, 
Kanban system has not been widely implemented by manufacturers in Turkey. 
Clearing, one of the aims of this case study is to demonstrate how Kanban can be 
effectively implemented in a company focused on the pharmaceutical industry. Here, 
and Turkey has been a pazarar markets in various countries, operating in the 
pharmaceutical sector, there is a domestic company Kanban system for packaging 
materials used. The process of providing service related to the kanban method 
applied was improved and the profitability of the company was improved by saving 
from the losses that it paid extra cost from the corporate logistics activities that did 
not add value to the wastable option. Kanban method pre-procurement process, 
orders opened for packaging materials in production. He had daily, irregular vehicle 
shipments for non-production-dependent emergencies. In the current application; 
conditions such as wear and tear due to waiting times of excess stock material, 
retained packaging materials; return to the company as unnecessary cost. Orders 
opened for packaging materials were received in bulk and for daily urgent needs 
depending on the production, our plans were delivered from the supplier and 
transported to the company. With this study, procurement processes are easy to 
manage and assist in dealing with procurement processes accurately. The findings of 
the study show that senior management participation, vendor and address 
participation, inventory management and quality improvement are important in 
simplifying the Kanban system.  
 
Keywords: Lean Thinking, Procurement Management, Management, Kanban 
Method, Cyclic Expedition, Milk Run 
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GİRİŞ 
 
Yalın Üretimde Kanban Sistemi, üretim ve lojistik süreçlerinin bütününü israflardan 
arındırıp sadeleştirerek firma karlılığını arttırmak amacını taşıyan sistem ve teknikler 
bütünüdür (Cil ve Turkan, 2013). Genel olarak Yalın düşüncede israf, ürüne ya da 
faaliyete değer katmayan her şeydir. Tasarımdan sevkiyata tüm süreçlerde her türlü 
israfın (hatalar, aşırı üretim, stoklar, yarı mamül stokları, beklemeler, gereksiz işler, 
gereksiz hareketler, gereksiz taşımalar) yok edilmesi ile maliyetlerin düşürülmesi 
işlemleridir. 
Türkiye ve çeşitli ülkelerde belli bir pazara sahip, ilaç üretimi alanında faaliyet 
gösteren bir İlaç Firmasında yalın düşünce uygulamalarından Kanban Sistemine 
geçmek için tasarlanıp hazırlanan bir çalışma sunulmaktadır. İşletmenin mevcut 
lojistik yöntemi sistemden uzak iken uygulanan Kanban Sistemi ile şirketin ulaşım 
alanında çeşitli israflardan arındırıp işletme açısından bir değer oluşturmayan, 
işletmenin lojistik faaliyetlerine fazladan bedel ödediği çoğu şeyden kurtararak firma 
karlılığı ve verimliliği üzerinde önemli artışlar sağlanmıştır. 
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GELİŞME 
 

BÖLÜM 1. KAYNAK ARAŞTIRMASI 
 

1.1.  Yalın Düşünce Ve Kanban Sistemi Tarihçesi 
 
Yalın düşünce, ilk olarak otomotiv sektöründe Toyota ile başlamıştır (Çil ve Yalçın, 
2018). Kanban Sistemi ise Toyota’ nın mevcut üretim verimini artırmak ve 
sürekliliği sağlamak amacıyla Japon Taiichi Ohno tarafından ortaya çıkarılmış olup, 
1953’ ten beri kullanılmaktadır. 1980' li yılların sonunda tıbbi malzemeler için 
Hollandalı ve Danimarkalı şirketler tarafından iki bölmeli bir sistemin 
geliştirilmesiyle sağlık alanında da görülmeye başlamıştır (Landry ve Philippe, 
2004). 
 
Yalın düşünce bugün ise bir sürü farklı ürün ve hizmet sektöründe başarı bir şekilde 
uygulanmaktadır. Ülkemizde henüz yaygın olmamakla birlikte, sağlık sektörü de bu 
yeni alanlar içerisinde yer almaktadır. Amerika, Kanada, İtalya gibi ülkeler yalın 
düşünceye öncülük eden ülkeler arasındadır (www.lean.org.tr, Erişim Tarihi: 2019). 
 
Yalın Sağlık Sisteminin ilk uygulayıcılarından Amerikalı Thedacare, 2004-2007 
yılları arasında üç yılda verimliliğini %12 arttırmış olup, hastane işletim karlılığını 
iki katına katlarken yıllık cirosunun %5’ ine tekabül eden 27 milyon $’ dan fazla 
tasarruf sağlamıştır. Hastane/doktor kaynaklı hataları milyonda 94,000’ den 7,000’ e 
düşürerek %92,5 iyileşme sağlayarak “Amerika’ daki En İyi Kalite Düzeyi” ne 
ulaşmışlardır. Dünyada ise benzer pek çok başarı hikayesi mevcuttur 
(www.lean.org.tr, Erişim Tarihi: 2019). 
 
 

BÖLÜM 2. MATERYAL VE YÖNTEMLER 
 

2.1.  METODOLOJİ Ve MATERYAL 
 
Bu çalışmada kullanılan metodoloji bir vaka çalışmasına dayanmaktadır. Fabrika 
doksanlı yılların başında faaliyetine başlamıştır. Günümüzde, tedarik yönetimi 
küreselleşmenin yeni zorluklarıyla karşı karşıya kalmaktadır. Bu çalışmanın amacı, 
bu alana katkıda bulunan başarılı uygulamaların birini bir vaka çalışması olarak 
sunmaktır. Tedarik yönetimi verimliliğini artırmak ve bu tür uygulamaları kendi 
işyerlerine uygulamak isteyen diğer şirketler için önemli sayılacak bir rehberlik ve 
tecrübe sağlaması beklenmektedir. Bu nedenle, diğer şirketler bazı düzeltmelerle 
Kanban sisteminin nasıl uyguladığını ve ilkelerini bu tür çalışmalara referans vererek 
benimseyebilir. Araştırmada, ilaç firmasının üretiminde kullandığı, ambalaj 
malzemesi olarak; plastik tüp ambalaj malzemesi günlük kullanım verileri 
kullanılmıştır. 
 

2.2.  YÖNTEMLER 
 

2.2.1. Yalın Üretim 
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Yalın üretimin temelinde israf denilen; müşteri gözünde değeri olmayan bütün 
işlerden üretim süreçlerini arındırarak, firma karlılığını arttırmak ve üretim 
proseslerinin verimliliğini arttıran bir sistemdir. Asıl amacı, hata, maliyet, stok, 
işçilik, fire, israf gibi gereksiz maliyet çıkaran üretimi yalınlaştırma yöntemidir 
(Womack, Janes, Reos, 1990). Yalın üretimin ana stratejisi; müşteri ihtiyaçları 
doğrultusunda ürün veya hizmet sağlamaktır. Müşteri memnuniyetini sağlamak, az 
zamanda hızlı üretim yapmak, kaynak kullanımını minimumda tutarak çok iş yapmak 
ve bunları yaparken kaliteyi sağlamak, en önemli amaçlarındandır. Yalın üretimde 
kusursuzluk ve kalite ön plandadır (Pekin ve Çil, 2015). 
Yalın üretimin temelinden gelen israf terimi 7 başlığa ayrılmıştır. 

• İhtiyaç dışı fazla üretim yapılması 
• İhtiyaçtan fazla stok bulundurulması 
• Gereksiz, müşteriye değer katmayan hareketler 
• Kalitesiz üretim sonucu oluşan kusurlu ürün 
• Gereksiz taşıma işlemleri 
• Gereksiz, müşteriye değer katmayan işlemeler 
• Gereksiz bekleme zamanları 

Sonuç olarak yalın düşüncenin amacı, sonuca ulaşabilmek için tüm değer 
zincirindeki kayıpları ortadan kaldırmak ve tüm faaliyetleri müşterinin beklentisini 
karşılayabilmek için katma değer oluşturmak amacına yönlendirmek gerekmektedir.  
Yalın üretimi hayata geçirmekteki amaç; 

• Stok maliyetlerini azalmak, 
• Zamanında teslimat hızını iyileşmek, 
• Lojistik sürecinde kullanılan ekipman verimliliğini artırmak, 
• Üretim zamanını kısaltmak, 
• Üretim, depo alanlarında yer kazancı sağlamak 
• Ciro ve karlılığı artırmaktır. 

2.2.1.1. Yalın Üretimin Ana Prensipleri 
Yalın üretimin başlıca getirmiş olduğu beş ana prensibi vardır. Bunları maddeler 
halinde aşağıdaki gibi sıralayabiliriz. 

• Değerin Tanımlanması 
• Değer Akış Analizinin Yapılması 
• Sürekli Akışın Sağlanması 
• Çekme Sistemi 
• Mükemmellik Arayışı 

Değerin Tanımlanması 
 
Değerin müşteri tarafından belirlenmesi gerekmektedir. Müşteriden müşteriye değer 
tanımı değişiklik gösterebilir. Müşterilerin değer olarak kabul etmediği herşeye israf 
diyebiliriz. Bu yüzden üretim yapan şirketlerin müşterileri ile sağlam ve kuvvetli bir 
iletişim kurmaları değerin tanımlanması için büyük öneme sahiptir. 
Değer Akış Analizinin Yapılması 
 
Tüm şirket süreçlerini kapsayacak şekilde akış oluşturulur. Hammaddeden ürüne 
kadar geçen prosesler tanımlanarak oluşturulan analizlerde proses içerisinde 
görülemeyen israfların ortaya çıkarılması sağlanır. 
 
Sürekli Akışın Sağlanması 
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Müşteriler tarafından belirlenen değerlerin korunması ve her geçen seferde israfları 
minimum seviyeye getirip prosesleri iyileştirerek bu akışın sürekliliğinin 
sağlanmasına denir. 
 
Çekme Sistemi 
 
Müşterinin memnuniyeti doğrultusunda sadece istediği ürünlerin istenilen zamanda 
ve miktarda üretilmesinin sağlanmasına denir. 
 
Mükemmellik Arayışı 
 
Sistem sürekli iyileştirilerek mükemmel bir yapıya kavuşmasına denir. 
 

2.2.2. Kanban Sistemi 
 
2.2.2.1. Kanban Tanımı 
 
Kanban, 1940’lı yılların sonlarında Toyota tarafından tamamen farklı bir sektörden, 
süpermarketlerden esinlenerek geliştirmişlerdir. Taiichi Ohno, 2. Dünya Savaşı’ndan 
sonra Amerika’ya ziyarete gider ve birgün alışveriş için süpermarkete girer. 
Ohno’nun gözlemleri şunlardır: Süpermarkette her müşteri istediği ürünü istediği 
miktarda raflardan almakta, onları sepetine koyup çıkışta ödeme yapmaktadır. Daha 
sonra aldıklarını evine götürür. Raflardaki ürünler belli miktarlara düşünce, yeni 
ürünler ilave edilmektedir. Müşteri alışverişini yaparken, evindeki kişi sayısını, 
buzdolabındaki hacmi ve tüketeceği gün sayısını göz önüne almaktadır.  
Ohno, bu sistemin üretime de uygulanabileceğini düşünür. “Proses/hücreler ihtiyaç 
duydukları ürünleri, ihtiyaç duydukları miktar ve zamanlarda temin edebilir.” 
Bu kavramı hayata geçirmek için KANBAN sistemi geliştirilmiştir. 
 
Üretim sırasında ihtiyaç olan çeşitli malzeme ve parçaların gerektiği zamanda ve 
gerektiği miktarda üretim hattında bulunmasını sağlamak, verimli bir üretim 
sağlamak için zorunlu bir durumdur. Üretimi tam zamanında gerçekleştirebilmek için 
uygulanabilir bir sistem kurmak gerekmektedir. Üretimde esnasında üretim personeli 
tarafından ihtiyaç olunduğunda malzeme ve parçaların olduğu kaynağa giderek alır 
ve bu malzemeleri üretim proseslerinde kullanır. Tüm bu süreçleri istenilen 
verimlilikle sağlayabilmek için oluşturulmuş sistematiksel yaklaşıma Kanban denir 
ve Japoncadan gelmektedir (Özkan ve Esmeray, 2002).  Kelime anlamı, “kart” 
anlamına gelmektedir. Sistemde kanban kartları, üretim için belirlenen malzemelerin 
üretime yönlendirmek için kullanılırlar. Kanban yöntemi, yalın üretimin depo-üretim 
kontrol sistemidir. Kanbanlar da yalın üretim mantığı gibi, görselleştirme tabanlıdır. 
Süreç içi stok seviyelerinin görselleştirerek, stoğu kontrol altında tutmayı sağlarlar ve 
ayrıca ilgili birimler arasındaki iletişimi koordine ederler. 
 
Üretimde kullanılan malzeme miktarının yerine konulabilmesi için ilgili malzemeden 
ne zaman ve ne kadar üretilmesi gerektiğini tanımlayan kartlı bir sistemdir 
(Groenevelt, 1993). Bu sistem aynı zamanda, planlama tarafından yapılan üretim 
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planlarını da kontrol etmek için kullanılırlar. Kanbanlar gerekli olduğu zaman 
hareket ettirilirler ve anlık veya sürekli bir sistem olabilirler.  
 
Stok yönetimi en uygun stok miktarını belirleme ve stokların kontrol edilme 
faaliyetlerini kapsar (Cil, ve ark., 2018). Kanban sistemi, depo ve içerisinde bulunan 
stokların yönetiminde ve düzeninde çok önemli yöntemdir. Kanban kartları 
genellikle dikdörtgen şekilde olurlar ve bu kartlar uzun ömürlü olmaları için pvc 
kaplıdırlar ve üzerinde malzeme hakkında bilgiler taşırlar. 
 
Kanban kartlarının içerdiği bilgiler aşağıdaki şekilde sıralanabilir:  

• Ürün Adı 
• Malzeme Numarası 
• Malzeme Kanban Kodu 
• Kanban İçi Miktar 
• Kanban Numarası 

2.2.2.2. Kanban Kuralları 
 
Kanban uygulamasını doğru bir şekilde uygulayabilmek için aşağıda belirtilen 
kurallara uyulması gerekmektedir (Acar, 1995): 
Kural 1: Sonraki üretim süreci önceki süreçten gerekli parçaları gerekli miktarda 
gereken zamanda çekmelidir. 
Kural 2: Önceki üretim süreci sonraki süre tarafından çekilen miktar kadar üretim 
yapmak zorundadır.   
Kural 3: Hatalı parçalar, hiçbir zaman bir sonraki üretim sürecine geçirilmemelidir. 
Kural 4: Kanban sayısı en aza indirilmelidir.   
Kural 5: Kanban, talepteki ufak dalgalanmalar karşısında üretim hızını ayarlamak 
amacıyla kullanılmalıdır. 
 
2.2.2.3. Kanban Çeşitleri 
 
Kullanım şekillerine göre kanbanlar farklılıklar gösterir ve her işletme farklı 
şekillerde dizayn ederek kullanırlar. Aşağıda kanban çeşitlerinden birkaçı verilmiştir. 
 
2.2.2.3.1. Çekme Kanbanı 
 
İş istasyonları arasında materyal akışını sağlar. Bir sonraki istasyonun, bir önceki 
istasyondan çekmek istediği parça cinsi ve miktarını belirler ve parça veya malzeme 
çekmek amacıyla kullanılır.  
 
Çekme kanbanının ilk amacı, parçaların bir istasyondan diğer istasyona geçme 
yetkisini vermesidir. Bir kez parçalar önceki istasyondan sonrakine hareket ederse, 
sonraki süreçte son parça tüketilene kadar kalır. Ardından çekme kanbanı parçaları 
alıp getirmek için önceki sürece geri döner ve böylece çevrim devam etmiş olur.  
 
Çekme kanbanında şu bilgiler içermelidir:  
 

• Parça ismi  
• Lot miktarı  
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• Parça numarası  
• Sonraki sürecin yeri ve ismi  
• Önceki sürecin yeri ve ismi  
• Taşıyıcı tipi ve kapasitesi  
• Taşıyıcıların sayısı  
• Kartlardan kaçıncı kart olduğu bilgisi 

  
2.2.2.3.2. Üretim Kanbanı 
 
Bir önceki istasyonun üretmesi gereken parça cinsi ve miktarını belirleyen üretim-
sipariş kanbanı üretim kanbanı olarak tanımlanmaktadır.   
Üretim kanbanının ana fonksiyonu, önceki sürece kartta belirtilen lot miktarı kadarlık 
bir parçanın üretilmesi için sipariş bırakmaktır. Bu yüzden, bir üretim kanbanı, bir 
çekme kanbanındaki gibi mevcut parça bilgilerini de içermelidir. 
 
2.2.2.3.3. Sinyal Kanbanı 
 
Bir nevi üretim kanbanı olarak bilinir. Genelde enjeksiyon, pres alanları gibi hazırlık 
sürelerinin uzun olduğu üretimlerde kullanılır. Parça stok alanındaki parçaların 
önceden belirlenen seviyeye (yeniden sipariş seviyesi) düşmesi ile kanban sinyal 
vermiş olur. 
 
2.2.2.3.4. Acil İhtiyaç Kanbanı 
 
Üretim esnasında plansız durumlarda ihtiyaç dahilinde bulundurulan kanban 
çeşididir. Parça, malzeme arızalanmaları, parça kayıpları gibi durumlara karşı acil 
alınan önlemler de diyebiliriz. Haftasonu mesailerinde de acil ihtiyaç kanbanı tercih 
edilebilir. 
 
2.2.2.3.5. Özel Kanbanı 
 
Proje bazlı üretimlerde kullanılan bir kanban çeşididir. Kanbanlar geçici bir şekilde 
kullanılırlar, kullanılan kanbanlar kanban döngüsü içerisine girmeden tek kullanımlık 
içindir. 
 
2.2.2.3. Kanban Kullanımı 
 
Her yöntemde olduğu gibi kanban yönteminin de uygulama aşamaları vardır. 
Aşağıda maddeler ile belirtilmiştir. Şekil 2.1’de Kanban döngüsü görülmektedir. 
1. Tedarikçiden kanban kartları ile birlikte gelen malzemeler giriş kalite kontrolü 
yapılması için ambara forkliftler yada taşıyıcılar ile taşınır.  
2. Üretim sahalarına taşınan kanbanlar, bir önceki üretim sürecinin stok noktasına 
gider. Bu işlemler malzemeler geldikçe tekrarlanır. 
3. Bir sonraki sürece ait kanbanlar üretim sahalarında kullanılmak için alınır ve boşa 
çıkan kanban kutuları üzerindeki kanban kartları, kanban için ayrılmış özel bölmeye 
bırakılır. Ayrıca boş kanban kutuları bu istasyonda önceden belirlenmiş yere 
bırakılır. 
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4. Kanban kartları üzerindeki bilgilerin her proses basamağında tutarlılık ve 
doğruluğu açısından kontrol edilmesi gerekmektedir. 
 
5. Kanban için ayrılmış özel bölmeye bırakılan kanbanlar, kanban personelleri 
tarafından belirli bir zaman periyotlarında bu noktadan toplanır ve bu kanban kartları 
kanban ofisine götürülür. 
6. Kanban ofisinde kanban kartları tedarikçi ve ürün çeşidine göre ilgili raflara 
dizilir. Kanban personelleri tarafından sipariş açma sistemine el terminalleri ile 
aktarılır.  
7. Bütün bu süreçler boyunca, kanban kartlarının kanban kutuları ile birlikte hareket 
etmesi gerekmektedir. 
8. Sipariş işlemleri tamamlanan kanbanlar, kanban personelleri tarafından sevkiyat 
aracına teslim edilir. 
9. Üretimde kullanılan malzemelerin boşa çıkan kanban kutuları, depo personelleri 
tarafından ilgili bölümden forklift veya taşıyıcı yardımıylar alınarak sevkiyat aracına 
teslim edilir. 

 
Şekil 2.1. Kanban Döngüsü 
 
Sonuç olarak, kanban döngüsündeki bu aşamalarda sadece üretim için gerekli 
malzemelerin, gerekli üretim zamanında ve gerekli miktarda kullanılması için 
kurulan bir sistem olduğunu görebiliriz. 
 
2.2.2.4. Kanban Sayısının Hesaplanması 
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Her sürecin özelliği farklı olduğundan farklı formüller bulunmaktadır. Kartlar 
gereğinden fazla olursa işletme içerisinde prosesler arası stok artar ve sonraki 
proseslere giden ürünlerde gecikmelere sebep olur.   
  
Kanban sayısı çok önemli bir değişkendir. Kanban sayısının hesaplanması formülü 
aşağıdaki şekilde kullanılmaktadır; 
 
� A x C+1

B
+ D

E
 �  x � Günlük Maksimum Kullanım

Lot
 �                                            (3.1) 

 
Burada, A-B-C çevrim sayısı, D güvenlik stoğu, E toplam çalışma süresini, Lot ise 
kanban kutularının içerisindeki miktarı ifade etmektedir. Formüldeki A-B-C çevrim 
sayısında, A terimi sevkiyat gününü, B terimi sevkiyat adedini ve C terimi açılan 
siparişin kaç sevkiyat sonra geleceğini yansıtmaktadır. 
 
2.2.2.4. Kanban Sisteminin Avantajları 
 
Kanban sisteminin önemli avantajlarından birisi görsel denetime yer vermesidir. 
Üretim sahasında dolaşarak sadece kanban panosuna bakarak işi denetlemek 
mümkündür. Kartlardaki artma üretimdeki yavaşlamayı; azalma ise, üretimdeki 
hızlanmayı gösterir. Sadece gerektiği kadar üretim yapmak isteniyorsa, gerektiği 
kadar malzemeye ihtiyaç duyulur. Daha yüksek stok, daha fazla maliyet anlamına 
geleceğinden; stoksuz üretim, sistemin esasını teşkil etmektedir (Özkan ve Esmeray, 
2002).  
 

• Basit ve anlaşılabilir bir süreç sağlar.  
• Hızlı ve kesin bilgi sağlar. Bilgi iletimi sayesinde düşük maliyetler sağlanır.  
• Değişikliklere hızlı karşılık verme sağlanır.  
• Süreçlerde kapasite fazlası belirlenir.  
• Problemler, hatalar hemen fark edilebilir.  
• Üretim şeffaflaşır.  
• Aşırı üretimi engeller.  
• Çöpü azaltır.  
• Stoklar üzerinde kontrol sağlanır.  
• İstenildiği zaman stok miktarları artırılabilir veya azaltılabilir.  
• Çalışanlara yetki ve sorumluluk verilir.  

 
2.2.3. Döngüsel Sefer Yöntemi 

 
Döngüsel Sefer Yöntemi, yalın düşünce sisteminin bir uygulamasıdır ve işletmeler 
arasında oldukça yaygınlaşmaya başlamıştır. Döngüsel Sefer Yönteminde, bir araç 
tarafından bir program çerçevesinde çeşitli noktalardan yükler alınarak bir veya 
birden farklı noktaya teslim edilir ve teslimatlar sırasında boş kaplar toplanır veya 
tüm teslimatlar tamamlandıktan sonra ters güzergah ile devam edilir. Özetlersek, bir 
lojistik firması aracılığıyla aynı bölgede bulunan tedarikçilerden sık sık ve azar azar 
mal alımı şeklindedir. Burada lojistik hizmeti veren firmaya LLP (Lead Logistics 
Provider Ana Lojistik Sağlayıcı) denilmektedir (Chopra ve Meindl, 2001, Rashid, ve 
ark., 2016).).  
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Döngüsel Sefer sisteminde; bir kamyon gönderici ve alıcı şirketler arasında gidip 
gelirken, birkaç göndericiye birden hizmet vermektedir. Bu sistemde hizmetler sabit 
ve esnek hizmetler olmak üzere iki tipte gerçekleştirilmektedir. Sabit sistemde “her 
parça her gün” anlayışı ile çalışılmakta, yani her taşıyıcı her gün aynı miktarları 
taşımaktadır. Bu sabit miktarlar için sabit turlar yapılmakta, ücret hesaplamaları da 
sabit rakamlarla yapılmaktadır. Esnek sistemde ise göndericiler, bir gün önce veya 
aynı günün sabahı ihtiyaçları olan miktarı hacmi ile birlikte taşıyıcıya bildirmekte ve 
taşıyıcı da her gün yeni turlar düzenlemektedir (Chopra ve Meindl, 2001). 
 
Döngüsel sefer ile doğrudan taşımada, tedarikçiden alınan bir kamyon yük doğrudan 
çeşitli perakendecilere gider veya çeşitli tedarikçilerden toplanan bir kamyon dolusu 
yük aynı perakendeciye yönlendirilir.  
 
Döngüsel sefer sistemi sadece üreticilerden perakendecilere dağıtım yapılmakta 
kullanılmamaktadır. Üreticilerin ürünlerini, perakendecilere veya ulaştırmak istediği 
diğer merkezlere ulaştıracakları zamanda döngüsel sefer sistemler 
kullanılabilmektedir.  
 
Döngüsel sefer sisteminin uygulamaya konmasıyla birlikte tedarik zinciri yöneticisi, 
kullanılacak rotaları belirlemek zorunda kalacaktır. Zaten döngüsel sefer 
sistemlerinde en büyük zorluk sistemi tasarlamaktır. Sistem tasarlandıktan sonra çok 
rahat işlemektedir. Rotaları belirlemede zaman, yol, miktar gibi birçok faktörün 
bulunması döngüsel sefer sistemlerinin tasarımının zorlukları arasındadır. 
 
Doğrudan taşıma orta depoları elimine etmektedir. Döngüsel sefer sistemlerde çeşitli 
gönderimlerin birleştirilmesiyle oluşan tek gönderim sayesinde, transportasyon 
maliyetlerinde düşüş görülmektedir (Cil ve ark, 2016). 
 
2.2.3.1. Döngüsel Sefer Yönteminin Avantajları 
 
Döngüsel sefer sisteminin birçok avantajı vardır. Sevkiyat miktarının fazla olması 
stok miktarını artırır ama düzgün bir programlama ile bu miktar düşürülebilir. 
Kanban Sistemi ile çalışılan tedarikçiler ile saatlik sevkiyatlar sağlanırsa, tam 
zamanında üretim gerçekleştirilebilir. Ayrıca bu system iyi bir şekilde planlandığında 
döngüsel sefer organizasyonu nakliye maliyeti olarak genellikle kapıya teslim 
almaktan daha düşüktür. Parça maliyeti analizlerinde açıkça belirlenmiş olan taşıma 
maliyetleri tüm hacim için hesaplandığında kamyonların maliyetinin karşılanıp 
karşılanmadığı ve kar durumu görülebilir. 
 
Döngüsel sefer yöntemi kullanıldığında öncelikli olarak aşağıdaki avantajlar 
sağlanır:   
 

• Toplam nakliye maliyetinden tasarruf  
• Zaman kazancı  
• Sistem içerisinde kullanılan paketin dönüşümlü olması fırsatı  
• Sevkiyat zamanları üzerinde kontrol  
• Depolardaki birikmelerin önlenmesi  
• Düşük stok maliyeti  
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• Yeterli miktarda stok alanları  
• Kontrollü malzeme sevkiyatı  
• Büyük araç kullanımı  
• Yüksek hacim kullanımı  
• Daha kolay stok kayıt ve takibi  
• Ana sanayi için yan sanayi üzerinde etkin kontrol  
• Yan sanayi için ölçek ekonomisi yaratma ve etkin konsolidasyon sağlayabilme 

olanağı  
• Yan sanayi için farklı kullanıcıların birlikte hizmet alması ve verimliliğin artırılması 

 
Görüldüğü gibi döngüsel sefer yöntemiyle nakliye gerçekleştiren firmalar, normal 
taşıma yapan firmalara karşı önemli avantajlar yakalamaktadırlar. Günümüzün 
rekabetçi ortamında daha az girdi ile daha iyi çıktı sağlamaya yönelik çalışan bu 
sistem firmalar için çok önemlidir (www.petrolofisi.com.tr, Erişim Tarihi: 2019). 
 

2.2.4. Milk Run Yöntemi 
 
Milk Run, ingilizce dilinden gelmektedir. Anlamı, mandıralar için çiftliklerden süt 
toplama görevini yapan arabalardan gelmektedir. Günlük olarak çiftlikleri dolaşan 
bir araba taze sütleri üreticilerden toplamaktadır. Sistemde üreticiler arabaya sütü 
zamanında yetiştirmek zorundadır, aksi takdirde sütü satamayacak; kendi göndermek 
zorunda kalacak veya sütün bozulması tehlikesiyle karşı karşıya kalacaktır.  
 
Tedarik zincirinde malzeme akışının sürekliliğini sağlamanın en iyi yöntemlerinden 
biri olan milk run uygulaması yenilikçi işletme düzenlemelerinde yalın lojistik 
uygulamalarının vazgeçilemez bir unsurudur (Cil ve ark., 2016).).   
 
Periyodik olarak işleyen bir milk run uygulaması, tek bir merkezden dağıtım yerine 
birden fazla tedarikçiden malzeme alarak, gelen malzeme envanterini azaltmayı, 
teslimat sürelerinin tahmin edilebilir düzeylerde olmasını, iş yükünün 
düzenlenmesini ve tedarikçilerden gelebilecek taleplerin öngörülebilmesini 
amaçlayan bir yalın düşünce yöntemidir. Milk run uygulamaları öncelikli olarak 
yerel tedarikçilerin akış sorununu çözmek için kullanılır. Ancak, yerel tedarikçilere 
oranla fabrikaya uzak olan tedarikçi kümelerine de kamyon veya çeşitli taşımacılık 
yöntemleriyle konsolidasyon merkezleri veya çapraz yükleme ile hizmet verilebilir 
(Baudin, 2004).  
 
Tedarikçilere ayrı ayrı araç gönderilerek gerekli parçaların toplanması yerine, 
öncesinde bölgelere ayrılmış tedarikçi gruplarından belirli rotalar ve sıralarda 
mümkün olduğunca tek veya en az araçla parça toplama işleminin 
gerçekleştirilmesidir. Bu sistemde fabrika içi stok alanı ihtiyacı oldukça azalır. Bir 
grup müşteriye, aynı kamyon ile nakliyeleri koordine etmek, eğer firma kendi 
kamyonlarına sahip ise iyi ve önemli bir uygulamadır. Sürekli sevkiyat, iş modeline 
ve müşterilerin coğrafi konumuna bağlı olarak, günlük veya haftalık olabilir. Optimal 
sürekli sevkiyat rotasını belirlemek için ihtiyaç duyulan araçlar, bir harita ile müşteri 
ve siparişlerin nakliye zamanlarına göre bir listesidir (Wall, 2003). 
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Milk run, teoride verilen üretim seviyesine göre çok sayıda tedarikçiden parçaların 
programlı olarak toplanması olmasına rağmen, uygulama da tedarikçi sayısı 4’ü veya 
5’i geçmemelidir. Eğer, bu tedarikçilerden birkaçı mesafe olarak birbirlerine 
yakınlarsa, bu durumda fabrika güzergahı bir gruplama kriteri olarak kullanılabilir. 
(Baudin, 2004). 
 

2.2.4.1. Milk Run Yönteminin Avantajları 
 
Öncelikle tedarikçilere teslimatların aşağıdaki koşullar dahilinde gerçekleştiği 
varsayılsın (Baudin, 2004):  
 

• Milk run uygulaması envanter seviyesinin azalmasını sağlar. 
• Daha iyi tahmin edilebilen sipariş yenileme süreleri sağlar. 
• Daha iyi envanter görünebilirliği sağlar. 
• Gelişmiş bir tedarikçi iletişimi sağlar. 

 
2.2.4.2. Kanban Sistemi Ve Milk Run 
 
Doğru uygulandığında tam zamanında üretim imalat organizasyonlarının karlılık 
oranı, kalite ve verimliliklerinde etkileyici iyileştirmeler sağlar. Üretimin tam 
zamanında gerçekleştirilebilmesi için tüm süreçlere ne zaman ne kadar üretim 
yapacaklarını zamanında bildiren bir bilgi sisteminin kurulması gereklidir. Tam 
zamanında üretim sistemlerinde bu işlevi gerçekleştiren Kanban sistemidir 
(www.wikipedia.org).   
Kanban Sisteminde üretim ve malzeme akışını kontrol etmek için kullanılan; üretim 
süreçlerine neyi, ne zaman, ne kadar üreteceklerini ve nereye göndereceklerini 
söyleyen bir üretim yönetimi aracıdır. Kanban ile ürün ve bilgi akışı birlikte ele 
alınır, ayrı bir stok yönetimi gerekmez, fazla üretim engellenir ve israfların en aza 
indirilmesi sağlanır.  
İtme üretim planlamasının başarısında önemli bir belirleyici itmeyi sağlayan talep 
tahmininin kalitesidir. Buna karşılık Kanban, tedariki veya mevcut müşteri talebinin 
ihtiyaç duyduğu üretimi belirleyen çekme sisteminin bir parçasıdır. Kanban 
sisteminde, sonraki süreçler önceki süreçlerden sadece tükettikleri miktarda ve 
zamanda parça talep eder ve çekerler. Kanban Sistemi sisteminde, üretim çizelgesi 
sadece son üretim sürecine gönderilir. Hangi ürünün, ne zaman ve ne miktarda 
üretileceğinin sadece son süreç tarafından bilinmesi bu sürecin önceki süreçlerden 
sadece kendine gereken parçaları çekmesini sağlayacaktır ve böylece sonraki 
aşamanın parça çekimi olmadan önceki aşamada üretim yapılmayacak ve sonuçta her 
aşama kendisinden sonra gelen aşamanın ihtiyacını karşılamak üzere tam zamanında 
üretim yapacaktır. Bu da süreçler arasında oluşacak ara stokları ve stok düzeylerinde 
gözlenen dalgalanmaların minimize edilmesini sağlayacaktır (www.wikipedia.org). 
 
Kanban Sistemindeki üretim süreçlerinde bu stokların nasıl minimize edileceği 
aşağıdaki şekil yardımıyla da incelenip bu süreçlerin iyileştirilmesinde milk run 
uygulamalarının ne kadar etkin bir araç olduğu görülebilmektedir. 
 
Kanban stratejisinin bileşenleri: fabrika yada merkez depolar, milk runlar, kanbanlar 
ve bir stok yönetim sistemidir.  Malzemeye ihtiyacı olan üretim fabrikası, ihtiyaç 
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duyduğu ürünlerin siparişini tedarikçiye iletir. Sipariş emrini alan tedarikçi sistemine 
işler ve üretmeye başlar. Fabrika milk run aracını tedarikçilere yönlendirir. Milk run 
aracı siparişi verilmiş olan ürünleri tedarikçilerden toplar ve fabrikaya getirir 
(Arbulu, vd., 2003). 

 
 

BÖLÜM 3. ARAŞTIRMA BULGULARI 
 
 

3.1.  Mevcut Sistem İçeriği 
 
Sarf malzemeleri için; 
 
Üretimde tek kullanımlık bir sürü sarf malzemesi mevcuttur. Bunlara örnek olarak; 
eldiven, toz bezi, galoş, tulum, bone, maske gibi sarf malzemelerini söyleyebiliriz. 3 
vardiya olarak çalışan ve 3 farklı üretim sahası bulunan bir ilaç firmasında sürekli 
kullanılan ve kullanılması mecburi bu malzemelerin eksikliği veya sipariş gecikmesi 
gibi nedenler, üretimin aksamasına neden olmaktadır. Üretim için gerekli hammadde 
malzemesi gibi sarf malzemeleri de önem taşımaktadır. 
 
Tedarik edilen sarf malzemeleri için fabrika içerisinde belirli bir yer 
bulunmammaktadır. Her üretim sahası malzemelerini kendi stok alanında 
saklamaktadır. Stok alanı kısıtından dolayı ile ihtiyaç maiktarı kadar ürün tedariği 
sağlanamamakta ve üretimde bekleme süreleri yaşanmaktadır veya yedekleme 
mantığı ile fazla sipariş verilmekte ve gereksiz stok maliyeti oluşmaktadır. Bu 
malzemeler için bir sonraki üretim için sipariş açılması ve mevcut stoktan düşürülme 
işlemleri için bir sistem olmadığından dolayı firma tarafından birçok anlamda 
maliyet kayıpları, zaman ve iş gücü kayıpları yaşanmaktadır. 
 
Kısa süreli çözüm olarak, üretimde kullanılacak bu sarf malzemeleri için açılan 
siparişler toplu alınarak gereksiz stok sistemi uygulanmaktadır ve bu yöntem firmaya 
stok maliyeti de getirmektedir. Sarf malzemeleri için uygulanan mevcut durumun 
firmaya yaptığı olumsuz durumlar aşağıdaki gibi sıralanabilir; 

• Stok maliyetlerinin artışı 
• Üretim bekleme süresinin fazla olması 
• Depo alanlarının verimsiz kullanımı 

Ambalaj malzemeleri için; 
 
Üretimde kullanılacak ambalaj malzemeleri için açılan siparişler toplu alınarak 
gereksiz stok sistemi uygulanmaktadır. Üretime bağlı acil ihtiyaçlar için günlük, 
düzensiz araç gönderimi yapılmaktadır. Mevcut uygulama ile fazla stok maliyeti, 
ihtiyaç dışı tutulan ambalaj malzemelerinin bekleme sürelerinden oluşan yıpranma, 
eskime gibi durumlar; firmaya gereksiz maliyet olarak geri dönmektedir. Mevcut 
durumun firmaya yaptığı olumsuz durumlar aşağıdaki gibi sıralanabilir; 

• Stok maliyetlerinin artışı, 
• Zamanında teslimat hızının verimsizliği, 
• Ulaşım için kullanılan ekipman verimsizliği, 
• Üretim bekleme süresinin fazla olması, 
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• Üretim ve depo alanlarının verimsiz kullanımı 
Firmanın Solid 1 üretiminde kullandığı 26 çeşit tüp çeşidi, Solid 2 üretiminde 
kullandığı 12 çeşit tüp çeşiti ve Sefalosporin üretiminde kullandığı 7 çeşit tüp çeşidi 
kullanılmaktadır. Üretimde kullanılan tüp ambalaj malzemeleri çeşitleri ve günlük 
kullanım miktarları tablolar ile gösterilmiştir (Tablo 3.1., Tablo 3.2. ve Tablo 3.3.). 
 
Firmanın 3 ayrı üretim sahası ve 2 ayrı ambarı mevcuttur. Tedarikçiden gelen 
malzemeler öncelikle ambarlara gelmektedir; ambalaj malzeleri, giriş kalite kontrol 
birimi tarafından kontrolden geçerek, uygun olan malzemeler ilgili üretim sahalarına, 
kontrolden geçemeyen malzemeler yine ambarda bulunan tedarikçiye teslim edilmek 
üzere karantina bölgesine taşınmaktadır. 

 
Tablo 3.1. Solid 1 Üretimi İçin Kullanılan Tüp Ambalaj Malzemeleri Çeşitleri ve Kullanım 

Miktarları 
Malzeme 
Çeşidi Tüp Çapı Malzeme Numarası Günlük Kullanım 

Miktarı 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 

 

25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
33 

 

31000374 
31000375 
31000016 
31000378 
31000339 
31000610 
31000587 
31000757 
31000758 
31000355 
31000380 
31000764 
31000765 
31000333 
31000023 
31000347 
31000390 
31000336 
31000676 
31000350 
31000021 
31000702 
31000707 
31000708 
31000395 
31000346 

 

141,930 
280,450 
145,650 
31,180 
90,290 
26,221 
28,230 
30,820 
30,780 
26,000 
55,120 
16,450 
30,240 
125,170 
32,530 
88,400 
97,300 
10,360 
62,220 
50,410 
106,930 
59,120 
56,950 
39,460 
84,850 
40,030 

 

    

Tablo 3.2. Solid 2 Üretimi İçin Kullanılan Tüp Ambalaj Malzemeleri Çeşitleri ve Kullanım 
Miktarları 

Malzeme 
Çeşidi Tüp Çapı Malzeme Numarası Günlük Kullanım 

Miktarı 
1 18 31000367 315,870 
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2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

 

18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 

 

31000377 
31000379 
31000015 
31000392 
31000759 
31000760 
31000335 
31000363 
31000022 
31000385 
31000373 

 

221,320 
413,550 
350,180 
49,010 
28,260 
67,740 
176,280 
21,960 
211,890 
76,960 
156,180 

 

 
Tablo 3.3. Sefalosporin Üretimi İçin Kullanılan Tüp Ambalaj Malzemeleri Çeşitleri ve 

Kullanım Miktarları 
Malzeme 
Çeşidi Tüp Çapı Malzeme Numarası Günlük Kullanım 

Miktarı 

 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

18 
18 
18 
25 
25 
25 
25 

 

32000720 
32000343 
32000017 
32000019 
32000344 
32000018 
32000393 

 

51,260 
25,780 
127,750 
30,410 
58,980 
106,560 
69,860 

 

 
3.2.  Kanban İle Değişen Sistem İçeriği 

 
Sarf malzemeleri için, 
 
Mevcut sistemde, tedarik edilen sarf malzemeleri fabrika içerisinde üretim 
sahalarının stok alanlarında bulunmaktaydı, değişen uygulama ile Solid depo 
içerisine sarf malzemeler için özel bir yer sağlanmıştır. Sarf malzemesi için 
kullanılan Solid depo 2 katlı bir depo binasıdır. Sürekli kullanılan bu malzemeler için 
ayrı bir alan kurulmuş ve uygulamaya alınmıştır. Deponun üst katında raflara dizili 
sarf malzemeleri için raflar satın alınmıştır (Şekil 3.1.) Rafların bulunduğu alan için 
yerleşim planı Şekil 3.2. de gösterilmiştir. Malzeme kutuları için kanban kartları 
oluşturulmuştur. Sarf malzemeler için tasarlanmış kanban kartları Şekil 3.3. de 
gösterilmiştir. Üretim ve depo personelleri tarafından kullanılması adına deponun ilk 
katına kanban kartları için kanban cebi koyulmuştur. Kanban cebi görseli Şekil 3.4. 
de gösterilmiştir.  
Uygulama öncesi üretim departmanlarından yıllık sarf malzeme ihtiyaçları 
belirlenmiş, bu doğrultuda haftalık malzeme ihtiyaçları çıkarılmıştır. Kanban 
döngüsü haftalık olarak planlanmıştır. Üretim stok alanlarında bulundurulacak sarf 
malzemeleri için kritik stok belirlenmiştir. Kanbanların takibi için üretim sahalarında 
üretim kanban sorumluları, depo alanları için depo kanban sorumluları belirlenmiş ve 
gerekli eğitimler veilmiştir. 
Süreç şu şekilde ilerleyecektir; haftalık ihtiyaçlar doğrultusunda üretim personeli 
tarafından kritik stoka inen sarf malzemelerine ait kanban kartları üretim kanban 
sorumlusu tarafından üretimden depoda bulunan kanban cebine kanbanı bırakılır. 
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Günde 2 defa olacak şekilde belirlenmiş periyotlarda depo personeli tarafından bu 
kanban cebi kontrol edilir ve istenilen malzemeler hazırlanarak malzemeler kanban 
kartları ile birlikte yapışkanlı kanban ceplerine konulur ve üretime gönderilecek 
alana bırakılır. Depo kanban sorumlusu tarafından hazırlama işlemleri şu şekilde 
olacaktır; üretimden gelen kanban kartlarını sisteme işlemek ve sipariş açmak için 
kanban üzerindeki malzeme bilgilerini, kanban sisteme kayıt ve sipariş formuna 
(Şekil 3.4.) işler. Bu formlar ise günün sonunda toplanarak yapılmaktadır. 
 
 
 

 
Şekil 3.1. Solid Depoda Bulunan Raflar 
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Şekil 3.2. Rafların Bulunduğu Alan İçin Yerleşim Planı 

 

 
Şekil 3.3. Sarf Malzemeler İçin Tasarlanmış Kanban Kartı 

 

70 / 562



 
 

 
 

 
Şekil 3.4. Kanban Cebi Görseli 

 

 
Şekil 3.5. Kanban Sisteme Kayıt Ve Sipariş Formu 

 
Uygulama sonrası işlemlerin görselleri aşağıda verilmiştir. 
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Şekil 3.6. Kanban Cebi Görseli 

 
 

 
Şekil 3.7. Üretime Teslim Edilecek Kanban Görseli 

 
Ambalaj malzemeleri için, 
 
Ambalaj malzemeleri için açılan siparişler toplu alınmakta, üretime bağlı acil 
ihtiyaçlar için günlük ve plansız araç gönderimi ile tedarikçiden malzemeler firmaya 
taşınmaktaydı. Kanban sistemi sonrası, süreç şu şekilde planlanmaktadır; 
 
Aşağıdaki Şekil 3.1. de gösterildiği gibi, tedarikçiden kanban kartları ile birlikte 
gelen ambalaj malzemeleri fabrikaya giriş yaptıktan sonra forklifler ile Sefalosporin 
ve Solid ambarlarlara taşınacaklardır. Ambara gelen ambalaj malzemeleri, depo 
personeli tarafından irsaliye giriş işlemleri ve giriş kalite kontrol departmanı 
tarafından kontrollerden geçecektir. Giriş kalite kontrolden geçemeyen malzemeler 
tedarikçiye gönderilmek için yine ambarda bulunan karantina bölgesine taşınacaktır. 
Giriş kalite kontrolden geçen ambalaj malzemeleri, depo personelleri tarafından 
forkliftler ile Sefalosporin, Solid 1 ve Solid 2 üretim sahalarında bulunan malzeme 
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alanlarına taşınacaktır. Buraya kadarki süreçte ambalaj malzemeleri, kanban kartları 
ile birlikte bulunmaktadır.  
Üretim sahalarına taşınan ambalaj malzemeleri üretim personelleri tarafından 
kullanılacakları zaman her bir kutu üzerinde bulunan kanban kartlarını çıkararak, 
kanban kartı için ayrılmış bölmeye kanban kartlarını koyacaklardır.  
Kanban kartları için ayrılmış bölmedeki kanbanlar, bu iş için görevlendirilmiş 
kanban personeli tarafından belirli periyotlarda kontrol edilerek toplanacak ve 
kanban ofisine taşınacaktır. Kanban personeli, kanban kartlarını toplamaktan ve 
sisteme işleyerek siparişi açmaktan sorumludur. Kanban personeli tarafından kanban 
ofisine taşınan kanbanlar el terminalleri ile üzerinde bulunan barkodlar sayesinde 
bilgisayara işlenecek ve sistem üzerinden sipariş açılacaktır. Böylelikle, malzeme ve 
envanter ile ilgili bilgiler sistemde depolanacak ve bir sistem doğrultusunda akış 
oluşturulacaktır. 
 
Kanban personeli tarafından kanban ofisine taşınan kanban kartları ile üretimde 
kullanılan ambalaj malzemelerinden arta kalan boş kutular, depo personelleri 
tarafından toplanarak sevkiyat için gelen kamyon şoförüne teslim edilecektir. 

 
Şekil 3.1. Kanban Sistemi Sonrası İş Akış Şeması 

 
Fabrika üretime 3 vardiya olarak çalışmaktadır. Birinci vardiya 08.00 – 16.00 saatleri 
arasında, ikinci vardiya 16.00 – 00.00 saatleri arasında ve üçüncü vardiya ise 00.00 – 
08.00 saatleri arasındadır. 
 
Üretimi aksatmadan ve gereksiz stok bulundurmadan kanban döngüsünü kurmak için 
her vardiyaya 2 sefer düzenlenmiştir. Böylelikle 2 sefer için 2 adet şoför ve 2 adet 
kamyona ihtiyaç belirlenmiştir.  
Vardiya saatleri göz önünde bulundurularak sefer saatleri 4’ er saat aralar ile 6 kere 
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yapılacaktır, aşağıdaki saatler gibi planlanmıştır; 
• 09.00 – 13.00 
• 17.00 – 21.00 
• 01.00 – 05.00 

6 kere yapılması planlanan sefer saatleri sonucu kanban sayısının hesaplanması 
formülündeki A-B-C çevrim sayısı; 1-6-1 olarak belirlenmiştir. Buradaki çevrimin 
açılımı, 1 günde 6 sevkiyat olacağı ve açılan siparişin 1 sevkiyat sonrasında 
fabrikada olacağı anlamına gelmektedir. 
 
Yukarıda belirlenen çevrim sayısını, kanban kutu sayılarının belirlemek için 
kullanılan formülde yerine koyarak Solid 1, Solid 2 ve Sefalosporin üretimim için 3 
örnek yapacak olursak; 
 
Örnek 1:  
 
Tablo 4.4.’ de ilk satırda verilen veriler doğrultusunda, 
A-B-C çevrim sayısı, 1-6-1  
D güvenlik stoğu, 4 saatte bir düzenlenen sevkiyat 
E toplam çalışma süresi, 24 saat 
Günlük maksimum kullanım, 141,930 adet ve 
Lot, 1000 adet kanban kutu içerisinde bulunan miktarı göstermektedir.  
 
Formülde değerleri yerine koyarak hesaplandığında, günlük kullanılan ürün miktarı 
için gerekli kanban kutu sayısı 71 adet olarak bulunmaktadır. 
 
 

� A x 
C + 1

B
+

D
E

 �  x � 
Günlük Maksimum Kullanım

Lot
 � 

 

� 1 x 
1 + 1

6
+

4
24

 �  x � 
141,930

1000
 � 

 
= 71 adet kanban kutu sayısı 

 
Örnek 2: 
 
Tablo 4.5.’ de ilk satırda verilen veriler doğrultusunda, 
A-B-C çevrim sayısı, 1-6-1  
D güvenlik stoğu, 4 saatte bir düzenlenen sevkiyat 
E toplam çalışma süresi, 24 saat 
Günlük maksimum kullanım, 315,870 adet ve 
Lot, 1500 adet kanban kutu içerisinde bulunan miktarı göstermektedir.  
 
Formülde değerleri yerine koyarak hesaplandığında, günlük kullanılan ürün miktarı 
için gerekli kanban kutu sayısı 105 adet olarak bulunmaktadır. 
 

� A x 
C + 1

B
+

D
E

 �  x � 
Günlük Maksimum Kullanım

Lot
 � 
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� 1 x 
1 + 1

6
+

4
24

 �  x � 
315,870

1500
 � 

 
= 105 adet kanban kutu sayısı 

 
Örnek 3: 
 
Tablo 4.6.’ da ilk satırda verilen veriler doğrultusunda, 
A-B-C çevrim sayısı, 1-6-1  
D güvenlik stoğu, 4 saatte bir düzenlenen sevkiyat 
E toplam çalışma süresi, 24 saat 
Günlük maksimum kullanım, 51,260 adet ve 
Lot, 1500 adet kanban kutu içerisinde bulunan miktarı göstermektedir.  
 
Formülde değerleri yerine koyarak hesaplandığında, günlük kullanılan ürün miktarı 
için gerekli kanban kutu sayısı 17 adet olarak bulunmaktadır. 
 
 

� A x 
C + 1

B
+

D
E

 �  x � 
Günlük Maksimum Kullanım

Lot
 � 

 

� 1 x 
1 + 1

6
+

4
24

 �  x � 
51,260
1500

 � 
 

= 17 adet kanban kutu sayısı 
 
Aynı formül kullanılarak; Solid 1, Solid 2 ve Sefalosporin üretimi için kullanılan tüp 
ambalaj malzemelerinin malzeme kanban kodları ve kanban kutu sayıları  
oluşturulmuş ve Tablo 3.4., Tablo 3.5. ve Tablo 3.6. da gösterilmiştir. 
 
 

Tablo 3.4. Solid 1 Üretimi İçin Kullanılan Tüp Ambalaj Malzemelerinin Kanban 
Kutu Sayıları 

Malzem
e Çeşidi 

Malzeme 
Kanban 
Kodu 

Tüp 
Çapı 

Malzeme 
Numarası 

Günlük 
Kullanım 
Miktarı 

Koli İçi 
Miktar 
(adet) 

KANBAN 
KUTU 
SAYILARI 

1 SLD1 01 25 31000374 141,930 1000 71 
2 SLD1 02 25 31000375 280,450 1000 140 
3 SLD1 03 25 31000016 145,650 1000 73 
4 SLD1 04 25 31000378 31,180 1000 16 
5 SLD1 05 25 31000339 90,290 1000 45 
6 SLD1 06 25 31000610 26,221 1000 13 
7 SLD1 07 25 31000587 28,230 1000 14 
8 SLD1 08 25 31000757 30,820 1000 15 
9 SLD1 09 25 31000758 30,780 1000 15 
10 SLD1 10 25 31000355 26,000 1000 13 
11 SLD1 11 25 31000380 55,120 1000 28 
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12 SLD1 12 25 31000764 16,450 1000 8 
13 SLD1 13 25 31000765 30,240 1000 15 
14 SLD1 14 25 31000333 125,170 1000 63 
15 SLD1 15 25 31000023 32,530 1000 16 
16 SLD1 16 25 31000347 88,400 1000 44 
17 SLD1 17 25 31000390 97,300 1000 49 
18 SLD1 18 33 31000336 10,360 500 10 
19 SLD1 19 33 31000676 62,220 500 62 
20 SLD1 20 33 31000350 50,410 500 50 
21 SLD1 21 33 31000021 106,930 500 107 
22 SLD1 22 33 31000702 59,120 500 59 
23 SLD1 23 33 31000707 56,950 500 57 
24 SLD1 24 33 31000708 39,460 500 39 
25 SLD1 25 33 31000395 84,850 500 85 
26 SLD1 26 33 31000346 40,030 500 40 

Tablo 3.5. Solid 2 Üretimi İçin Kullanılan Tüp Ambalaj Malzemelerinin Kanban 
Kutu Sayıları 

Malzem
e Çeşidi 

Malzeme 
Kanban 
Kodu 

Tüp 
Çapı 

Malzeme 
Numarası 

Günlük 
Kullanım 
Miktarı 

Koli İçi 
Miktar 
(adet) 

KANBAN 
KUTU 
SAYILARI 

1 SLD2 01 18 31000367 315,870 1500 105 
2 SLD2 02 18 31000377 221,320 1500 74 
3 SLD2 03 18 31000379 413,550 1500 138 
4 SLD2 04 18 31000015 350,180 1500 117 
5 SLD2 05 18 31000392 49,010 1500 16 
6 SLD2 06 18 31000759 28,260 1500 9 
7 SLD2 07 18 31000760 67,740 1500 23 
8 SLD2 08 18 31000335 176,280 1500 59 
9 SLD2 09 18 31000363 21,960 1500 7 
10 SLD2 10 18 31000022 211,890 1500 71 
11 SLD2 11 18 31000385 76,960 1500 26 
12 SLD2 12 18 31000373 156,180 1500 52 

Tablo 3.6. Sefalosporin Üretimi İçin Kullanılan Tüp Ambalaj Malzemelerinin 
Kanban Kutu Sayıları 

Malzem
e Çeşidi 

Malzeme 
Kanban 
Kodu 

Tüp 
Çapı 

Malzeme 
Numarası 

Günlük 
Kullanım 
Miktarı 

Koli İçi 
Miktar 
(adet) 

KANBAN 
KUTU 
SAYILARI 

1 CEF 01 18 32000720 51,260 1500 17 
2 CEF 02 18 32000343 25,780 1500 9 
3 CEF 03 18 32000017 127,750 1500 43 
4 CEF 04 25 32000019 30,410 1000 15 
5 CEF 05 25 32000344 58,980 1000 29 
6 CEF 06 25 32000018 106,560 1000 53 
7 CEF 07 25 32000393 69,860 1000 35 

 
Değişen sistemin uygulamaya alınması için, 
Kanbanlar, tüp ambalaj malzemelerine uyum bakımından kutu boyutları en 32 cm, 
boy 45 cm ve yükseklik 21 cm olacak şekilde belirlenmiştir. Kanban kart içeriği ise 
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aşağıdaki bilgileri içerecek şekilde tasarlanmıştır; 
• Ürün Adı 
• Malzeme Numarası 
• Malzeme Kanban Kodu 
• Kanban İçi Miktar 
• Malzeme Çapı 
• Kanban Numarası 

Ek olarak, kanban kart içeriğinde, ambalaj malzemesinin görseli ve kanbana ait 
barkod bulunmalıdır. 
Ambalaj malzemeleri için hazırlanan Kanban tasarımı, Şekil 3.2. de verilmiştir. 

 
Şekil 3.2. Kanban Tasarımı 

 
 
 
Sonuç olarak, bu ilaç firması için sarf malzemeleri için uygulanan kanban sisteminin 
yeterli olduğu tespit edilmiştir. 
Ambalaj malzemelerinde ise yönetim kararı, çalışan katılımı ve tedarikçi katılımı 
gerekmektedir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SONUÇ 
 
Yalın düşünce, tüm şirketin yalın stratejisi altında bir orkestra gibi hareket 
ettirilmesinin yönetimidir. Bu çalışmada, yalın üretimde Kanban Sistemi, üretim ve 
lojistik süreçlerinin bütününü israflardan arındırıp sadeleştirerek firmanın lojistik 
süreçlerindeki karlılığını arttırmak amacıdır. Genel olarak yalın düşüncede israf, 
ürüne ya da faaliyete değer katmayan her şeydir. Tasarımdan sevkiyata tüm 
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süreçlerde her türlü israfın yok edilmesi ile maliyetlerin düşürülmesi işlemleridir. 
 
Türkiye ve çeşitli ülkelerde belli bir pazara sahip, ilaç üretimi alanında faaliyet 
gösteren, %100 yerli sermayeli bir ilaç firmasında yalın düşünce uygulamalarından 
Kanban Sistemi yapılmıştır. İşletmenin mevcut lojistik yöntemi herhangi bir 
sistemden uzak iken uygulanan Kanban Sistemi ile şirketin ulaşım alanında çeşitli 
israflardan arındırıp işletme açısından bir değer oluşturmayan, işletmenin lojistik 
faaliyetlerine fazladan bedel ödediği çoğu şeyden kurtararak lojistik ve üretim 
süreçlerinde firma karlılığı ve verimliliği arttırılmıştır. 
 
Sonuç olarak çalışmada elde edilen önemli bulgular şu şekilde özetlenebilir: 
 

• Mevcut uygulama ile kanban sonrası yapılan tedarikçi süreç döngüsü 
karşılaştırıldığında stok maliyetlerindeki azalış, 

• Mevcut uygulama ile kanban sonrası yapılan tedarikçi süreç döngüsü 
karşılaştırıldığında zamanında teslimat hızının artışı, 

• Mevcut uygulama ile kanban sonrası yapılan tedarikçi süreç döngüsü 
karşılaştırıldığında ulaşım için kullanılan araçların etkin kullanımı, 

• Mevcut uygulama ile kanban sonrası yapılan tedarikçi süreç döngüsü 
karşılaştırıldığında üretimin bekleme süresinin kaybolması, 

• Mevcut uygulama ile kanban sonrası yapılan tedarikçi süreç döngüsü 
karşılaştırıldığında üretim ve depo alanlarının daha verimli kullanımı görülmektedir. 

78 / 562



 
 

                                                                                        
www.24kasim.org 

 

 

KAYNAKÇA 
 

Acar, N., 1995, “Tam Zamanında Üretim Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları”, No:542. 
Arbulu, R. Ballard, N.,  Harper, B., 2003, “Kanban In Constructıon”, Proceedings of IGLC. 
Aytuğ H., Doğan C.A., 1998, “A Framework and a Simulation Generator For KanbanControlled 

Manufacturing Systems”, Computers ind. Engng Vol:34, No 2:337-350. 
Baudin, M., 2004, “Lean Logistics: The Nuts And Bolts Of Delivering Materials And Goods”, 

Productivity Press, New York. 
Bruun Peter, Meffor Robert; 2003, “Lean Production and Internet”, Internal Journal of Production, 

Economics. 
Chopra, S. ve Meindl, P., 2001, Supply Chain Management, Pearson Education Inc PrenticeHall, 

New Jersey USA,0-13-121745-3. 
Görçün Ö. Faruk, 2010, Örnek Olay Ve Uygulamalarla Tedarik Zinciri Yönetimi, Kadir Has 

Üniversitesi, İstanbul.  
Groenevelt, H., 1993. The just-in-time system. In: Handbooks in OR &MS volume 4, ed. by S.C. 

Graves, A.H.G. Rinnooy Kan, and P.H. Zipkin (Amsterdam: Elsevier), pp. 629- 670.  
Cil, I. ve Turkan, YS., 2013, An ANP - based assessment model for lean enterprise 

transformation, Internatıonal Journal Of Advanced Manufacturıng Technology, cilt 64, no. 1, 
pp. 1113-1130.  

Cil, I., Erdil, N. O., Kilic, T. ve Kosar, B. 2016. Lean Logistic Network Design and Analysis with 
ANYLOGIC. In LM-SCM 2016 XIV. International Logistics and Supply Chain Congress (p. 
523). 

Çil, I., Karaduman, E., Özçetin, K. N., ve İpek, M. 2018. Bir tekstil firmasında satış tahminleri 
üzerinden emniyet stoğu gün sayısının sistem dinamiği yaklaşımıyla belirlenmesi. Sakarya 
University Journal of Science, 22(2), 826-837. 

Çil, İ , Yalçın, S . (2018). Yalın Üretimin Bankacılık Sektörüne Uyarlanması ve Bir Benzetim 
Çalışması. Sakarya University Journal of Science , 22 (2) , 622-636 .  

Duman, B., Genel, K., & Cil, I. 2018. Lean production in lift installation and vale flow mapping. 
Journal of Engineering Research and Applied Science, 7(2), 910-916. 

Olson J., 1995, “Kanban-an Integrated JIT System” Bosal-Sekura Idustries. 
Özkan A., Esmeray., 2002, “Bir Maliyet Kontrol Sistemi Olarak JIT Üretim Sistemi ve Muhasebe 

Uygulamaları”, C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 3, Sayı 1:129-146. 
Pekin, E., ve Çil, İ. (2015). A Poka-Yoke application in rubber industry. Sakarya University 

Journal of Science, 19(2), 163-170 
Rashid, NM, Ngalawa, F, ve Cil, I, (2016). Comparative Study of Logistic Industry of Tanzania 

and Turkey, Int. J. of Operations and Logistics Managenet, 5, 2, 74-82. 
Landry, S ve Philippe, R. 2004, Lojistik sağlık hizmetlerine nasıl hizmet edebilir? Tedarik Zinciri 

Forumu, 5(2), s. 24 - 30 
Wall, T., 2003, Lean Manufacturing Lessons From a Road Raged Operations Executive, The 

Northwest Lean Networks 
Womack James, James Daniel, REOS Daniel, 1990, “Dünyayı Değiştiren Makine”, Çeviren: 

Osman Kabak, Panel Matbaacılık, İstanbul.  
www.petrolofisi.com.tr, Erişim Tarihi: 2019. 
www.lean.org.tr, Erişim Tarihi: 2019. 
 

 
 

 

79 / 562

https://scholar.google.com/scholar?oi=bibs&cluster=13643575343132603237&btnI=1&hl=en
https://scholar.google.com/scholar?oi=bibs&cluster=13643575343132603237&btnI=1&hl=en


                                                                                        
www.24kasim.org 

 

 

 
  KOBİ’ LERDE YALIN ÜRETİM: 
ELEKTRİKLİ KOMPONENT ÜRETİMİ YAPAN BİR 
FİRMADA YALIN ÜRETİM UYGULAMALARI 
 

Büşra POLAT, İbrahim ÇİL 
Endüstri Mühendisliği, Sakarya Üniversitesi  

 
 
ÖZET 
 
Yalın üretim, üretim sürecinin bütününü israflardan arındırıp sadeleştirerek firma 
karlılığını arttırmak amacını taşıyan sistem ve teknikler bütünüdür. Yapısında, hata, 
maliyet, stok, işçilik, fire, israf, müşteri memnuniyetsizliği gibi gereksiz unsur 
taşımayan bir üretim sistemidir. Yalın üretimin ana stratejisi; üretim hızını arttırıp, 
aynı zamanda üretim süresini kısaltarak, daha kaliteli ürün üretimi ve maliyeti 
azaltmaktır (Cil ve Turkan, 2013). Yalın üretim, üretime yük getiren tüm israflardan 
arınmayı hedef alan bir yaklaşımdır. Yalın üretimin amacı, ister büyük kuruluşlar 
olsun ister küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ' ler) olsun yalın bir üretim 
sistemine, yalın bir şirkete, yalın bir değer zincirine ulaşmaktır. Bu çalışmanın amacı 
yalın üretimin ülkemiz şartlarındaki orta ölçekli işletmelerde uygulanabilirliğinin ve 
kazanımlarının incelenmesidir. Yalın üretim yaklaşımı bazı büyük şirketlerde olduğu 
gibi, günümüzde giderek küçük ve orta ölçekli işletmeler tarafından da uygulama 
alanı bulmaktadır. Bu araştırmanın amacı, Türkiye'de yalın üretimin benimsenmesini 
araştırmak ve KOBİ'ler tarafından uygulanan yalın uygulamaları incelemektir. Bu 
çalışmada örnek olay incelemesi metodolojisi kullanılmaktadır. Türkiye'de üretim 
performansında önemli bir iyileşme sağlamak için yalın üretim prensipleri ve 
tekniklerini uygulayan beyaz eşya sektöründe elektrikli komponent üretimi yapan bir 
firmada yalın üretim uygulama bulguları sunmaktadır. 
 
Anahtar Kelimeler: Yalın Üretim, KOBİ, Yalın Üretim Teknikleri, Yalın Üretim 
Uygulamaları 
 
 
 
LEAN PRODUCTION IN SMES: LEAN PRODUCTION APPLICATIONS IN 

AN ELECTRIC COMPONENT MANUFACTURER 
 
ABSTRACT 
 
 
 
Lean production is a set of systems and techniques aiming to increase the 
profitability of the company by eliminating and simplifying the whole production 
process. It is a production system that does not carry unnecessary elements such as 
error, cost, stock, labor, waste, waste, customer dissatisfaction. The main strategy of 

ULUSLARARASI 24 Kasım BAŞÖĞRETMEN EĞİTİM ve  
YENİLİKÇİ  BİLİMLER SEMPOZYUMU 

 

80 / 562



                                                                                        
www.24kasim.org 

 

 

lean production is; to increase production speed and at the same time to shorten the 
production time, to produce better quality products and to reduce costs. Lean 
production is an approach that aims to eliminate all wastes that put a burden on 
production. The aim of lean production is to reach a lean production system, a lean 
company and a lean value chain, whether it is large enterprises or small and medium-
sized enterprises (SMEs). The aim of this study is to examine the applicability and 
gains of lean production in medium sized enterprises in Turkey. The lean 
manufacturing approach is increasingly being applied by small and medium-sized 
enterprises as in some large companies. The aim of this study is to investigate the 
adoption of lean production in Turkey and examine lean practices implemented by 
SMEs. In this study, case study methodology is used. Turkey offers lean 
manufacturing principles and techniques applied in the white goods sector, a 
company engaged in manufacturing electrical components for signs of lean 
manufacturing practices to ensure a significant improvement in production 
performance. 
 
Keywords: Lean Manufacturing, SME, Lean Manufacturing Techniques, Lean 
Manufacturing Applications 
 
 
 
 

• GİRİŞ  
 
Yalın Üretim, üretim sürecinin bütününü israflardan arındırıp sadeleştirerek firma 
karlılığını arttırmak amacını taşıyan sistem ve teknikler bütünüdür. Yalın düşüncede 
israf, müşterinin gözünde ürüne ya da faaliyete değer katmayan her şeydir. 
Tasarımdan sevkiyata tüm süreçlerde her türlü israfın (hatalar, aşırı üretim, stoklar, 
yarı mamül stokları, beklemeler, gereksiz işler, gereksiz hareketler, gereksiz 
taşımalar) yok edilmesi ile maliyetlerin düşürülmesi işlemleridir (Çil ve Yalçın, 
2018). 
 
Türkiye’ de belli bir pazara sahip, beyaz eşya sektörü için elektrikli komponent 
üretimi alanında faaliyet gösteren bir kablo firmasında çeşitli yalın üretim 
uygulamaları yapılmıştır. İşletmenin mevcut üretim yöntemi sezgisel iken uygulanan 
yalın üretim teknikleri ile şirketin çoğu alanını israflardan arındırıp müşteri açısından 
bir değer oluşturmayan, müşterinin fazladan bedel ödemeyi kabul etmeyeceği katma 
değeri olmayan çoğu şeyden kurtararak firma karlılığı ve verimliliği arttırılmıştır. 
 
GELİŞME 
BÖLÜM 1. KAYNAK ARAŞTIRMASI 
 

1.1. İşletmenin Tanıtımı 
 
1972 yılında beyaz eşya sektörü için elektrikli komponentleri üretmek üzere 
kurulmuştur. Çevirmeli Anahtar, Tuşlu Anahtarlar, Sürgülü Anahtarlar ve Gösterge 
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Lambaları üretmektedir. Ayrıca üretim tekniği ve deneyiminden dolayı küçük plastik 
ve metal parça ihtiyaçlarına cevap verebilmektedir. 
 
Sektörün önde gelen firmaları ile uzun süreli çalışmalar gerçekleştirilmektedir. 
Ürettiklerimizin %75’ i yurtdışına çıkmaktadır. Bunun %50’ si yurt dışındaki beyaz 
eşya üreticilerine yapılan direkt satışlar ile gerçekleşmektedir. 
 

1.2.  Yalın Üretim Tanımı 
 
Yalın Üretim, tüm süreçlerdeki israflardan arındırarak firmaya kar sağlamak amacını 
taşıyan bir sistemdir (Pekin ve Çil, 2015). 
Taiichi Ohno israfı kaynak tüketimi sağlayan fakat değer yaratmayan bir faaliyet 
olarak göstermiştir. Diğer bir söylemle, değer katmayan fakat maliyet yaratan bir 
faaliyettir. Henry Ford ise, değer katmayan her şeyi israf olarak tanımlamıştır 
(Suzaki, 1987, Birgün vd., 2006). 
Yalın üretimin yapısında hata, stok, işçilik, fire, israf, müşteri memnuniyetsizliği gibi 
gereksiz unsur taşımayan üretim sistemidir (Womack, Janes, Reos, 1990). Yalın 
üretimin ana mantığında; üretim hızını arttırıp, üretim süresini azaltarak, daha kaliteli 
ürün, maliyette azaltmaktır. Yalın üretim, müşteri ihtiyaçları doğrultusunda malzeme 
veya bilgiyi dönüştüren veya şekillendiren ve katma değer yaratan faaliyet ile zaman 
ve kaynak kullanan, ancak ürün üstüne müşteri ihtiyaçları doğrultusunda değer ilave 
etmeyen ve katma değer yaratmayan faaliyeti ayırt etmeye yaramaktadır (Özkan, 
2004).  
Yalın üretimin ana prensipleri; 

• Değerin Tanımlanması 
• Değer Akış Analizi 
• Sürekli Akış 
• Çekme Sistemi 
• Mükemmellik Arayışı 

 
1.2.1. Yalın Üretim Uygulamaları 

 
Tüm firma üretim sisteminin performansını arttırmak amaçlı firma üretim sisteminde 
yalın dönüşüm yoluyla sürekli iyileştirme sisteminin kurulmasına başlanılmıştır. 
  
Tuşlu 1-2 tamir masasının nasıl düzenlenmesi gerektiği resimlerle açıklanmıştır. 
Kusurlu ürünler sergisi önerilmiştir. Oobeya/Asakai alanında düzenlenmiş olan 
bilgilendirme panosu üzerine bir değerlendirme yapılmıştır. 
 
Firmada başlanan kaizen çalışmalarını ivmelendirmek ve kaizen süreci sırasında 
ortaya çıkan bazı sorunları gidermek amacıyla yerinde kaizen eğitimleri yapılmıştır, 
iş görenlerin sorunlarına açıklık getirilmeye çalışılmıştır. Bu sayede yalın dönüşüm 
yolculuk sürecinde neyi daha fazla, neyi daha az yapmalıyız konusuna açıklık 
getirilmiştir. 
 
Yalın dönüşüm sorunları ortaya çıkarmakla başlanır. Kusurlu ürün üretmekte firma 
için önemli sorunlardan biridir. Tuşlu 1-2 merkezi pano alanında kusurlu tuşlu 

82 / 562



                                                                                        
www.24kasim.org 

 

 

ürünler panosu düzenlenmiştir. Şekil 1.2. de panoya örnek görsel gösterilmiştir. 
Böylece kalite ile ilgili tüm sorunlar görsel hale gelmiştir. 
 

 
Şekil 1.2. Merkezi Pano Alanında Kusurlu Ürünler Sergisi 

 
Yalın üretimde görsellik çok önemlidir. Görsellik herkes tarafından bilinmesine ve 
rahat anlaşılmasını sağlayarak düzen kurulması sağlanır. 
 
Yalın dönüşümde yolculuk süreci firma olarak yalın dönüşüm yolculuğunda neyi 
daha fazla neyi daha az yapmalıyız maddeler halinde sıralayacak olursak; 
 

• Daha fazla merak, 
• Geleceğe yönelik önleyici faaliyetler, 
• Yerinde inceleme, 
• İç ve dış müşteri ihtiyaçlarını karşılama, 
• Standartlara saygı, 
• Kök nedenleri bulma, 
• Geribildirimler, 
• İyi ve kötüyü paylaşım, 
• Daha az suçlama, 
• Kolay yolu seçme, 
• Sırf kurum dışı olduğu için dış yöntem ve teknolojilerden kaçınma, 
• Denetlemeye yönelik göstermelik geliştirme faaliyetler 

 
Yalın dönüşümde en kritik konulardan birkaçı olarak vurgulanmıştır. 
 
Tuşlu 1-2 de kayar rafta ortalama 1 buçuk aylık stok tutulmakta olduğu ve bu stoğun 
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gereksiz yere fazlalığı nedeniyle önemli oranda bu stoğun düşürülüp aynı kayar 
raflara daha fazla çeşit parça alınmasına karar verilmiştir. 
 
Bölümler ile firma dışı fabrika ve depolar arasında ürün ailesine dayalı spagetti 
analizi yapılması ve spagettinin azaltılması için strateji üretilmesi düşünülmüştür. 
 

1.3. Ürün Ailesine Dayalı Spagetti Analizi 
 
Tuşlu 1-2 ile sinyal lambası montajında spagetti şemaları yapılmıştır ve içeride 
montaj hücreleri kurarak spagettiler azaltılmıştır. Ancak bölümlerimiz ile firma dışı 
fabrikalar ve depolar arasında spagetti azaltmaya yönelik şema yapılarak senaryolar 
üzerinde inceleme gerçekleştirilmemiştir. Bilindiği gibi, spagettinin azalması; taşıma 
ve fazla üretim israfının tetiklediği israflar azaltılır, planlama ve koordinasyon 
kolaylaşır, tedarik zinciri yaygınlaşmaya başlar. 
 
Spagettiyi düşürmeye yönelik senaryolardan ikisi şöyle olabilir: 
 

• Çevirmeli 2 de etkin bir yerleşim düzeni kurulduktan sonra, çevirmeli 1 de ki 
hücreler, çevirmeli 2 ye taşınır. Şube depo boşaltılarak çevirmeli 1 tamamen depo 
haline getirilebilir.  Enjeksiyondan, şube depoya gidiş ve dönüş ortadan kalkar. 

• Firma enjeksiyon, şube depoya taşınır. Enjeksiyon bölümü depo olarak kullanılabilir. 
Böylece enjeksiyon şube depo a montaj spagettisi, şube enjeksiyon a depo montaj” a 
döner. Spagetti azalır. 
 

 
Şekil 1.3. Kablolu Sinyal Lambası Mevcut Durum Spagetti Diyagramı 

 
1.4. Bireysel Kaizen Çalışmaları 

 
Firmada bireysel kaizen çalışmaları başlatılmıştır. Çok kısa sürede birçok öneriye 
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ulaşılmıştır. Puan-Ödül sistemi, yalın duyurular ve yalın uygulamalar firmada kaizen 
verme ortamı oluşturduğu saptanmıştır. Şekil 1.4. de bir kaizen öneri formu 
görülmektedir. Unutulmamalı ki kaizenin makbulü öneri sahibinin etrafından yardım 
ve destek alarak kaizeni uygulamasıdır. Öneri ile kaizen arasındaki fark da budur. 
 
Kaizen için üretim hücreleri/bölümleri standardı denetim sistemi tartışılmıştır. Ayrıca 
denetim sisteminin standardı için bir görsel uygulama örneği açıklanmıştır. 
Mutlaka hücrelerin/bölümlerin standartları olmalıdır, Standartlar görsellerle 
gösterilmeli ve standart da göre çalışılmalıdır. Standartların olmadığı yerde, kaizen 
kültürü yerleşemez. Bu nedenler standartlar denetlenmelidir ve hücreler hizaya 
sokulmalıdır. 
 
Uygulamada, tamamen U-biçimli hücreye geçilerek 130 feet (yaklaşık 40 metre) 
konveyör atılmıştır, geri kalan 3 metrelik konveyörün de atılması planlanmıştır, hali 
hazırda iş gören sayısı 4’ den 2’ ye düşürülmüştür ve yaklaşık yarı yarıya alan 
kazanımı öngörülmüştür. 
 

 
Şekil 1.4. Kaizen Form Örneği 

 
1.5. Örümcek İnsan Ve Kanban Uygulaması İçin İş Standardı 

 
Standart iş, bir işin veya sürecin hazırlandığı zamanki bilgi ve deneyime dayalı en 
uygun yapılış yöntemidir. Bugünkü standartlaşma yarınki gelişmenin üzerine 
oturacağı temel olmalıdır. 

85 / 562



                                                                                        
www.24kasim.org 

 

 

 
Standart işin temel amacı, standart olmayan durumlar ortaya çıkarsa, bunların 
görünür hale gelmesi ve bu durumların düzeltilip geliştirilmesinin sağlanmasıdır.  
Şekil 1.5. de örnek olarak gösterilmiş standart iş formu gösterilmiştir. 
 
Standart iş formunda olması gerekenler; 
 

• Kilit noktaların belirtilmesi, 
• Süre ve zamanlama bilgisinin verilmesi, 
• Görsel referansların sağlanması 

 
Terminalli sinyal lambası ve kablolu sinyal lambası üretim sistemlerinin 
performansını artırmak amaçlı; 
 

• Kablolu sinyal lambası gelecek durum fiziksel yerleşim simülasyonu yapılmıştır. 
• Kablolu sinyal lambası Akış 1 gelecek durum değer akış haritası hazırlanılmıştır. 
• Kablolu sinyal lambası üretim sistemi gelecek durumunda kabloların depolanması 

için uygun kasa ve araba alternatifleri değerlendirilmiştir. 
• Sinyal lambası çalışanları ve bölüm sorumlularına yönelik “5S ve Kaizen” konulu 

eğitimler düzenlenmiştir. 
• Sinyal lambası montajında masa üstündeki set ve sehpaların kaldırılması tartışılmış 

ve uygulamaya geçilmiştir. 
• Tuşlu 1-2 bölümü hücreleri ve hücre panoları değerlendirilmiştir.  
• Tuşlu 1-2 bölüm hücrelerinin durumları analiz edilip, süreç akış şemaları 

oluşturulmuştur. 
• Kablolu sinyal lambası işlem süreleri belirlenmiştir ve lamba hazırlık hücresi ile akış 

1-2-3 ana montaj hücresi hat dengeleme çalışmaları yapılmıştır. 
• Klips makinalarına yönelik depolama alanı ve bu makinalarda oluşan arızaların 

giderildiği müdahale alanı tahsis edilmesi uygun görülmüştür. 
 
Ayrıca, klips makinalarının hücre içerisine transferlerini kolaylaştıracak bilyeli araba 
kullanımının gerekliliği vurgulanmıştır. Bu konu ile ilgili örnek uygulamalar 
değerlendirilmiştir. 
 
Tuşlu 1-2 de 8 hücre bulunmakta ve her hücreye tahsis edilmiş ürün çeşidi 
bulunmaktadır. Mercan, Elmas ve Yakut hücrelerine gelecek parçalar, dışsal 
rotalama ile Akik tarafından kabul edilebilmektedir. Hücreler grubu arasında dışsal 
rotalama  esnekliği bulunmaktadır. 
 
Sonuç olarak herhangi bir tuşlu 1-2 ürünü, herhangi bir enjeksiyon presinde işlem 
görmekte ve neredeyse herhangi bir hücrede monte edilmektedir. Ürün akışında ciddi 
bir rotalama esnekliği bulunmaktadır. 
 
Kablolu sinyal lambası görsel ürün ağaçları hazırlanılmıştır. 
Tuşlu 1-2 üretim sahasında sayaç uygulamasına geçilmiştir ve tartı ile kalite kontrol 
robotunda ergonomik çalışmalar yürütülmüştür. 
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Saat-saat planlama/gerçekleşen istatistiği incelenmiştir. Ancak burada sapmaları 
oluşturan nedenlerin listelenemediği saptanmıştır. Nedenleri belirlenemeyen 
sapmaların istatistiklerinin, kaizen açısından bir önemi olmadığı, burada yalın kuralın 
“kullanmayacağın verileri toplama” olması gerektiği vurgulanmıştır. 
Bu istatistikler yapıldıktan sonra 5S Kırmızı Etiket Öncesi/Sonrası uygulamalar 
yapılmaya başlanılmıştır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 1.5. Kanban Kart Örneği 
 

 
Şekil 1.6. Tamir Masasının 5S Öncesi Ve Sonrası 

 

 

Müşteri : 

Kasa İçi Miktar : 

Kasa Tipi : 

Ürün Kodu : 

: 

Kanban Kartı 

Kanban No 

Ürün Adı 
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Şekil 1.7. 5S Kırmızı Etiket Öncesi Ve Sonrası 
 

1.6. Üretim Ve Depo Alanlarında Yer Kazancı 
 

1.6.1 Kanban İçi Miktar Standartlaştırma Uygulaması 
 
Firmaya kanban sistemi getirildikten sonra kanbanları daha verimli halde 
kullanabilmek adına üretimde kullanılan ürünler için kanban içi miktar 
standartlaştırma çalışmasına gidilmiştir. Bunun için ilk önce hangi malzemeleri 
standartlaştırmak istiyoruz, miktarları ve naylon poşet boyutları belirlenmiş, daha 
sonra şirket içi stokları, istenilen boyutlarda naylon poşet tedariki sağlanarak 
üretimdeki stoklar düzenlenmeye başlanmıştır. 
 
Firma kendi iç stoğunu düzenledikten sonra ürünlerin tedarikçileri çağrılarak yapılan 
çalışma hakkında bilgilendirilmiş ve talepler dile getirilmiştir. 
 
Tedarikçi firmalar ile iş birliği yapılarak, yapılan çalışma hayata geçirilmiştir.  
 

 
Şekil 1.8. Kanban İçi Miktar Düzenleme Öncesi Ve Sonrası 

 
 

 
 
 

SONUÇ 
 
 
Yalın dönüşüm yönetimi, tüm şirketin yalın stratejisi altında bir orkestra gibi hareket 
ettirilmesinin yönetimidir. Bildiride bahsedilen faktörlerin sıkı bir şekilde dikkate 
alınmasını gerektirir. İnsanlar arası güven ve sabır esastır. 
 
Bu çalışmada beyaz eşya sektörü için elektrikli komponent üretimi alanında faaliyet 
gösteren bir firmada çeşitli yalın üretim uygulamaları yapılmıştır. İşletmenin mevcut 
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üretim yöntemi sezgisel iken uygulanan yalın üretim teknikleri ile üretim ve şirketin 
çoğu alanında israflardan arındırıp sadeleştirilerek müşteriye katma değer 
sağlamayan çoğu şeyden kurtararak firma karlılığı ve verimliliği arttırılmıştır. 
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   HOW SATISFIED WE ARE WITH OUR SECOND FOREIGN 

LANGUAGE CLASSES? * 
 

Çağla ATMACA 
Dr. Öğr. Üyesi, Pamukkale Üniversitesi 

 
ABSTRACT 
As a part of multilingual teacher education, English teacher candidates receive second foreign 
language (SFL) classes in order to improve themselves in different languages other than 
English. This study aims to find out ELT students’ reflections about their SFL (second foreign 
language) classes, namely German and French courses at a state university in Turkey. 70 ELT 
students participated in this qualitative research study by responding to 5 question items 
designed by the researcher. There were 49 females and 21 males; 51 seniors and 19 juniors 
participating in the study. 24 of them took German classes while 46 of them took French 
courses. The written responses of the participants were subjected to constant comparison 
method in order to reveal the emerging themes. Data analysis has displayed that although 
juniors have taken these courses for two terms and seniors have taken them for three terms, 
their current proficiency level is far from their desired levels in that 48 participants labelled 
their current German/French linguistic proficiency as A1-beginner, 18 labelled themselves as 
A2 elementary, 1 labelled herself as B1-pre-intermediate, 2 labelled themselves B2-
intermediate and finally 1 labelled herself as a native speaker. As for their satisfaction with 
their German/French courses, approximately two-thirds of the participants (N: 46) shared 
unfavourable views while the rest (N: 24) shared favourable views. The commonly cited 
causes for the high level of dissatisfaction were reported to result from insufficient course 
hours, classroom size, lack of authentic materials, loaded curriculum, focus on structure, 
segregated skills teaching, external motivation to pass the exams, ineffective teaching 
practices of the lecturer, discrepancy between teaching and testing, mother tongue usage, lack 
of speaking practice, lack of feedback on homework. Additionally, 62 stated that there were 
mainly GTM-based (Grammar Translation Method) lessons whereas 19 stated that there were 
ALM-related (Audio-Lingual Method) activities. Almost all the participants (N: 63) found 
class hours, which is two hours a week, inadequate to develop their linguistic competence and 
some of them pointed out the need for alternative assessment or communication-based 
assessment. Finally, they suggested increased course hours, more eclectic teaching styles, 
inclusion of communication activities with authentic materials, alternatives for different 
languages other than German/French, promoting integrated skills in order to enhance their 
second foreign language competences. 
Key words:  Second Foreign Language Learning, Pre-Service Teacher Education, English 
Teacher Candidates, Teacher Beliefs, German Courses, French Courses   
INTRODUCTION 
Foreign language policies are closely related to some commercial, geographical and religious 
issues and Turkey has gone through important changes in its foreign language policies like 
The Ministry of National Education Project established in 1997 which can be regarded as the 
milestone to promote teaching English as the foreign language starting from primary school in 
line with the lingua franca status of English in order not to left behind the developments 
across the world, communicate effectively and exchange information (Küçükoğlu, 2013). As 
to the status of French and German as the foreign language, it dates back to the Ottoman 
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Empire based on the political affairs and historical events. While it was Arabic and Persian 
which were included in the education system of the Ottoman Empire, French took its place as 
the first European language to be delivered at schools and later more importance was attached 
to German language. Apart from French and German; Romanian, Greek, Bulgarian Armenian, 
Latin, Bulgarian, English, and Italian were among the foreign languages which were taught in 
the Ottoman schools (Boyacıoğlu, 2015).  
Turkey seems to suffer from foreign language instruction despite various innovations in 
foreign language teaching policies due to centralized education system, insufficient sources, 
lack of efficient in-service teacher training programs (Kırkgöz, 2009). Sudden and frequent 
changes in the education system, crowded classes, lack of time can also result in undesired 
consequences in foreign language teaching because the first few years of the new curriculum 
deserve a closer look and more in-service teacher preparation as in the case of the introduction 
of communication-based curriculum (Kırkgöz, 2008). The failure in foreign language 
teaching in Turkey can also be attributed to various factors such as teacher-fronted classes, 
heavy focus on grammar, lack of time, practice, and student motivation (Oktay, 2015). 
In parallel with the changes in foreign language teaching policies, Turkish government has 
made several attempts and changes in its foreign language teacher education policies. For 
example, the duration of foreign language teaching departments’ education was increased 
from two to three years in 1962 and later to four years in 1978. Teacher training schools were 
assigned to universities via YÖK (Council of Higher Education) Act in 1982 (Demirel, 1991). 
Foreign language teacher candidates receive additional foreign language classes during their 
pre-service teacher education programs such as German teacher candidates learning French, 
French teacher candidates learning German and finally English teacher candidates learning 
German or French as the second foreign language. When English teacher candidates’ views 
about their German classes as their second foreign language were examined, thanks to the 
educational drama activities and performance-based activities, the participants mostly 
reported that they had student-centred classes, they learnt by doing, speaking was included 
during the course hours, found drama activities enjoyable, found drama and presentation 
activities educatory, proposed the inclusion of more grammar-based activities and exercises 
and a slower delivery of instruction  (Özgül, 2015). In another study, although foreign 
language teacher candidates were found to eager to study a second foreign language and 
believed in its importance for their future career, it was revealed that the curriculum and 
teaching methods did not comply with the needs of the students at English and German 
Language Teaching Departments at a state university in Turkey (Uslu & Özek, 2004). 
Can and Işık Can (2014) examined the views of high school and university students regarding 
the teaching of German and French languages which are delivered within 2 class hours in 
Turkey and they concluded that the teaching of these languages were regarded to be 
insufficient in spite of the participants’ favourable thoughts about the importance of learning a 
second foreign language. Majority of the participants (N: 112) stated that they could not use 
the second foreign language in their daily lives due to lack of practice, lack of questions at the 
high-stake examinations, lack of student motivation, instructor-related issues such as using 
mother tongue, lack of content knowledge, ineffective teaching methods, making no 
preparations for the classes, grammar and memorization based teaching styles, lack of audio-
visual materials, lack of alternative assessment. The participants also added the lack of 
language labs, abroad opportunities, frequent changes in the education system, lack of 
parental support and understanding as the challenging factors. Materials also play an 
important role in foreign language acquisition and how teachers rely on these materials also 
matters a lot. While some teachers value the use of course books and teacher guide books, 
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some teachers may display unfavourable attitudes towards the book content, exercises, visuals 
or lack of testing documents. Lack of materials can be a problem especially for second 
language classes like German and French. In this regard, the coursebooks and teacher guide 
books should contain a variety of activities apart from grammar-based exercises, develop 
intercultural awareness among students, German/French course hours should be increased, 
German/French teachers should receive an in-service teacher training programme and their 
views should be taken into consideration during material development and assessment 
procedures (Kırmızı, 2013).   
Foreign language teacher candidates (German, French, and English) may experience various 
professional anxiety due to self-centred, student-centred and task-centred concerns (Yalçın, 
2014) and pre-service teacher education programmes should provide them with the required 
professional skills and coping strategies before they graduate. Among these skills comes their 
second foreign language skills which are likely to distinguish them from their colleagues or 
rivals at some points. To illustrate, when English teachers graduate, they may need to refer to 
their German and French competencies at their teaching contexts due to some reasons like 
delivering the German/French courses in case there are no German/French teachers, 
participating in an international project or making a job application for a multinational 
organisation. In these cases, their German/French competencies come to the fore. 
Additionally, in-service German or French teachers may be required to deliver English 
courses at their institutions in case of an absence of an English teacher. All these possibilities 
whisper us the need to equip foreign language teacher candidates with the necessary 
knowledge and skills bases in terms of their second foreign language domains, namely, 
German and French language skills for English teacher candidates.   
Integrating ICT into foreign language classes has become a popular issue in the last decades 
in line with the changing nature of technology and its widespread use among students. In this 
regard, traditional teaching methods can be fed or complemented with new online learning 
environment so that students’ learning can be blended in foreign language classes including 
English and German and the learning becomes more effective compared to only face-to-face 
teaching and only e-learning (Hubackova, 2015).  
English Language Teaching (ELT) students are introduced to lots of theories, approaches and 
methods regarding the history and development of foreign language teaching across the world 
but how they will benefit from these approaches and methods highly depend on contextual, 
technological and student-related differences. Showing them sample in-class applications, 
holding discussions and conducting micro-teaching activities can improve their awareness 
about the application of a specific approach or method to some extent (Atmaca, 2019). These 
applications can give them clues about how to learn and teach a new foreign language so that 
they can transfer what they learn at their Approaches and Methods in ELT course to their 
second foreign language classes, namely German and French classes. However, they can 
come across some discrepancies between what they are exposed to during their Approaches 
and Methods in ELT course and what they really experience in their German/French classes. 
Since foreign language teacher candidates are in-between the roles of students and teachers, 
their reflections are of great importance regarding the foreign language teaching practices at 
their universities. Thus, this study aims to find out the perspectives of ELT students about 
their learning experiences in their German/French courses.  
There have been numerous studies upon the effectiveness of English language teaching 
practices at different grades or the quality and content of English Language Teaching (ELT) 
Department. However, there exist few studies upon the effectiveness of German and French 
classes as the second foreign language for ELT students. Thus, this study sheds light upon an 
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overlooked area in English language teacher education in Turkey and fills an important gap in 
the literature by examining the current status of German and French teaching practices at a 
state university in Turkish EFL context.    
METHODOLOGY 
This study aims to find out the in-depth reflections of English teacher candidates regarding 
their German/French classes. Thus, this study adopts a qualitative research method with non-
numerical data to present the phenomenon in question with a deeper understanding (Dörnyei, 
2007). Convenience sampling was used in the study because the participants were within easy 
reach by the researcher who was the lecturer of the participants. 70 ELT students participated 
in the study by responding on voluntary basis and were given +10 scores for their final marks 
by the researcher to obtain their full, voluntary, detailed and candid responses. As for their 
demographic features, the participants were from the ELT Department at a state university in 
Turkish EFL context. 49 were females and 21 were males; 51 were seniors and 19 were 
juniors; their ages ranged between 20 and 26. 24 had German classes as their second foreign 
language classes while 46 had French courses as their second foreign language classes. As to 
their teaching experiences, 21 of them stated that they had no teaching experiences while the 
rest of the participants were found to have teaching experience from 3 months to 4 years. 
They responded a written interview form which had 5 open-ended question items designed by 
the researcher based on the literature review. Their written responses were subjected to 
content analysis via the constant comparison method to find out the emerging themes 
(Cresswell, Plano Clark, Gutmann, & Hanson, 2003). 
RESULTS 
In light of the participant answers, it has been found out that although juniors have taken 
German/French courses for two terms and seniors have taken them for three terms, their 
current proficiency level in German/French is far from their desired levels in that 48 
participants indicated that their current German/French linguistic proficiency was at A1-
beginner level, 18 reported themselves to be at A2 elementary level, 1 reported herself to be at 
B1-pre-intermediate level, 2 reported themselves to be at B2-intermediate level and finally 1 
reported herself as a native speaker. Regarding their satisfaction with their German/French 
courses, almost two-thirds of the participants (N: 46) reflected negative perspectives while the 
rest (N: 24) reflected positive perspectives. The frequently mentioned causes for the high 
level of dissatisfaction among the English teacher candidates were found to result from 
insufficient course hours, classroom size, lack of authentic materials, loaded curriculum, focus 
on structure, segregated skills teaching, external motivation to pass the exams, ineffective 
teaching practices of the lecturer, discrepancy between teaching and testing, mother tongue 
usage, lack of speaking practice, lack of feedback on homework. Furthermore, 62 of them 
stated that their German/French courses were mainly conducted via GTM-based exercises 
(Grammar Translation Method) while 19 of them said that they had ALM-related (Audio-
Lingual Method) activities in these classes. Nearly all of the participants (N: 63) found class 
hours, which is two hours a week, inadequate to improve their linguistic competence and 
some participants emphasized the importance of alternative assessment or communication-
based assessment. Finally, there were suggestions about increased course hours, more eclectic 
teaching styles, inclusion of communication activities with authentic materials, alternatives 
for different languages other than German/French, promoting integrated skills in order to 
enhance their second foreign language competences. 
The views of the participants are given in the quotations below. The initial number represents 
the participation order whereas P refers to the word participant, which is for ensuring 
anonymity and obtaining more detailed answers. The gender of the participant is also given in 
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the following parenthesis. The first interview question is “What do you think about your 
German/French courses that you took for three terms? Were your courses effective and 
meaningful for your second foreign language identity? Are you satisfied with your 
German/French courses? Why/Why not? Please explain and give examples.” and some 
answers are as follows:  
 
P1 (female): Yes, it was meaningful and I think it was beneficial for our professional growth. 
I am satisfied about my German courses. Our teacher was from Germany and he gave 
information about country, too. I have learned that our courses similar to young learners’ 
classes because we were all beginner level students. We have used book box in our courses. 
There was a short movie about a Turkish girl who went to Germany and she was having 
something difficulties about that place. We stopped the video and talked about it. She was 
using her gestures and mimics and we see that our body language helps us to communicate no 
matter what culture we are in. 
P8 (male): I chose French because I was wondering the language. Initially, it did not meet my 
expectations, because the lecturer’s method was GTM. That’s why it didn’t become effective 
for me. Then, another lecturer had started to give French III and everything changed. The way 
she teaches was better. She focused on pronunciation instead of translating sentences French 
to Turkish. It became more meaningful for me. Now, I know basic things and daily talk in 
French. 
P34 (female): I chose French as second foreign language because I have already learned 
German at the high-school. Of course 1 also like German but I want to learn a new foreign 
language. And I never regret for choosing French because it is a very interesting language. 
Our French courses were very effective and meaningful for me each term. We not only 
learned specific grammatical topics but also we learned some French songs. Those courses 
were very entertaining. French is not too difficult for me. I could easily pass the exams and I 
did not forget that we have learned in our courses so far. 
The participants with favourable perspectives reflected their satisfaction with German/French 
courses in terms of their contribution to their professional development, learning about target 
language’s culture, focus on pronunciation rather than translation into mother tongue, learning 
some songs, learning both forms and functions, positive atmosphere in the classes, satisfying 
exam scores and long term retention of the linguistic information. There were some 
contrasting opinions, though, in that some participants indicated their dissatisfaction with the 
courses. 
P10 (female): I chose German as my second language this year. Also I had German class in 
high school for 2 years so I’m familiar with this language. To be honest I did not find my 
courses effective and meaningful for my second foreign language identity. All lessons were 
based on GTM. We just followed the book and the book was not enough and good resource. 
At the same time my friends did not care about learning or improving this language. They 
were just concerned about passing the exam and getting extra credit so there was not a good 
atmosphere for studying this language. Even though I really love German and want to 
improve I am not satisfied with my German course. Every week we finished 1 unit and just 
focused on grammar stuff. I am not saying we shouldn’t learn grammar at all. But it should 
have been integrated with other skills such as listening, writing, reading, speaking... And The 
teacher was dominant at class. He just gave lecture just through following the course book 
and talked in Turkish, no German input. I wish our course would be taught the way we learn 
from our own classes. By listening German input, hearing German instructions, reading, 
speaking... 
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P11 (male): I strongly believe that learning a second foreign language is a must. Therefore, 
French courses were enjoyable for me. But if we put that aside I cannot say that I am satisfied 
with courses. It is because of insufficient course hours. In my opinion, course was effective 
and meaningful as it should be in lower levels of language learning but I believe that 2 hours a 
week is simply not enough to advance higher levels. Moreover, we had some courses 
cancelled due to instructor’s absence, as her main priority is the French class in Foreign 
Languages Faculty. For this reason, I am disappointed with the progress in past two terms. 
P23 (female): I think this course is not meaningful and effective. I’m not satisfied with my 
French courses. I can count several reasons why I am not. First of all, lessons’ time is short to 
understand this language effectively. Secondly, my teacher doesn’t have a stable teaching 
program. For example, she starts to teach a topic and suddenly teaches unrelated words. She 
also explains some topics fast. For beginners like me, this kind of teaching speed is so much. 
Thirdly, my teacher doesn’t use any materials, pictures and she uses always GTM approach. 
Finally, this language has very difficult, complicated structures so learning and speaking are 
so hard.  
Based on the participant comments, it can be said that the dissatisfaction with German/French 
classes mainly rise from grammar-based teaching style, insufficient coursebook, lack of 
student motivation, dominance of external motivation to learn German/French, lack of 
integrated skills, teacher-fronted classes, overusing mother tongue as the class language, 
insufficient course hours, work overload of the instructor, unstable syllabus, lack of material 
variety.   
The second interview question is “What kind of approach(es) and/or techniques (Grammar 
Translation Method, Audio Lingual Method, Suggestopedia, Task-based Language Teaching, 
Communicative Approach, etc.) were used in your German/French courses? Did the instructor 
use an integrated-skills model or not? Please explain and give some in-class examples.” and 
some answers are as in the following: 
P25 (male): Generally, there was just one approach in our French courses. It was absolutely 
Grammar Translation Method. Because it is the easiest approach especially for crowded 
classrooms. In class, our French Instructor writes the subjects on the board. Then, she wants 
us to write them on our notebook. After writing the new subject, we do exercises on our book 
in order to make the new subject that we learn that day more understandable and 
comprehensible. At first, our instructor does the first examples. Then, she wants us to 
complete the exercises on our own. After we complete the exercises, we read them one by one 
and our instructor checks if we have correct answers or not. In addition, we have also learned 
French songs. As far as I know, they were ‘Je veux’ by Zaz and ‘Si mes larmes tombent’ by 
Christophe Willem. Our instructor said the name of the songs one week ago to write or print 
the lyrics before coming to the next class. So, we have become prepared for the class. Then, 
we have gone through the lyrics of these songs line by line in the classroom. We have learned 
the meanings, grammar, phrases, and new vocabularies via these songs. We have translated 
them. In my opinion, it was so fun and effective for learning.    
P34 (female): Mostly, our instructor used Grammar Translation Method in our courses. She 
told the topics and also she wrote them on the board. At the same time, we noted them. She 
taught many words and we also repeated after her and we tried to memorize these words. In 
addition to this, she sometimes used Audio Lingual Method. We learned some French songs 
and sang them together in the class. But our instructor did not use an integrated-skills model 
because in our courses we had more listening and writing activities than speaking and reading 
activities. Therefore, we had difficulty in pronouncing words and we could not speak very 
fluently.  

96 / 562



                                                                                        
www.24kasim.org 

 

 

P44 (male): I could observe different types of techniques from different approaches but 
basically, I can say that he was using The Direct Method. For example, we were always 
listening those dialogues that we had in our coursebook via computer, generally there was no 
L1. He always spoke German language, even we were answer his question in Turkish, he kept 
going to use German language. Sometimes we had chance to examine different characters’ 
and places’ picture. If he noticed that we didn’t understand, he would use L1. The effect of 
Suggestopedia was so clear, for example he often says you can do it, you have already known 
English it is similar with English etc. but there was no integrated-skills model maybe it was 
because of our current language level is lower in German language. Generally, the activities 
that we used were based on the texts and dialogues, so nearly all of them were comprehension 
questions, matching etc. We did not focus the all skills, generally we focused on listening. 
When the quotations are examined, what draws attention is the frequent occurrence of GTM 
(grammar translation method) and this is followed by ALM (audio-lingual method). The main 
cause is explained to be the crowd of the class, loaded curriculum, time limitations and 
lecturer preferences. They also point out the deductive teaching, memorization, repetition, 
copying the written examples and drills as the most salient features of GTM-based teaching. 
However, some students stated the teacher feedback for checking student answers to the 
exercises. For ALM activities, some participants mention the utilisation of foreign songs 
together with their lyrics for further lexico-grammatical analysis and in-class discussions but 
lack of focus on pronunciation and integrated skills were frequently reported as the main 
drawbacks. Some participants talked about the DM (direct method), rarely though, via 
listening to dialogues, exposure to the target language in the class, and inclusion of various 
characters and context.  
The third interview question is “Do you think your class hours are adequate to improve your 
German/French linguistic competencies? Why/Why not? Please explain.” and some answers 
are as in the following: 
P59 (female): I think it was adequate to reach a certain level. 
P67 (male): In my opinion, my class hours were generally adequate, but these were not used 
in an effective way. So, I couldn’t improve my French linguistic competencies. I tried to pay 
attention to learn the language, however, I sometimes was very bored and lost my interest. 
Generally, I memorized the structures before the exams and it worked, but I forgot some of 
them, again. I think that if the courses were more enjoyable and effective with different 
technics and approaches apart from GTM, I and my friends would have learned French as a 
second foreign language so that we could speak French and use it in the future plans. 
P11 (male): No, I absolutely do not. As I said in the previous answers I strongly disagree with 
1,5-2 hours in a week cannot be adequate time for us to improve our competence. I believe 
that if one doesn’t work with the language in his/her free time, all linguistic knowledge will 
be forgotten until the next term as well. With all that being said, I’d like to point out the fact 
that huge numbers of student had to leave the class within course hours to rush for another 
course. Most of the time we finished our lessons in a hurry as I recall. Therefore, there was no 
time to practice in most of the cases. 
P51 (male): I think that won’t be enough. I believe we can learn the language by talking. I 
think we should go the country which is talking German. We were thought English for years, 
but we don’t know exactly how to speak. We should practice more in courses. 
P21 (male): As I already mentioned in the first paragraph, I do not think two hours per week 
would be enough for such a profound language which has much more details and grammatical 
rules to learn than English. Inadequacy of time led to the lack of motivation among the 
students, which, therefore, prevented students from learning the language. The only objective 

97 / 562



                                                                                        
www.24kasim.org 

 

 

was to pass the course, not to learn the language therefore most of the students chose to 
memorize what was taught during the classes and keep them in their short-term memory until 
the exams. 
Nearly all of the participants disagreed with the fact that two hours is enough for their 
German/French courses. Only some of the participants agreed with the idea and said that two 
hours could be enough for reaching a certain, basic level; sufficient with the support of some 
out-of-class/individual/extensive study or sufficient when employed effectively by using 
various methods and techniques. However, the rest are in the same idea that two hours a week 
does not enhance their linguistic or communicative competence in German/French and add 
that their successive courses are another problem for the effective delivery of the course and 
time management. Some underlined the need for more practice and visit to target languages’ 
countries as the key to success while some others referred to the time limitation as the major 
cause for lack of student motivation and participation, which promoted extrinsic motivation 
for German/French courses rather than the intrinsic one. 
The fourth interview question is “What do you think about the assessment procedures in these 
courses? Please explain.” and some answers are as follows: 
P15 (female): I think assessment should not be only exams. We had just exams. But this is 
about learning a language. I wish we had speaking exams and we could improve our French 
speaking skill. I took three French courses but now I can only talk about my name and 
colours. This is sad. I wrote above my French level as A1, but I am not even A1. Maybe our 
teachers should give us homework and assess them, because if we had homework to assess 
surely we would do our homework. As I said, we have only mid-term and final exams. So we 
just studied the topics which we are responsible for.  
P25 (male): The assessment procedure in our French courses is just like the other courses that 
we take in the Department of English Language Teaching. In midterm exam and final exam of 
the second semester, we had open-ended questions. But in the second semester, we had 
multiple choice test in midterm exam. These exams have covered generally all the subjects 
that we learned in the classroom, and the final exam that we are going to take will be probably 
multiple-choice exam as well. Most of the students taking French course think that our 
instructor prepares really difficult exam. I think it’s not that difficult in terms of subjects that 
we learned in the classroom. However, it is more difficult compared to the German course in 
our department. They have easier exams than French course. Actually, it would be better to 
assess the speaking and listening skills as well because we will be language teachers.  
P37 (male): I am not sure what to say about this one not just because we only had our mid-
term exam as a procedure of assessment, but also we did not speak at all. In the classroom, 
every student except one or maybe two had their barriers in terms of overcoming the anxiety 
and to at least try to do something. Our instructor had us repeat after her, doing karaoke and 
filling in the blanks in the coursebook she chose for us. We did what she told us but almost 
everything was on the paper. Yes, we had a mid-term exam but that can only test a few things 
like our writing and reading skills. I would rather our instructor to give us tasks like 
roleplaying, games or maybe something that we could speak freely, she could observe us and 
see the improvements or the parts needed to be improved. 
P49 (male): I think these courses’ process of evaluation are not appropriate for better 
language learning. To tell the truth, we study these courses to pass exam. When we really start 
to study for learning then we will understand clearly these languages. At the end of this course 
we should evaluation through spoken. Although our learning less levels we should prepare 
kinds of materials and then we should present it in that language. For example, we should use 
micro-teaching way appropriate for every learner if we really want to improve these 
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languages. 
P50 (male): In the assessment part instructor applied two exams. In these exams, questions 
were asked to me in different formats (multiple choice, fill the blanks, open ended questions 
etc.). This is appropriate behaviour because standardized question formats may not be 
effective in terms of correct evaluation. In terms of listening skill, I didn’t see any part in 
these two exams in my opinion this is a big problem because listening is critical thing in 
learning and evaluation part. Most of the students got high marks. We passed the lesson, but I 
don’t remember anything. 
The exemplified quotations generally suggest dissatisfaction among the English teacher 
candidates because what they commonly complain is the lack of speaking/listening exams and 
alternative testing as well as lack of feedback to written assignments. As to the content and 
type of testing, it seems that the tests have the content validity and there are a variety of 
testing items in the form of multiple-choice questions, open-ended questions, fill in the 
blanks. Some contrasting opinions appear in the quotations in that students have contrasting 
views about the difficulty level of the exam and they make comparisons between German and 
French exams in terms of their difficulty level. They mostly state that only midterms or finals 
are not enough for testing their linguistic abilities, getting high marks does not guarantee 
meaningful learning and they need more teacher observation and different evaluation types 
like roleplaying, games, micro-teaching.       
The fifth and the last interview question is “Please indicate if you have any other comments 
regarding your German/French courses.” and some answers are as in the following: 
P10 (female): I am not satisfied with my German course and I don’t think I’ve learnt 
something new regarded to German this year. Because I had German class in high school and 
there were no new things for me to learn. Same GTM method and teacher dominant 
class…We, as learners of German, are also studying how to teach a language and learning 
many ways and techniques to make learning process better but German class was not different 
from the times we were learning English at primary, middle and high school. We could have 
used at least Youtube for listening practice or having role play activities to use the language. 
But we just learnt new words by reading from the book and doing book activities with the 
teacher during lesson. I just understood that if I want to improve my German I need to study it 
by my own. 
P22 (female): Especially in a foreign language education I received at university, I think it is 
not true to use the GTM method because I will be a teacher and the teachers here are role 
models for me. I would also like to give more importance to foreign language education 
because foreign language is important for my department. Although the teacher used the 
GTM method in class, I learned a lot of things about the French language, which was my 
interest in the foreign language because most of my friends learned nothing of this lesson 
because our teacher was passive in the lesson and my friends were just coming to the class to 
pass the lesson. I think that foreign language education should be in the forefront and I think 
that the lessons should be increased. 
P25 (male):  I request more class hours for second foreign language courses. This is really a 
great opportunity for language learners and future language teachers. Unfortunately, some 
students don’t have the chance to afford this opportunity outside the classroom. This is really 
expensive if we want to take a foreign language course. Secondly, I would like to emphasize 
that we need more language options for this course. For example, it might be Spanish, 
Arabic, Portuguese, Russian, Chinese, Japanese, Korean languages and so on. We can extend 
these options. Accordingly, we will have less crowded classroom environment. It means that 
we are going to have more time for each student and more time in order to improve their 
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speaking skills. I hope this will be able to offer and create more employment opportunity for 
us language teachers and learners. � Thirdly, we can apply different approaches and 
techniques other than Grammar Translation Method. We can make foreign language learning 
process more fun, effective, collaborative in our department. I think we need to focus on 
listening and speaking skills more. For example, we might apply Communicative Language, 
Audio Lingual Method, Suggestopedia or instructors can combine all the benefits of different 
approaches and create Eclectic Approach to make language learning more effective.  
P44 (male): I wish we could attend both languages’ courses, then we decide which one should 
be taken at the beginning of the term, for example I thought that French would be harder for 
me because I did not have any background knowledge about it, I thought I had at least a few 
German words from high school and I took the German course. When I check my friends 
notes and coursebooks I noticed that I could like and learn that language, too.  
P47 (female): I think class is too crowded so it is too tiring for both the instructor and 
students. Course hours should be increased. There must be more speaking activities in the 
classroom. 
P52 (female): I think up to now in Turkey the use of students' independent language is 
restricted with books mostly for the purpose of teaching the grammatical rules. Books 
enriched with original text types compare students with non-artificial language usage, and 
they are effective in acquiring communicative and intercultural language skills.  For this 
reason, as in all other foreign language textbooks, special attention should be paid to the use 
of original texts in German books, which can create communication environments and 
intercultural understanding, especially selected from the daily life to the age and interests of 
the student. 
P53 (male): I do not have much comment to indicate, but in my opinion, French courses may 
be made more meaningful and effective in the classroom atmosphere. Primarily, the course 
hours must be increased, because two hours a week is inadequate. My ideal number for hours 
is five. Secondly, four skills in language teaching-learning must be taught by the teachers in 
an entertaining way (for example through language games, songs, movies and so on.). Thirdly 
and lastly, teachers must be careful about learning process, namely, they must take students’ 
needs, ideas and emotions into consideration. For the last words, I was really fond of my two 
French teachers, and I am happy with them even now.  
Although the participants appreciated the value of learning another foreign language, they 
again mostly report unfavourable views about German/French courses and make some 
evaluations and suggestions accordingly. While some emphasized limited learning, repetition 
of high school content and low level of course contribution in terms of linguistic and 
communicative competence, and suggested the inclusion of authentic materials for listening 
practice or role play activities, some others focused on the eclectic teaching style, more class 
hours, student-centred classes, promotion of intrinsic motivation among the English teacher 
candidates. Furthermore, they indicated that they should be provided some more language 
options rather than German and French such as Spanish, Arabic, Portuguese, Russian, 
Chinese, Japanese, Korean languages; they should be exposed to different approaches, 
methods, techniques; get the opportunity to attend both German and French courses before 
making a choice between them; they should be given more time for speaking practice; 
integrated skills approach, taught with different techniques like language games, songs, 
movies; be involved in the decision-making procedures. 
 
 
DISCUSSION AND CONCLUSION 
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This study aimed to reveal ELT students’ reflections about their German and French courses 
as their second foreign language courses and concluded that the second foreign language 
courses appear not to meet the needs and expectations of future English teachers and the 
delivery of the instruction needs to be upgraded since high majority of the participants found 
themselves to be A1 (starter) or A2 (elementary) learners in spite of their exposure to 
German/French in the past two/three terms. The major causes for the high level of 
dissatisfaction with German/French courses were attributed to the limited course hours, 
adherence to grammar-based teaching style, lack of integrated skills approach, lack of 
feedback and alternative assessment, lack of listening/speaking for both teaching and testing 
purposes, the need for more second language options, crowded classrooms, successive 
courses, overusing the mother tongue as the classroom language, lack of exposure to authentic 
materials and lack of intrinsic motivation of the students. 
In light of the findings, this study bears some similarities and differences with the relevant 
literature. In parallel with the previous studies crowded classes, lack of time (Kırkgöz, 2008), 
teacher-fronted classes, heavy focus on grammar, lack of practice, student motivation (Oktay, 
2015), using mother tongue, ineffective teaching methods, lack of audio-visual materials, lack 
of alternative assessment (Can & Işık Can, 2014) came to the fore as the leading factors which 
challenge the effective implementation of foreign language education in Turkey. Echoing 
Uslu and Özek (2004), despite the appreciation and willingness of the teacher candidates 
about studying a second foreign language, the curriculum and teaching methods were not 
found to meet their needs or expectations. However, in sharp contrast to Özgül (2015) where 
the participant English teacher candidates appreciated the educational drama activities, 
performance-based activities, student-centred classes and recommended the inclusion of more 
grammar-based activities, the participants in this study indicated unfavourable views about 
the grammar-based teaching and emphasized the need for more practice opportunities and 
eclectic teaching methods.   
Based on participant comments, it can be said that effective implementation of 
German/French courses can be supported by well-designed course materials and teacher guide 
books which give ideas to the language teacher about different activities and teaching 
methods (Kırmızı, 2013). Alternatively, teachers can benefit from technology and integrate 
ICT into their German/French courses to arouse student attention and increase their 
participation (Hubackova, 2015). 
All in all, the quality of second foreign language classes at ELT Departments can be enhanced 
via increased course hours, employing variety in teaching and testing procedures such as 
including songs, games, pair work and group work for integrating four skills and using 
alternative assessment in the form of role-plays, portfolios, giving feedback to writing 
assignments. Depending on the sources and facilities of the universities, more language 
options other than German and French can be provided or native speaker teachers can be 
employed. 
LIMITATIONS OF THE STUDY AND SUGGESTIONS FOR FURTHER RESEARCH 
This study has some limitations in that the current study was actualised with 70 ELT students 
at a state university with convenience sampling in a qualitative research design. Future studies 
may be conducted on a larger sample with different sampling methods, applications for 
second language courses at ELT departments at two or more universities can be compared, the 
participants can be applied some internationally valid proficiency tests to determine their 
linguistic levels, and some different research designs and data collection tools can be 
employed to reveal the context-bound differences among universities so that some general 
outlines can be derived and some good practices can be exchanged. 
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АҢДАТПА 

 
Ғылыми мақаланың тақырыбы: «Әртүрлі материалдардың ламинатталған 

қаптамасының қыздыру процесінің параболалық және гиперболалық модельдері». 
Жұмыстың мақсаты әртүрлі материалдардың ламинатталған қаптамасының 

қыздыру процесінің гиперболалық және параболалық теңдеүлердің көмегімен зерттеу, 
релаксация уақытының процесске әсерін анықтау. 

Жиналған деректер бойынша тікелей есеп Томас әдісімен шығарылады. Зерттеу 
объектілері ретінде үш түрлі элемент біркелкі емес облыстта қарастырылды (базальт, 
шыны, болат). Аналитикалық есептеулер жүргізілді. 

Кілт сөздер: ТУРА ЕСЕП, ТҮЙІНДЕС ЕСЕП, ИТЕРАЦИЯЛЫҚ ФОРМУЛА, 
БАЛАНС ТӘСІЛІ. 

 
АННОТАЦИЯ 

 
Тема научной статьи: “Параболические и гиперболические модели процесса 

нагреваний слоистой упаковки различных материалов”. 
Цель работы исследовать модель процесса нагреваний слоистой упаковки различных 

материалов с помощью гиперболических и параболических уравнений (запакованных 
сферами в пластинках) и определить влияние времени релаксации на процесс.  

На основе данных решения прямой задачи при помощи метода Томаса (прогонки) 
решается данная задача. В качестве объектов исследования были рассмотрены три типа 
вида элемента сфер (базальт, стекло, сталь), неоднородной области. Выполнены 
аналитические расчеты. 

Ключевые слова: ПРЯМАЯ ЗАДАЧА, СОПРЯЖЕННАЯ ЗАДАЧА, 
ИТЕРАЦИОННАЯ ФОРМУЛА, МЕТОД БАЛАНСА. 
 

ABSTRACT 
 

Theme of the scientific article: "Parabolic and hyperbolic models of the process of 
heating a laminated package of various materials". 

The aim of the work is to investigate the process of heating a laminated package of 
various materials with the help of hyperbolic and parabolic equations (packed with spheres in 
plates) and determine the influence of the relaxation time on the process. 

This problem is solved on the basis of the data of the solution of the direct problem, using 
the Thomas method (sweep). As objects of investigation, three types of the element type of 
spheres (basalt, glass, steel), inhomogeneous region were considered. Numerical calculations are 
performed. 

Key words: DIRECT PROBLEM, CONJUGATE PROBLEM, ITERATIVE FORMULA, 
BALANCE METHOD. 

ULUSLARARASI 24 Kasım BAŞÖĞRETMEN EĞİTİM ve  
YENİLİKÇİ  BİLİMLER SEMPOZYUMU 

 

103 / 562



 
INTRODUCTION 

 
Temperature distributions in heated packed beds of spheres of different materials found 

experimentally and theoretically/numerically are presented in the paper. The modelling of 
transient heat transfer draws on two models – parabolic and hyperbolic, although the nonFourier 
effects were not observed in the experiment. The results of modelling lead to the estimation of 
the effective thermal conductivity of investigated types of beds. These values are determined 
from the solution of the inverse problem of heat conduction. The obtained results show that both 
presented models can be applied to model the transient heat transfer in packed beds for the 
considered range of heating time, giving the same value of the effective thermal conductivity, 
within the discussed accuracy margin. However, it has been revealed that the effective thermal 
conductivity in transient heat transfer with the step change in the boundary heat flux may reach 
the value several times higher than in steady state conditions. 

Relevance. The importance of choosing main equation for mathematical modeling cannot 
be overestimated. It is significant to know influence of some variables in equation. Distribution 
of temperature in the packed one of the good example to show difference between using 
parabolic or hyperbolic equation as main, according to the changing of relaxation time. 

Novelty. The distribution of temperature is an important characteristic of various 
processes in the packed bed. Difficulties in the experimental choice of different equation, 
especially in the distribution of temperature, are obtaining reliable values. The task of this paper 
is to evaluate various data of relaxation time and to choose the most reliable of them for use in 
various physical and technological calculations. 
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The concept of the difference grid (parabolic equation) 
 

We have a one-dimensional non-stationary governing differential equation, which 
describes the changes of the temperature field it 
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∂ θθ

           (1.1.1) 
here θ is function of two independent variables and a is constant thermal diffusivity. 
Beside this equation, we need to set up the initial and boundary conditions to make our 

mathematical model fulfilled. An initial condition shall give us the information about the 
distribution of temperature field at 𝑡 = 0, initial period of time. Meanwhile boundary conditions 
will give the information at the borders of packed bed, when 𝑥 =  0 and 𝑥 = 𝐿 
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Now we have the mathematical model, which describes the changes of temperature 
field 𝜃(𝑥, 𝑡), where 𝑥 ∈ [0, 𝐿] and 𝑡 ∈ [0,𝑇]. We call (1.1.1)-(1.1.4) as the direct problem. 

We introduce the two-dimensional coordinate system, putting on the independent variable 
x the x-axis and the vertical axis is independent variables t, and note on the axes specified 
intervals of the variables x and t. We divide the interval [0, L] into a number of equal parts and 
draw from each point dividing line perpendicular to the axis x. We follow the same steps to 
change the interval of another independent variable. Then we built straight constitute the so-
called difference grid (see picture 1.1). The points of intersection lines will be called the 
difference mesh nodes, and each of these will correspond to certain values of the independent 
variables r and t of the specified intervals. 

 
Picture 1.1 – Difference grid. 

 
We introduce the following notation: 

i is number of division points along the x axis; 
j is number of division points along the t axis; 

hxxx ii =∆=−+1 - is value interval between the points on the x-axis; 
ttt jj ∆=−+1

- is value interval between the points on the t-axis; 
( )i

j xt ,θ - is value of the function θ, corresponds to the point tj, xi 
We introduce the numeration of the points difference grid for each axis as follows: 
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along the x axis - i = 0, 1, 2, ..., N; 
axially t - j = 0, 1, 2, ..., M. 
 

The concept of the difference scheme in direct problem 
(parabolic equation) 

 
To solve the direct problem we will use a control volume method (a balance method), for 

creation of conservative differential schemes it is naturally to proceed from conservation laws 
(balances) for separate cells of a differential grid. Thus we take an integral of two sides of 
equation (1.1) twice, by x and t (the interval of  x is between [xi-1/2 , xi+1/2], the interval of t is 
between [tj , tj+1]) 
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 In order to escape an unforeseen situation, when we meet the point of intersections of two 
different layers, we will calculate the temperature values at intermediate points 𝑖𝑖 ±1/2. The inter-
points  𝑥𝑖+1/2 and 𝑡𝑗+1/2will be determined by     
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 In order to take away an integral we will use interpolation formulas, substituting 𝜃(𝑥, 𝑡) 
by an approximated mesh-function𝑌𝑖

𝑗. The formulas are the implicit difference schemes 
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If we integrate the left part of an equation(1.1), at first by t = [tj ,tj+1] then by   x = [xi-1/2, 
xi+1/2], we will receive 
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 Also we take the integral of the right part of an equation is similar to left, but at first we 
integrate by x = [xi-1/2 , xi+1/2]  then by t = [tj ,tj+1] 
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 At the end we obtain the ratio approximating this differential equation at the point of 
difference grid, and we call it difference scheme  
 

t
x

txtx
x

txtx
axtxtx jijijiji

jiji ∆







∆
−

−
∆
−

=∆− +−++++
+

),(),(),(),(
)),(),(( 111111

1

θθθθ
θθ

 
 

Now the temperature field function will be substituted by the mesh-function
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p - is a constant number 
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 The third-point difference scheme of the equation (1.1) 
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 We will rewrite (1.2.6) in more convenient form for our further solution, introducing 
coefficients 𝐴, 𝐵 ,𝐶, 𝐹𝑖

𝑗, where 
 

𝐴 = 𝑝, 𝐵 = 2𝑝 + 1, 𝐶 = 𝑝, 𝐹𝑖 = 𝑌𝑖
𝑗 . 

 
 After the above manipulations, the (1.2.6) will become 
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 The (1.2.7) formula is called as the three-point difference problem, which we will solve 
by using the tridiagonal matrix algorithm. In numerical linear algebra, the tridiagonal matrix 
algorithm, also known as the Thomas algorithm (named after Llewellyn Thomas), is a simplified 
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form of Gaussian elimination that can be used to solve tridiagonal systems of equations, the 
same as we have in our case. For such systems, the solution can be obtained in 𝑂(𝑛)  operations 
instead of  required 𝑂(𝑛3) by Gaussian elimination. The method is built on the hypothesis that 
our solution will be look like 
 

�𝑌𝑖
𝑗+1 = 𝛼𝑖−1𝑌𝑖−1

𝑗+1 + 𝛽𝑖−1
𝑗+1

𝑖𝑖 =  𝑁, 1������ ; 𝑗 =  0,𝑀 − 1�����������     (1.2.8) 

 
 Here alpha and beta are the coefficients that we will find from the (1.2.7) and with the 
help of boundary conditions. After substituting (1.2.8) into (1.2.7) we will get the following 
recurrent expressions 
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for using this iteration method we need first value alpha not equal to 1, so we connect main 
equation (1.2.5) with left boundary condition (1.2.10), when i=1 and get another boundary 
condition. 
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 Next we will receive α2 and β2 according to this formula 
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 Schematic representation of the difference grid nodes of the equation of the difference 
scheme, is called the difference pattern. The difference pattern can serve as a good reference 
when choosing a method of solution of the difference scheme and drafting solution algorithm. 
Difference templates for the difference scheme (1.2.7) have the form (picture 1.2) 

 
Picture 1.2 – Different templates. 

108 / 562



The concept of the difference grid (hyperbolic equation) 
 

We have a one-dimensional non-stationary governing differential equation, which 
describes the changes of the temperature field it  
 

2

2

2

2

x
a

tt ∂
∂

=
∂
∂

+
∂
∂ θθτθ

                     (1.3.1) 
 
Here θ is function of two independent variables and a is constant thermal diffusivity. 

Beside this equation, we need to set up the initial and boundary conditions to make our 
mathematical model fulfilled. An initial condition shall give us the information about the 
distribution of temperature field at 𝑡 = 0, initial period of time. However, we need one more 
initial condition, cause of second derivative by time.  Meanwhile boundary conditions will give 
the information at the borders of packed bed , when 𝑥 =  0 and 𝑥 = 𝐿 
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Now we have the mathematical model, which describes the changes of temperature field 𝜃(𝑥, 𝑡), 
where 𝑥 ∈ [0, 𝐿] and 𝑡 ∈ [0,𝑇]. We call (1.3.1)-(1.3.5) as the direct problem. 

We introduce the two-dimensional coordinate system, putting on the independent variable 
x the x-axis and the vertical axis is independent variables t, and note on the axes specified 
intervals of the variables x and t. We divide the interval [0, L] into a number of equal parts and 
draw from each point dividing line perpendicular to the axis x. We follow the same steps to 
change the interval of another independent variable. Then we built straight constitute the so-
called difference grid (see picture 1.3). The points of intersection lines will be called the 
difference mesh nodes, and each of these will correspond to certain values of the independent 
variables r and t of the specified intervals. 
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Picture 1.3 – Difference grid. 
 

We introduce the following notation: 
i is number of division points along the x axis; 
j is number of division points along the t axis; 

hxxx ii =∆=−+1 - is value interval between the points on the x-axis; 
ttt jj ∆=−+1

- is value interval between the points on the t-axis; 
( )i

j xt ,θ - is value of the function θ, corresponds to the point tj, xi 
We introduce the numeration of the points difference grid for each axis as follows: 

along the x axis - i = 0, 1, 2, ..., N; 
axially t - j = 0, 1, 2, ..., M. 
 

The concept of the difference scheme in direct problem 
(hyperbolic equation) 

 
To solve the direct problem we will use a control volume method (a balance method), for 

creation of conservative differential schemes it is naturally to proceed from conservation laws 
(balances) for separate cells of a differential grid. Thus we take an integral of two sides of 
equation (1.3) twice, by x and t (the interval of  x is between [xi-1/2 , xi+1/2], the interval of t is 
between [tj , tj+1]) 
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 In order to escape an unforeseen situation, when we meet the point of intersections of two 
different layers, we will calculate the temperature values at intermediate points 𝑖𝑖 ±1/2. The inter-
points  𝑥𝑖+1/2 and 𝑡𝑗+1/2will be determined by     
 

�
𝑥𝑖+1/2 = 𝑖𝑖∆𝑥 +  

∆𝑥
2

,∆𝑥 =
𝐻
𝑁

, 𝑖𝑖 = 0,𝑁�����

𝑡𝑗+1/2 = 𝑗∆𝑡 +  
∆𝑡
2

,∆𝑡 =
𝑇𝑚𝑎𝑥

𝑀
, 𝑗 = 0,𝑀������

 

 
 In order to take away an integral we will use interpolation formulas, substituting 𝜃(𝑥, 𝑡) 
by an approximated mesh-function 𝑌𝑖

𝑗. The formulas are the implicit difference schemes 
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 If we integrate the left part of an equation (1.3), at first by t=[tj ,tj+1] then by x=[xi-1/2, 
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xi+1/2], we will receive 
 

xtxtxdxtxtxdt
t

dx jijijj

x

x

t

t

x

x

i

i

j

j

i

i

∆−≈−=
∂
∂

++∫∫∫
+

−

++

−

)),(),(()),(),(( 11

2
1

2
1

12
1

2
1

θθθθθ

 
 
 Also we take the integral of the right part of an equation is similar to left, but at first we 
integrate by x=[xi-1/2 , xi+1/2]  then by t=[tj ,tj+1] 
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 At the end we obtain the ratio approximating this differential equation at the point of 
difference grid, and we call it difference scheme  
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Now the temperature field function will be substituted by the mesh-function 
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𝜏 ∙ (∆𝑥)2
 

 
p - is a constant number 
 

�𝑌𝑖
𝑗+1 − 𝑌𝑖

𝑗� ∙ ∆𝑡 𝜏⁄ + �𝑌𝑖
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𝑗−1� = 𝑝�𝑌𝑖+1

𝑗+1 − 2𝑌𝑖
𝑗+1 + 𝑌𝑖−1

𝑗+1� (1.4.5) 
 
 The third-point difference scheme of the equation (1.4.3) 
 

𝑝𝑌𝑖+1
𝑗+1 − (2𝑝 + 1 + ∆𝑡 𝜏⁄ )𝑌𝑖

𝑗+1 + 𝑝𝑌𝑖−1
𝑗+1 + (2+∆𝑡 𝜏⁄ )𝑌𝑖

𝑗 − 𝑌𝑖
𝑗−1 = 0 (1.4.6) 

 
 We will rewrite (1.4.6) in more convenient form for our further solution, introducing 
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coefficients 𝐴, 𝐵 ,𝐶, 𝐹𝑖
𝑗, where 

 
𝐴 = 𝑝,𝐵 = 2𝑝 + 1 + ∆𝑡 𝜏⁄ ,𝐶 = 𝑝,𝐹𝑖 = (2+∆𝑡 𝜏⁄ )𝑌𝑖

𝑗 − 𝑌𝑖
𝑗−1. 

 
 After the above manipulations, the (1.4.6) will become 
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++
+ CBA     (1.4.7) 

 
 The (1.4.7) formula is called as the three-point difference problem, which we will solve 
by using the tridiagonal matrix algorithm. In numerical linear algebra, the tridiagonal matrix 
algorithm, also known as the Thomas algorithm (named after Llewellyn Thomas), is a simplified 
form of Gaussian elimination that can be used to solve tridiagonal systems of equations, the 
same as we have in our case. For such systems, the solution can be obtained in 𝑂(𝑛)  operations 
instead of  required 𝑂(𝑛3) by Gaussian elimination. The method is built on the hypothesis that 
our solution will be look like 
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𝑖𝑖 =  𝑁, 1������ ; 𝑗 =  0,𝑀 − 1�����������     (1.4.8) 

 
 Here alpha and beta are the coefficients that we will find from the (1.4.7) and with the 
help of boundary conditions. After substituting (1.4.8) into (1.4.7) we will get the following 
recurrent expressions 
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 For using this iteration method we need first value alpha not equal to 1, so we connect 
main equation (1.4.5) with left boundary condition (1.4.10), when i=1 and get another boundary 
condition. 
 
 

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧ )(0

0 xYi θ=                                                                     (1.4.9)

q
x
YYk

jj

=
∆
−

−
++ 1

0
1

1

                                                     (1.4.10)
)1/(1

nn
j

NY αβ −=+

                                                      (1.4.11)

  

       
 Next we will receive α2 and β2 according to this formula: 
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 Schematic representation of the difference grid nodes of the equation of the difference 
scheme, is called the difference pattern. The difference pattern can serve as a good reference 
when choosing a method of solution of the difference scheme and drafting solution algorithm. 
Difference templates for the difference scheme (1.4.7) have the form (picture 1.4) 
 

 
Picture 1.4 – Different templates. 

 
 

Software product in C++ 
 
#include <iostream> 
#include <string> 
#include <cmath> 
#include <iomanip> 
using namespace std; 
int main() 
{ 
    double y[23][200][200]; 
    double z[200][200]; 
    int n=20; 
    int m=190; 
    double len=0.0042; 
    double time=10; 
    double dx=len/n; 
    double dt=time/m; 
    double q=880; 
    double kp=0.28; 
    double c=13.2*pow(10.0,-5); 
    double tau=11.5; 
    double a=tau*c*c; 
    double t0=0; 
    double p=q*dx/kp; 
    for(int j=0; j<=m; j++) 
    { 
         for(int i=0; i<=n; i++) 
         { 
             double sum=0; 
             for(int k=1; k<=20; k++) 
             { 
                 sum=sum+pow(-
1.0,k)/(k*k)*exp(-

a*k*k*3.14*3.14*dt*j/(len*len))*cos(k*3.1
4*(dx*i-len)/len); 
             } 
             
z[i][j]=q*dt*j*a/kp/len+q*len/kp*((3.0*(dx*
i-len)*(dx*i-len)-len*len)/6.0/len/len-
2/3.14/3.14*sum)+t0; 
         } 
    } 
   /* for(int j=0; j<=m; j++) 
    { 
         for(int i=0; i<=n; i++) 
         { 
              
             y[0][i][j]=22+dx*i; 
         } 
       
    } 
   for(int k=0;k<=40;k++) 
    { 
        for(int j=1; j<=m-1; j++) 
        { 
            for(int i=1;i<=n-1; i++) 
            { 
                
y[k+1][i][j+1]=(y[k][i][j]+tau/dt*(2*y[k][i][
j]-y[k][i][j-
1])+a*dt/dx/dx*(y[k][i][j+1]+y[k][i][j-
1]))/(1+tau/dt+2*a*dt/dx/dx); 
            } 
            y[k+1][0][j+1]=y[k+1][1][j+1]+p; 
            y[k+1][n][j+1]=y[k+1][n-1][j+1]; 
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        } 
        for(int i=0;i<=n; i++) 
        { 
            y[k+1][i][0]=t0; 
            y[k+1][i][1]=y[k+1][i][0]; 
        } 
    }*/ 
     
    /*double w[30][30]; 
    for(int i=0; i<=n; i++) 
    { 
        w[i][0]=t0; 
        w[i][1]=w[i][0]; 
    } 
    for(int j=1; j<m; j++) 
    { 
        double alf[30]; 
        double bet[30]; 
        double A=a*dt*dt/tau/dx/dx; 
        double C=A; 
        double B=A+C+1+dt/tau; 
        
alf[2]=(a/dx/dx)/(1/dt+tau/dt/dt+a/dx/dx); 
        bet[2]=(w[1][j]/dt+tau/dt/dt*(2*w[1][j-
1])+q*a/k/dx)/(1/dt+tau/dt/dt+a/dx/dx); 
        for(int i=2; i<=n-1; i++) 
        { 
            alf[i+1]=A/(B-C*alf[i]); 
            bet[i+1]=(C*bet[i]+2*w[i][j]-w[i][j-
1]+dt/tau*w[i][j])/(B-C*alf[i]); 
        } 
        w[n][j+1]=bet[n]/(1-alf[n]); 
        for(int i=n; i>=2; i--) 
        { 
            w[i-1][j+1]=alf[i]*w[i][j]+bet[i]; 
        } 
        w[0][j+1]=w[1][j+1]+q*dx/k; 
    }*/ 
     double v[200][200]; 
    for(int i=0; i<=n; i++) 
    { 
        v[i][0]=t0; 
        v[i][1]=v[i][0]; 
    } 
    for(int j=1; j<m; j++) 
    { 
        double alf[30]; 
        double bet[30]; 
        double A=a*dt/dx/dx; 
        double C=A; 
        double B=A+C+1; 
        alf[2]=(a*dt/dx/dx)/(1+a*dt/dx/dx); 

        
bet[2]=(v[1][j]+q*a*dt/kp/dx)/(1+a*dt/dx/d
x); 
        for(int i=2; i<=n-1; i++) 
        { 
            alf[i+1]=A/(B-C*alf[i]); 
            bet[i+1]=(C*bet[i]+v[i][j])/(B-
C*alf[i]); 
        } 
        v[n][j+1]=bet[n]/(1-alf[n]); 
        for(int i=n; i>=2; i--) 
        { 
            v[i-1][j+1]=alf[i]*v[i][j]+bet[i]; 
        } 
        v[0][j+1]=v[1][j+1]+q*dx/kp; 
    } 
    for(int j=0; j<=m; j++) 
    { 
         for(int i=0; i<=n; i++) 
         { 
              
             cout<<abs(v[i][j]-z[i][j])<<'\t'; 
         } 
         cout<<endl; 
    } 
 return 0; 
} 
2)  
#include <iostream> 
#include <string> 
#include <cmath> 
#include <iomanip> 
using namespace std; 
int main() 
{ 
    double y[23][200][200]; 
    double z[200][200]; 
    int n=50; 
    int m=100; 
    double len=0.0042; 
    double time=500; 
    double dx=len/n; 
    double dt=time/m; 
    double q=880; 
    double kp=0.28; 
    double c=13.2*pow(10.0,-5); 
    double tau=11.5; 
    double a=tau*c*c; 
    double t0=20; 
    double p=q*dx/kp; 
    double alpha=200; 
    double Tk=2000; 
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    double w[200][200]; 
    for(int i=0; i<=n; i++) 
    { 
        w[i][0]=t0; 
        w[i][1]=w[i][0]; 
    } 
    for(int j=1; j<m; j++) 
    { 
        double alf[200]; 
        double bet[200]; 
        double A=a*dt*dt/tau/dx/dx; 
        double C=A; 
        double B=A+C+1+dt/tau; 
        alf[1]=1/(1+alpha*dx/kp); 
        
bet[1]=Tk*alpha*dx/kp/(1+alpha*dx/kp); 
        for(int i=1; i<=n-1; i++) 
        { 
            alf[i+1]=A/(B-C*alf[i]); 
            bet[i+1]=(C*bet[i]+2*w[i][j]-w[i][j-
1]+dt/tau*w[i][j])/(B-C*alf[i]); 
        } 
        w[n][j+1]=bet[n]/(1-alf[n]); 
        for(int i=n; i>=1; i--) 
        { 
            w[i-1][j+1]=alf[i]*w[i][j]+bet[i]; 
        } 
    } 
     double v[200][200]; 
    for(int i=0; i<=n; i++) 
    { 
        v[i][0]=t0; 
        v[i][1]=v[i][0]; 
    } 
    for(int j=1; j<m; j++) 
    { 
        double alf[200]; 
        double bet[200]; 
        double A=a*dt/dx/dx; 
        double C=A; 
        double B=A+C+1; 
        alf[1]=1/(1+alpha*dx/kp); 
        
bet[1]=Tk*alpha*dx/kp/(1+alpha*dx/kp); 
        for(int i=1; i<=n-1; i++) 
        { 
            alf[i+1]=A/(B-C*alf[i]); 
            bet[i+1]=(C*bet[i]+v[i][j])/(B-
C*alf[i]); 
        } 

        v[n][j+1]=bet[n]/(1-alf[n]); 
        for(int i=n; i>=1; i--) 
        { 
            v[i-1][j+1]=alf[i]*v[i][j+1]+bet[i]; 
        } 
    } 
     
         for(int j=0; j<=m; j=j+4) 
         { 
              
             cout<<v[25][j]<<endl; 
         } 
     
 return 0; 
} 
   
In Matlab 
L=0.0043; 
Tmax=100; 
n=50; 
m=35; 
dx=L/n; 
dt=Tmax/m; 
t=0:dt:Tmax; 
x=0:dx:L; 
tau=23.1; 
q=880; 
c1=15.3*10^(-5); 
a1=tau*c1*c1; 
t0=20; 
kp=0.75; 
kh=0.85; 
Y=zeros(m+1,n+1); 
U=zeros(m+1,n+1); 
for i=1:n+1 
    Y(1,i)=t0; 
    U(1,i)=t0; 
    U(2,i)=U(1,i); 
end 
 
 
    for j=2:m 
      alf=zeros(1,n+1); 
      bet=zeros(1,n+1); 
      A=a1*dt*dt/tau/dx/dx; 
      C=A; 
      B=A+C+1+dt/tau; 
      
alf(3)=(a1/dx/dx)/(1/dt+tau/dt/dt+a1/dx/dx); 
      bet(3)=(U(j,1)/dt+tau/dt/dt*(2*U(j-
1,1))+q*a1/kh/dx)/(1/dt+tau/dt/dt+a1/dx/dx)
; 
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      for i=3:n 
          alf(i+1)=A/(B-C*alf(i)); 
          bet(i+1)=(C*bet(i)+2*U(j,i)-U(j-
1,i)+dt/tau*U(j,i))/(B-C*alf(i)); 
      end 
      U(j+1,n+1)=bet(n+1)/(1-alf(n+1)); 
      for i=n+1:-1:3 
          U(j+1,i-1)=alf(i)*U(j,i)+bet(i); 
      end 
      U(j+1,1)=U(j+1,2)+q*dx/kh; 
    end 
     
    for j=1:m 
      alf=zeros(1,n+1); 
      bet=zeros(1,n+1); 
      A=a1*dt/dx/dx; 
      C=A; 
      B=A+C+1; 
      alf(3)=a1*dt/dx/dx/(1+a1*dt/dx/dx); 
      
bet(3)=(Y(j,1)+q*a1*dt/kp/dx)/(1+a1*dt/dx/
dx); 
      for i=3:n 
          alf(i+1)=A/(B-C*alf(i)); 
          bet(i+1)=(C*bet(i)+U(j,i))/(B-
C*alf(i)); 
      end 
      Y(j+1,n+1)=bet(n+1)/(1-alf(n+1)); 
      for i=n+1:-1:3 
          Y(j+1,i-1)=alf(i)*Y(j,i)+bet(i); 
      end 
      Y(j+1,1)=Y(j+1,2)+q*dx/kp; 
    end 
 surfl(x,t,U,'light'); 
 hold on; 
 surfl(x,t,Y); 
 hold off;
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CONCLUSION 

 
 In this scientific work, an exact mathematical model has been developed for calculating 
the distribution of temperature in the packed bed. The problems of changing the relaxation time of 
certain spheres, influence of thermal diffusivity, thermal conductivity and heat flux density are 
considered. 
 To solve the problem, a numerical method based on difference schemes has been 
developed. Based on the experimental data, the influence of the initial and boundary conditions 
was studied and described. 
 The software product has been developed that allows calculating the value of temperature. 
The program gives possibility to visualize output data in graphic, visual and digital forms. 
 In the numerical experiment, the change in the heat temperature at different times has been 
studied. 
 The results of the research: 
1. The mathematical model of calculating the distribution of temperature has been investigated. 
2. The influence of the initial and boundary conditions has been described. 
3. The software product has been developed. 
4. The complete computer-experimental experiment has been carried out. 
 The designed program also has an ability to select different input parameters. The virtual 
model can be used as a basis for a new study or experiment, and the results can be used as a data 
source in other research. 
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ARİSTOPHANES’İN “BULUTLAR” (NEPHELAİ) BAŞLIKLI 

KOMEDYASI 
  BAĞLAMINDA BİR İNCELEME- KLASİK ÇAĞ 

YUNANİSTAN’INDA SOFİSTLER (GEZGİN 
ÖĞRETMENLER) ÜZERİNE 

A STUDY IN THE CONTEXT OF ARISTOPHANES’ “THE CLOUDS” (NEPHELAI)- 
THE SOPHISTS OF THE CLASSICAL AGE OF GREECE 

 
Dr. Öğr. Üye. Didem Demiralp 

AHBV Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi   
    ÖZET 
    Eski Yunanlı Aristophanes’in (İ. Ö. 445- 385) “Bulutlar” (Nephelai) başlıklı komedyası, 
eğitim temasını işler. Oyun, Atinalı ihtiyar bir çiftçi olan Strepsiades’in yakınmalarıyla başlar. 
Yaşlı adam, atlara düşkün oğlu Pheidippides yüzünden borç batağına saplanmıştır. Bu 
durumdan kurtulmak için, onu, komşu evdeki düşünhaneye göndermeye karar verir. Delikanlı 
–başta Sokrates’in yer aldığı- düşünürlerin arasında, haklı bir davayı, haksız; haksız bir 
davayı, haklı çıkarmayı başka bir deyişle ikna etme sanatını (hitabet) öğrenecektir. 
Pheidippides, bu teklifi kabul etmeyince, Strepsiades okula kaydolur. Lakin ihtiyar, kendisine 
öğretilen hiçbir şeyi kavrayamaz. Nihayetinde Pheidippides okula yazılır. Sokrates, yeni 
öğrencisini –iki farklı karakter olan- “Haklı Söylem” ile “ Haksız Söylem”e teslim eder. 
Ardından bu ikisini –Atina’daki eğitim üzerine- tartıştırır. Kazanan, “Haksız Söylem” olur. 
Bu sırada Strepsiades’in alacaklıları çıkagelir. Lakin ihtiyar onları kovar. Derken olaylar hiç 
beklenmedik bir hâl alır. Pheidippides, babasını dövmeye başlar ve – “Haksız Söylem”den 
aldığı eğitime dayanarak- buna hakkı olduğunu ispatlar. Üstelik yalnız babasını değil ama 
annesini de dövebileceğini iddia eder. Nihayet ne büyük bir hata yapmış olduğunu fark eden 
Strepsiades, düşünhaneyi ateşe verir. Oyun, Sokrates ve öğrencilerinin yardım isteyen 
çığlıklarıyla sona erer.  
    Bizim bu çalışmadaki amacımız, Aristophanes’in “Bulutlar” başlığını taşıyan komedyası 
bağlamında, Klasik Çağ Yunanistan’ındaki –özellikle İ. Ö 5. yüzyılın ikinci yarısında-  eğitim 
anlayışına yön veren ve gezgin öğretmenler olarak bilinen sofistleri tanıtmaktır. Aristophanes, 
kimi çevreler tarafından, eğitimde geleneğe aykırı bir tutum sergilemiş oldukları için şiddetle 
eleştirilen sofistleri –Atina’da herkesin tanıdığı bir sima olan- Sokrates aracılığıyla 
resmetmeyi tercih etmiştir.   
 Anahtar Kelimeler: Aristophanes, Bulutlar, Eğitim, Sofist. 
    ABSTRACT     
    “The Clouds” (Nephelai) by Aristophanes (445- 385 BC) is concerned with education. At 
the beginning of the play, the audience hears the old man Strepsiades’ complaints. He is in 
debt because of his son, Pheidippides, has a fondness of horse racing.  So he decides to send 
his son to “The Thinkery” (a school next door run by Socrates) to learn the skills of dishonest 
forensic discourse. When Pheidippides refuses this, he enrolls at the school himself. But the 
old man is unable to learn anything. He ultimately enrolls Pheidippides in the school. Here he 
encounters two associates of Socrates, “Just Discourse” and “Unjust Discourse”. They argue 
over the educational system in Athens. “Unjust Discourse” overcomes. In the mean time 
Strepsiades’ creditors arrive. But the old man drives them away. In a sudden turn of events, 
Pheidippides beats his father and proves that he has every right to do so. He says he also has a 

ULUSLARARASI 24 Kasım BAŞÖĞRETMEN EĞİTİM ve  
YENİLİKÇİ  BİLİMLER SEMPOZYUMU 
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right to beat his mother. Strepsiades finally realizes that he made a big mistake and sets “The 
Thinkery” on fire. The play ends with Socrates and the students crying for help.   
    The purpose of this study is to provide an overview of the sophists (who were also known 
as teachers of virtue or itinerant teachers) of Classical Greece in the context of “The Clouds” 
by Aristophanes. The sophists were criticized in some circles as they undermined the 
traditional values of society. On the other hand Aristophanes preferred to portray Socrates as 
the representative of the sophists.    
    Key Words:  Aristophanes, The Clouds, Education, Sophist.     
     
    1. GİRİŞ 
    Eski Yunan komedyasının başlıca temsilcisi olan ve “Eski Komedya”1 tarzında 
eserler veren Aristophanes’in günümüze ulaşan on bir oyunundan2 biri olan 
“Bulutlar”3, ilk kez İ. Ö 423 senesinde –Atina’da- sahnelenmiştir. Oyunda 
güldürüyü oluşturan tema, eğitimdir. Şair, çağın eğitiminde hatırı sayılır ölçüde 
söz sahibi olan Sofistler’i4 –liderlik koltuğuna oturttuğu Sokrates5 aracılığıyla- 
eleştirirken, güldürmek istediği izleyiciyi, konu üzerinde düşünmeye davet 
etmiştir.  
    Bizim bu çalışmadaki amacımız, Aristophanes’in “Bulutlar” başlığını taşıyan 
komedyası ışığında, Klasik Çağ Yunanistan’ında, özellikle İ. Ö 5. yüzyılın ikinci 
yarısında eğitim anlayışına yeni bir çehre kazandıran ve gezgin öğretmenler 
olarak adlandırılan6 sofistleri tanıtmaktır. Aralarında Protagoras7, Gorgias8 ve 
Antiphon9 gibi isimlerin yer aldığı sofistler –özellikle insanı ve insanla ilgili 
sorunları odağa alan- öğretileriyle tutucu çevrelerin tepkisini çekmişlerdi.    
    2. KISACA “BULUTLAR” KOMEDYASI   
    Strepsiades isimli –Atinalı- ihtiyar çiftçi, şehrin önde gelen ailelerinden birinin kızıyla 
evlenmiş ve Pheidippides ismini verdikleri bir oğulları olmuştur. Ne var ki Pheidippides, 
atlara çok düşkündür. Öyle ki babasının tüm parasını harcamış hatta büyük borca girmiştir. 
Oyun başladığında, henüz gece vaktidir. Oğlu yüzünden saplandığı borç batağından nasıl 
kurtulacağını düşünüp duran Strepsiades, bir türlü uyuyamaz. Derken aklına bir fikir gelir. 
Pheidippides’i –komşu evdeki- düşünhaneye10 gönderecektir. Delikanlı, oradaki 
düşünürlerden hitabeti öğrenecek11, kendisi de bu sayede borçlarından kurtulacaktır. Lakin 
Pheidippides bu teklifi kabul etmez. Bunun üzerine Strepsiades okula kaydolur. Talebelerden 
                                                      
1 Yahut İ. Ö 5. yüzyıl komedyası. Yunan komedyasının ayrıldığı üç evreden ilkidir. Diğerleri, Orta Komedya (İ. Ö 
400- 330) ile Yeni Komedya’dır (İ. Ö 320- 120).    
2 Kömürcüler (Akharneis), Barış (Eirene), Lysistrata (Lysistrate), Atlılar (Hippeis), Eşekarıları (Sphekes), Bulutlar 
(Nephelai), Kuşlar (Ornithes), Kadınlar Şenlikte (Thesmophoriazousai), Kurbağalar (Batrakhoi), Kadınlar Mecliste 
(Ekklesiazousai) ve Zenginlik (Ploutos). 
3 Ya da “Nephelai”. Oyunda “Bulutlar”ı, koro temsil eder.   
4 Ya da sophistai. “Sofist”, aslında bilge demektir. İ. Ö 5. yüzyılda, aralarında Homeros, Hesiodos, Yedi Bilgeler 
ve İyonyalı filozofların da bulunduğu şair ve düşünürler, sofist olarak anılırlardı. Öte yandan terim, yüzyılın 
ikinci yarısında, daha dar anlamda kullanılmış ve –gençlere erdemli olmayı öğrettiklerini iddia eden- gezgin 
öğretmenleri niteler olmuştur. Onlar, bu sebeple bilgelik öğretmeni olarak da bilinirler.     
5 İ. Ö 470- 399. Atina doğumlu düşünür.  
6 Ve belli bir ücret karşılığında ders veren. 
7 İ. Ö 490- 420.  
8 İ. Ö 483- 375. 
9 İ. Ö 480- 411.    
10 Ya da Sofistler Okulu.  
11 Haklıyı haksız; haksızı haklı göstermek için. 
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biri tarafından karşılanan ihtiyar, düşünhanede öğretilen konular12 hakkında bilgi alır.  Çok 
geçmeden Sokrates –bir sepetin içinde ve havada sallanır durumda- görünür.13 Strepsiades, 
ona, düşünhaneye geliş sebebini anlatır. Ardından “Bulutlar”a14 seslenen Sokrates, onları 
yanına çağırır. Tanrıçalara yakaran15 Strepsiades, hitabet konusunda herkesten üstün olmak 
ister. Dileği kabul edilir. Lakin düşünhanedeki eğitimine başlayan ihtiyar öyle aptaldır ki 
kendisine öğretilen hiçbir şeyi kavrayamaz. Tek arzusu, alacaklılarından kurtulmaktır. 
Nihayetinde babası yerine Pheidippides okula yazılır. Sokrates, onu, hangi tür söylemi 
öğrenmek istediğine karar vermesi için, “Haklı Söylem ” ile “Haksız Söylem”e16 teslim eder. 
Ardından iki söylem tarzını tartışmaya sokar.17 Kazanan, “Haksız Söylem” olur. Az sonra 
Strepsiades –“Haksız Söylem” tarafından yetiştirilen oğlunu- almak üzere düşünhaneye 
döner. Borçlarından kurtulacağı için mutludur. Baba- oğul evlerine dönerler. Bu sırada 
alacaklılar gelir. Strepsiades onları kovar. Ne var ki az sonra Pheidippides tarafından dövülen 
Strepsiades’in çığlıkları işitilir.18 Delikanlı, “Haksız Söylem”den aldığı eğitime dayanarak, 
babasını –hatta annesini- dövmeye hakkı olduğunu ispatlar. Nihayetinde yaptığına pişman 
olan Strepsiades, düşünhaneyi ateşe verir. Oyun, Sokrates ve talebelerinin imdat çığlıklarıyla 
sona erer.  
    3. SOFİSTLER19 ÜZERİNE 
    Aristophanes’in, “Bulutlar”da –Sokrates aracılığıyla- eleştirdiği sofistlerin tarih sahnesine 
çıkışları, İ. Ö 5. yüzyılın ikinci yarısıdır. Tarihçiler, bu dönemi20, bir aydınlanma çağı olarak 
nitelendirirler. Dönem, Yunanlı aydının, evren, evrenbilim ve varlıkbilim21 yerine insan, insan 
hayatı ve yapısı üzerine düşündüğü bir çağdır.  

                                                      
12 Yer bilimi, gök bilimi, haritacılık. Öte yandan Aristophanes, bunu, alaycı bir dille aktarmayı tercih etmiştir.        
13 Dediğine göre, güneşi inceliyordur.   
14 “Bizim tanrılarımız” ve/ veya “işsiz güçsüz aydınların koruyucusu olan tanrıçalar” diye nitelendirdiği. 
Sokrates’in dediğine göre, onlar, kullarına düşünce, münazara ve bilginin yanında etkili ve güzel konuşarak kafa 
karıştırmayı bahşederlermiş. Bunun yanında şimşek, yıldırım ve yağmur gibi olayların kaynağında da –Zeus 
değil- “Bulutlar” yer alıyormuş.   
15 Ve artık yalnızca onlara tapacağına söz veren. 
16 Sahnede iki kadın tarafından temsil edilen.  
17 Atina’daki eğitim sistemi üzerine. “Haklı Söylem ”, doğruluktan ve –ölçülülüğü esas alan- eski tarz eğitimden 
yanadır. Hâlihazırdaki eğitimin, gençlerin ahlâkını bozduğunu söyler. “Haksız Söylem” ise dürüstlük yoluyla 
hiçbir şey elde edilemeyeceği iddiasında bulunur. Onun delikanlıya vaadi –her türlü sorunla baş etmesini 
sağlayacak olan- hitabeti öğretmek olur.        
18 Evden koşarak çıkan ihtiyarın dediğine göre, kendisi, akşam yemeğinden sonra, Pheidippides’e, Simonides’ten 
(İ Ö 556- 448- lirik şair) bir şiir okumasını söylemiştir. Delikanlı bunu –modası geçmiş olduğundan- reddetmiştir. 
Pheidippides, Aiskhylos’tan (İ. Ö 525- 456- tragedya şairi) bir alıntı yapmayı da kabul etmemiş, yalnızca 
Euripides’ten (İ. Ö 485- 406- tragedya şairi) bir parça okumuştur. Sinirlenen Strepsiades, oğluna çıkışınca, o da 
babasını pataklamaya başlamıştır. 
19 Ya da Sofistik Hareket.   
20 İ. Ö 4. yüzyılın ortalarına dek sürecek olan.  
21 Arkaik Çağ (İ. Ö 700- 480) düşünürlerinin ilgi alanı olan.    
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Strepsiades, Pheidippides ve Sokrates 

 
    Bu yeni görünüm, şüphesiz Atina’daki toplumsal ve siyasal gelişmelerle ilgilidir. Pers 
Savaşları’nın22 ardından siyasi gücünün zirvesine ulaşan ve Attika Delos Birliği’nin23 önderi 
konumuna ulaşan kentte kurulan demokrasi, sıradan yurttaşa –yöneticilerini seçme hakkı 
tanımakla kalmamış- siyasette söz sahibi olma hakkını vermiştir. Vatandaşların yüksek 
memurluklara seçilebilecek olmasıyla birlikte yeni bir eğitim sistemine ihtiyaç duyulmuştur. 
İşte kendilerini sofist olarak adlandıran –ve seçkin yurttaşlar24 yetiştirmeyi vaat eden- bir grup 
eğitimcinin tarih sahnesine çıkışı böyle gerçekleşmiştir. 
    Sofistler25, bir şeyin kendi başına ne “iyi” ne de “kötü” olduğunu, bu gibi niteliklerin, 
kişiden kişiye ve toplumdan topluma değiştiği fikrini26 savundular. Onlar, kanunların da –
tıpkı ahlâki ölçütler gibi- doğal ya da tanrısal bir kökene dayanmadığını ama bir uzlaşımın 
ürünü olduğunu27 iddia ettiler. Öte yandan sofistlerin öğretilerinde önemli bir yer işgal eden 
asıl konu, hitabet idi.28 Bilginin öznelliği savından hareket eden sofistler, hitabeti, bir ikna 

                                                      
22 İ. Ö 490- 479.  
23 Yunan kent devletleri tarafından, Pers tehlikesine karşı  –İ. Ö 478 senesinde- oluşturulan birlik.     
24 Ya da erdemli (arete). Öte yandan vurgulamamız gereken husus, bu yüzyıldan evvel, erdemliliğin, soylu 
savaşçıların cesaret ve bedensel üstünlükleriyle özdeşleştirilmiş olduğudur. Başka türlü söylersek, sofistlerin, 
erdemin, öğretilebilir bir şey olduğunu iddia etmelerinin, yaşlı –geleneğe bağlı- kuşağı rahatsız etmesi 
kaçınılmazdı.       
25 Protagoras, Gorgias ve Antiphon’dan başka Hippias, Prodikos ve Thrasymakhos gibi.  
26 Yahut görecelik. Nitekim Protagoras’ın dediğine göre: “Her bir şey, bana nasıl görünürse, benim için böyledir. 
Sana nasıl görünürse, senin için de öyledir. Rüzgâr, üşüyen için soğukken; üşümeyen için soğuk değildir” (Kranz, 
1984: 194).              
27 Doğa – kavram (physis- nomos) ayrımı olarak bilinen. Platon’un (İ. Ö 429- 347) “Gorgias” başlığını taşıyan 
diyaloğunda da dile getirildiği gibi: “Doğa ile yasalar genel olarak birbirlerinden ayrı şeylerdir. Kötülük görmek, 
doğa kanunlarına göre en büyük mutsuzluktur. Ama yasalara göre, kötülük etmek daha çirkindir… Bence 
yasaları yapanlar, güçsüz kimselerdir. Onların yasaları yapmaları, yasaları övmeleri, hep kendilerine, kendi 
çıkarlarına göredir. Onlar, daha çok kazanabilecek olanları, en güçlü olanları, kendilerinden daha çok 
kazanmasınlar diye korkuturlar… Oysa doğaya göre, en iyinin en kötüden; en güçlünün en güçsüzden daha 
varlıklı olması doğrudur… Hayvanlar arasında olduğu gibi insanlar arasında da bütün devletlerde ve bütün 
ırklarda, düşkünleri yönetenler, onlardan daha varlıklı olanlardır. Üstünlerdir, çünkü doğrusu budur” (Platon, 
1996: 89).            
28 Başka türlü söylersek, onlar, talebelerine –toplumsal hayatta ve siyasi yaşamda etkili olmalarını sağlayacak 
olan- etkili konuşma becerisini öğretmeyi vaat ettiler.   
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etme sanatına29 dönüştürdüler.    
    DEĞERLENDİRME VE VARGI 
    Aristophanes’in, ismini, oyundaki korodan alan “Bulutlar”ı, şairin, döneminin yenilikçi 
eğitim anlayışına bakışını yansıtır. Aristophanes –çağın gerekliliklerine göre- yeni bir biçim 
almış olan eğitimden sorumlu olan sofistleri, “önderleri” olarak resmettiği30 Sokrates 
aracılığıyla yerer. O, bu eleştirisini, oyundaki şımarık evlat olan Pheidippides’in –artık 
yalnızca bir ikna etme aracı haline gelen- hitabeti öğrenmek için kaydolduğu “Sofistler 
Okulu”nu, Strepsiades aracılığıyla ateşe vererek dile getirir.  
    Aristophanes’in yorumu, kendisi gibi tutucu31 ve eski tarz eğitim sistemini32 savunan 
çağdaşlarının düşüncesini yansıtır. Bunun yanında belki de vurgulanması gereken asıl nokta, 
“Bulutlar”ın, çağına sığmayan bir sahne eseri olduğudur. Zira oyunda –sofistler aracılığıyla 
gözler önüne serilen- eski- yeni çatışması, tarih boyunca varlığını sürdürmüş bir olgudur.  
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29 Gorgias’ın dediği şekliyle: “İkna gücü, söze katılarak, ruha, dilediği şekli verir. Sözün gücü ile ruh durumu 
arasındaki ilişki, zehir (ilaç) ile vücut arasındaki ilişki gibidir. Nasıl ki birtakım zehirler, vücuttan şu; başka 
birtakımı bu suyu çekip alıyor ve birtakımı hastalığa, başka birtakımı hayata son veriyorsa, sözlerde de bu 
böyledir. Sözlerin birtakımı keder yaratır. Bir takımı sevinç, birtakımı korku yaratır. Diğerleri, dinleyicilere güven 
verir. Yine başkaları, belirli bir kötü inandırma gücü ile ruhu zehirler, büyüler” (Kranz, 1984: 198).         
30 Şairin çizdiği Sokrates portresinin, gerçek Sokrates’i ne kadar yansıttığı ya da yansıtıp yansıtmadığı, 
çalışmamızın başlığından da anlaşılacağı üzere konumuzun dışındadır.   
31 Yahut aristokratik değerlere bağlı.   
32 Edebiyat, matematik, müzik ve beden eğitiminden oluşan.  
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ÖRGÜTLERDE KÜLTÜREL FARKLILIKLARIN ADALET, 
BAĞLILIK VE ÖRGÜTSEL SESSİZLİK ÜZERİNDEKİ 

ETKİSİNİN İNCELENMESİ 
Dr. Nuran VARIŞLI 

Sosyal Güvenlik Kurumu 
 
ÖZET 

Örgütsel iklim farklı koşulların sağlanmasıyla maksimum verim sergileyebilmektedir. 
Örgüt içinde kültürel farklılıklar örgüt üyelerinin iletişim biçimlerini etkilemekte ve örgütsel 
sessizliğin oluşmasında etkili olmaktadır. Örgütler sürekli olarak değişime ve iletişime açık 
olmalıdır bu nedenle kültürel farklılıkların yönetilememesi adalet ve bağlılık inancındada 
negatif etkilere neden olabilmektedir. Özellikle kültürel farklılıkların ücret dağıtımında 
adaletsizliğe neden olması örgüt içinde bağlılık düzeyinin azalmasına neden olmaktadır. 

İşletmeler ve liderler örgütlerin performans düzeylerinin maksimum düzeyde olması 
için çaba harcamaktadırlar. Bu nedenle kültürel farklılıkların etkin bir şekilde yönetilmesi 
gerekmektedir. Araştırmamızda örgüt kavramı, örgütsel kültür, örgütsel adalet, örgütsel 
bağlılık ve örgütsel sessizlik kavramları ilişkisel olarak incelenmiştir. Bu çerçevede 
araştırmamızın amacı; örgütlerde kültürel farklılıkların adalet, bağlılık ve örgütsel sessizlik 
üzerindeki etkisinin incelenmesidir. Araştırmamız nitel araştırma literatür tarama modeli 
olarak tasarlanmıştır. 
Anahtar Kelimeler:  Kültürel Farklılık, Örgütsel Adalet, Örgütsel Bağlılık ve Örgütsel 
Sessizlik 
 
 
GİRİŞ 
 

Birçok faktörle etkileşim içinde olan organizasyonel etkinlik ve verimliliği olumsuz 
yönde etkileyen örgütsel sessizlik, organizasyonlarda istenmeyen bir faktör olmaktadır. 
Örgütsel adalet algısı, kültürel farklılıklar ve örgütsel bağlılık örgütsel sessizlik üzerinde etkili 
olabilecek üç örgütsel faktör sayılmaktadır. 
 Bu çerçevede çalışmamızın amacı Örgütlerde Kültürel Farklılıkların Adalet, Bağlılık 
Ve Örgütsel Sessizlik Üzerindeki Etkisinin İncelenmesini içermektedir. Sonuçlar adalet algısı 
ve bağlılığın farklı boyutlarının, farklı büyüklükteki etkilerle sessizlik üzerinde doğrudan ve 
dolaylı azaltıcı etkileri olduğunu ortaya koymaktadır.  

Örgüt içinde yukarıda bahsedilen faktörlerin ortaya konmasına yönelik birçok çalışma  
bulunmaktadır. Anılan çalışmalar değişik bakış açılarıyla yapılmış ve bu çalışma-larda 
örgütsel adaletin boyutları farklı biçimlerde ortaya konulmuştur. Bu çalışmada, yazında daha 
çok kullanıldığı ifade edilen literatür tarama modeli benimsenmiştir. 
 
KAVRAMSAL ÇERÇEVE 
 
Örgütsel Kültür 
 
 Örgütler belirli amaçlar etrafında toplanmaktadır. Amaçlanan bir organizasyonel 

ULUSLARARASI 24 Kasım BAŞÖĞRETMEN EĞİTİM ve  
YENİLİKÇİ  BİLİMLER SEMPOZYUMU 
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değişim başarısız olursa, mevcut organizasyon kültüründen genellikle bir değişim çatışması 
hedefleri sorumlu tutulmaktadır. Örneğin, bir bürokrasi kültürünün modernleşme süreci veya 
konsolidasyon süreci, anarşik bir kültür yüzünden başarısız olmaktadır. Hedefler, değerler ve 
kültür ortak bir devamlılık gerektirmektedir. 

Kültürün, sosyal olarak paylaşılan ancak soyut temel varsayımları, değerleri, normları 
ve rol beklentilerini, alışkanlıklarını ve ritüellerini içermesi gerekmektedir. Örgüt kültürü, 
sosyo-ulusal kültürün yumuşak yönlerini örgütsel ortamın yanı sıra endüstriye veya şirkete 
özgü misyon açıklamalarına, liderlik tarzlarına ve vizyonlarına da entegre etmektedir.  

Kültür kavramı, temel olarak, sosyal bilimlerin değişik disiplinlerindeki etnik ve ulusal 
farklılıkların çalışmasından kaynaklanmıştır. Örgüt kültürü, örgütleri anlamak için gerekli 
temel etkenlerden biri olduğu iddia edilmektedir. Bu nedenle, örgüt kültürü kavramı, 
geçtiğimiz yıllarda yönetim ve kurum bilginleri tarafından birçok kez incelenmiştir. Bu ilgiye 
göre, örgüt kültürü hakkında çeşitli açılardan birçok akademik çalışma yapılmıştır. Örgüt 
kültürü, bir örgütün geleneksel elbisesi, dili, davranışı, inançları, değerleri, varsayımları, statü 
ve otorite sembolleri, mitleri, törenleri ve ritüelleri ve modları dahil olmak üzere bir örgütün 
karakterini ve normlarını tanımlamaya yardımcı olan çok çeşitli sosyal fenomenleri ifade 
etmektedir (Acar,2014). 
 

Genel tanım bazında spesifik ve uygulamalı bir “kültür” anlayışına doğru ilerlemek 
gerekmektedir. Örgütsel araştırma alanındaki pratik uygulamasına en çok katkıda bulunan bu 
sosyal bilim disiplini sayılmaktadır.  Kültür nosyonu, geleneksel insanbilimsel sorgulamanın 
nesneleri olan, genellikle egzotik yerlerdeki uzak insanların ritüellerini, mitlerini, dillerini, 
değerlerini, inançlarını ve uygulamalarını tanımlamaktadur. İngiliz antropolog Edward Tyler, 
ilk kültür modern tanımıyla geniş çapta itibar kazanmıştır. Ona göre “bilgi, inanç, sanat, 
ahlak, hukuk, gelenek ve bir insan olarak üye olarak edinilen diğer yetenek ve alışkanlıkları 
içeren bu karmaşık bütün örgüt kültürünü oluşturmaktadır (Tharp,2009). 

Örgüt kültürü yaygın olarak kullanılan bir terimdir ancak belirsizliğin derecesine yol 
açıyor gibi görünmektedir. Watson, kültür kavramının aslında yetiştirilen bir şey ’olarak 
örgütün metaforundan kaynaklandığını vurgulamaktadır. Son on yılda, kurumları inceleyen 
akademisyenlerin çoğu, kültür kavramının, örgütlerin insanları ele alma konusunda 
geliştirdikleri iklim ve uygulamalar olduğunu ya da kurumun inanç değerleri ve teşvik edilen 
değerlerine işaret etmektedir (O'Donnell ve Boyle, 2003). 

Araştırmacılar kültürü öğrenilen, iletilen ve değiştirilen dinamik bir model olarak 
görmektedir. Schein, resmi ve bürokratik bir şirkette çalışanların gayrı resmi ve yatay olarak 
yapılandırılmış bir şirketinkine benzeyen değerleri ve temel varsayımları paylaşabileceğini 
belirtmektedir. Bu nedenle örgütsel kültür ile ilgili çalışmaların görünür eserlerin 
gözlemlenmesiyle sınırlı kalmaması, gerçek anlamlarının anlaşılması için bir kuruluşun 
üyeleriyle etkileşimi içermesi gerekebilir. Bu varsayımlar, bir şirketin üyeleri arasındaki 
etkileşimli etkileşimin bütün sürecini etkilemektedir (Fleury,2009). 
 Yukarıda belirtilen farklı kültür tanımları ortak olarak, az çok soyut özelliklere sahip 
nispeten geniş bir kültür manzarasına sahip olmaktadır. Bunlardan, kültürün, bir sosyal 
grubun üyeleri tarafından paylaşılan ve önceki nesilden insanlara aktarılan bir yaşamla ilgili 
bir yaşam tarzı olduğu sonucuna varılabilir. Daha spesifik olarak, kültür, yaşamdaki 
özelliklere değer verme ve davranma yollarından oluşur ve insanların büyüdüğü sosyal 
çevreden türetilmektedir. Kültür kavramı ile tanımlanan kültürel çeşitlilik daha kolay bir 
şekilde açıklanabilir. Bu nedenle kültürel farklılığın bu alanlarda kaçınılmaz bir faktör haline 
geldiği açık olmaktadır (Cox,1994). 
 Sonuç olarak, farklı kültürler arasında farklılıkların var olduğu söylenebilir. Bu 
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farklılıklar, farklı kültürlerden insanlar arasındaki iletişimi etkilemektedir. Dünyanın farklı 
bölgelerinde faaliyet göstermek zorunda olan birçok şirket olduğu için insanlar, alışmaları 
gereken farklı kültürlere maruz kalmaktadır. Bu durum birçok engel oluşabilir; iletişim 
engelleri iki kültür arasındaki farkların sonucu sayılmaktadır. Bu tür engeller etkili iletişim 
eksikliğine neden olmaktadır.  Ancak kültürler arasında farklılıklar olmasına rağmen, insanlar 
bu farklılıklara uyum sağlama yeteneğine sahip olmaktadır. Böyle bir durumda yöneticilerin 
yeni kültüre adapte olduklarını ve farklı bir kültüre ait olmalarına rağmen çalışanlarıyla 
kolayca başa çıkabileceği söylenebilir (Kawar,2012). 
 

Kültürel farklılığın işyerindeki etkileri hem olumlu hem de olumsuz olabilir. Bazı 
olumsuz etkiler arasında işlevsel olmayan çatışmalar, verim kaybı ve grup ortamlarında uyum 
sağlama zorluğu sayılabilir. Olumlu etkiler, çeşitli kültürel deneyimler tarafından yaratılan 
güçlü bir bilgi tabanını, kurum içi kültürel eğitmenler ve bilgilendiriciler kaynağı ve yabancı 
kültürlerdeki işi büyütme eğilimini içermektedir. Çoğunlukla, iş yerindeki kültürel farklılığın 
etkileri, örgüt liderleri tarafından ne kadar iyi yönetildiklerine bağlı olmaktadır. Uygun 
stratejik planlama ile üst yönetim olumlu etkileri artırabilir ve iş yerindeki kültürel farklılığın 
olumsuz etkilerini azaltabilir (Metin,2014). 

 
Örgütsel Adalet 
 

Örgütsel adalet üzerine araştırmacılar, örgütsel adalet algıları ile çalışanların çalışma 
sonuçları arasındaki doğrudan ilişkilere odaklanmanın uzaklaştığı sonucuna varmıştır. Bunun 
yerine, örgütsel adalet algılarının iş sonuçlarıyla ilgili olduğu farklı süreçler daha fazla ilgi 
çekmektedir. Her ne kadar örgütsel adalet algılarının çalışanların işsizlik ve sağlık sonuçları 
ile ilgili olmasına ilişkin literatür son yıllarda büyük ilerlemeler sağlamış olsa da, bunun 
gerçekleştiği koşullar ve örgütsel adalet algılarının işsizlik ve sağlık sonuçları ile ilgili 
olmasının nedenleri büyük ölçüde bilinmemektedir. İşyerinde adalet algıları ile bireysel 
sonuçlar arasındaki ilişkileri daha iyi anlamanın bir yolu, adalet algılarının hangi sonuçları 
öngördüğünü ve tahmin etmediğini inceleyerek ilişkilerin ne kadar güçlü veya zayıf olduğunu 
araştırmaktır. Adalet literatüründe benlik saygısı ve uyumluluk gibi kişilik faktörleri ile 
örgütsel yapı gibi bağlamsal faktörler, adalet algıları ve iş sonuçları arasındaki ilişkiyi 
değiştirebilecek veya hafifletebilecek faktörler olarak incelenmiştir (Colquitt, 2012). 

Örgütsel adaletin bir tanımı Greenberg'e aittir. Greenberg, terimi sadece çalışanların 
örgüt içinde adalet algısı olarak tanımlamıştır. Benzer şekilde, Moorman  çalışanların adil 
davranılıp davranılmadığına dair algıları olarak tanımlamıştır. Folger ve Cropanzono'e göre, 
örgütsel adalet, örgütsel kaynakların dağılımı ve bu yöntemlerin uygulandığı zaman insanlar 
arasındaki ilişkileri düzenleyen kurallar ve sosyal normlar kümesi ile ilgili kararlar almak için 
kullanılan yöntemler olmaktadır (Terzi vd.,2017). 
Örgütsel Bağlılık 
 

Bağlılık, çok boyutlu bir kavramdır ve bu nedenle tanımlanması biraz zor olmaktadır. 
Bağlılık, bireyi bir veya daha fazla hedefle alakalı bir eylem sürecine bağlayan bir güç olarak 
görülmektedir. Bu hedefler insanlara, örneğin aileye veya arkadaşlara, ayrıca spor, topluluk 
grupları veya iş organizasyonu gibi çeşitli kurumlara yönelik olabilir.  

İnsan kaynakları örgütsel etkinlik için kritik öneme sahip olduğundan bağlı çalışan 
ekipleri ile örgütsel rekabet avantajlarını destekleme konusunda büyük etkisi bulunmaktadır. 
Örgütsel bağlılık, uygulayıcılar ve araştırmacılar tarafından çalışılan en popüler çalışma 
tutumlarından biri haline gelmiştir. Çalışanların bir kuruluşa bağlılıklarının nasıl geliştiğini 
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belirlemek için geçen on yıllar boyunca önemli bir araştırma yapılmıştır. Örgütsel bağlılık, 
amaçları ve değerleri de dahil olmak üzere kuruma bağlılığı vurgulamaktadır. Örgütsel 
bağlılığın, bireylerin kendileriyle işverenleri arasındaki ilişkiyi düşündükleri zaman içinde 
yavaş ama tutarlı bir şekilde geliştiği görülmektedir (Al Zefeiti ve Mohamad, 2017). 
Örgütsel Sessizlik 
 

Çalışanlar, iş ve iş organizasyonlarını iyileştirmek için yapıcı yollar için fikir, bilgi ve 
görüşlere sahip olmaktadır. Bazen çalışanlar ses uygular ve fikirlerini, bilgilerini ve 
görüşlerini iletmektedir. Nihayet çalışanlar diğer zamanlarda sessiz kalmaktadırlar. Görünüşe 
göre, davranışları ifade etme ve engelleme kutupsal karşıtlıklar gibi görünebilir, lâkin 
sessizlik konuşmada konuşmadığı sayılmakta, ses ise kuruluşlardaki önemli konular ve 
problemler hakkında konuşma anlamına gelmektedir. Pinder ve Harlos  sessizliği, sesin 
yokluğu olarak tanımlamış, çeşitli biliş, duygular veya itiraz ya da onaylama gibi niyetleri 
içeren bir iletişim biçimine sahip olduğunu belirtmiştir (Çınar vd.,2013). 
 Yönetim literatüründe, çalışan sessizliği kavramı, onu tanımlamaya çalışan ilk kişi 
olan Hirschman'a kadar uzanabilir. Hirschman 1970 yılında sessizliği, sadakat ile eşanlamlı 
fakat pasif ve yapıcı bir cevap olarak belirlemiştir. Çalışan sessizliğinin davranışsal, etkili 
veya bilişsel unsurları yansıtıp yansıtmadığı genellikle göz ardı edilmiştir. Bu nedenle 
sessizlik, memnuniyetsiz ve haksız muamele görmüş çalışanların ihmal edilmiş bir yanıtı 
olarak kalmıştır (Yıldız,2013) 

Yöneticiler, çalışanlardan gelen olumsuz geribildirim korkusu ve çalışanların, 
yöneticilerin kendileriyle ilgili inançları hakkındaki görüşlerini örgütsel dinamikleri bozmakta 
ve örgütsel sessizliği güçlendirmektedir. “Örgütsel sessizlik”, karar vericilerin ihtiyaç 
duyduğu verileri sınırlandırması nedeniyle karar verme verimliliğini azaltmaktadır. Sessizlik 
iklimi kuruluşların hataları tespit etme ve öğrenme yeteneği üzerinde bir etkiye sahip 
olmaktadır. Bu nedenle organizasyonel etkinlik olumsuz etkilenmektedir. Örgütler, 
çalışanlarından, daha yoğun rekabet, daha yüksek müşteri beklentileri, sürekli bir değişim 
dünyasına işaret eden kaliteye daha fazla odaklanmaları nedeniyle inisiyatif alma, konuşma ve 
sorumluluk alma konusunda giderek daha fazla talep etmektedir (Nekoei-Moghadam 
vd.,2016). 

 
İLGİLİ ARAŞTIRMALAR 
 
 Bu bölümde konu ile ilgili olarak gerçekleştirilmiş olan çalışmalar incelenmiştir. 

Rahmani (2014) örgütsel bağlılığın belirleyicilerini, yani iş anlamının ılımlı etkisine 
dayanan tahsisatçıları, usul adaletini ve hizmetçi liderliğini belirlemektedir. Çalışmada 
kültürel farklılıklar, özellikle de ayrıcalıklar ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişkinin varlığı 
tespit edilmiştir. 
 Örgütsel ses ve sessizlik, örgütlerde iç içe geçmiş iki strateji sayılmaktadır. Örgütsel 
ses, organizasyonu geliştirmek için uygun bir iletişim aracı olmaktadır. Öte yandan, 
sessizliğin karar alma süreci ve örgütsel değişimler üzerinde yıkıcı etkileri olabilir. Örgüt 
kültürü, çalışanların fikirlerini ifade etmelerini ve sessizliği önlemeyi kolaylaştıran önemli bir 
faktör sayılmaktadır. Araştırma sonuçları, örgütsel kültürün, örgütsel sessizliği önemli 
derecede etkilediğini göstermiştir (Sholekar ve Shoghi, 2017). 
 Bazı çalışmalarda Kurumlarda sessizlik konusunda artan bir farkındalık ve bağlılık ile 
çalışan sessizliği arasındaki ilişki konusunda tutarlı bulgular bulunamamıştır. Bunlara ek 
olarak; duygusal bağlılık, çalışanların performansını etkileyen en önemli bağlılık davranışı 
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olarak desteklenmektedir. Bu literatür geri bildirimlerinden dolayı bu çalışma çalışan 
sessizliği ile duygusal bağlılık arasındaki ilişkiyi araştırmayı amaçlamıştır.  Çalışmalar 
sonucunda duygusal bağlılık ile çalışanın sessizlik boyutundan biri (savunma sessizliği) 
arasındaki anlamlı ve olumsuz ilişki ampirik analizlerle desteklenmiştir (Deniz vd.,2013).  
 Erdoğdu (2018), Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarında görev yapan 
akademisyenlerin ve Spor Bilimleri Fakültelerinin görüşlerine dayanan örgütsel adalet 
davranışlarının örgütsel sessizlik ve alaycılık üzerindeki etkisini incelemiştir. Araştırma 
grubu, Türkiye'deki 22 farklı üniversitenin akademisyenlerinden oluşmuştur. Araştırma 
grubunda 320 kişi (245 erkek ve 75 kadın) bulunmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı 
olarak örgütsel adalet ölçeği, örgütsel sessizlik ölçeği, örgütsel sinizm ölçeği ve iş 
performansı ölçeği kullanılmıştır. Araştırmada, örgütsel adalet davranışları, örgütsel sessizlik 
ve sinizm arasındaki korelasyonu yansıtan bir model oluşturulmaya çalışılmıştır. Elde edilen 
sonuçlara göre örgütsel adalet davranışlarının algısı ne kadar yüksek olursa, örgütsel sinizm 
de o kadar az olmaktadır. Ayrıca, örgütsel sessizlik ile örgütsel sinizm arasında pozitif yönde 
anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. 
 
 
 
SONUÇ 
 

Farklı bir işgücü değişen dünya ve pazarın bir yansıması olmaktadır. Araştırmmalara 
göre, çeşitli çalışma ekipleri kuruluşlara yüksek değer katar ve bireysel farklılıklara saygı 
duymak, rekabet avantajı yaratarak ve iş verimliliğini artırarak işyerine fayda sağlamaktadır. 
Kültürel farklılıkların yönetim faydaları, herkesin aynı fırsat ve zorluklara erişebileceği adil 
ve güvenli bir ortam yaratarak birleşmektedir. Farklı bir işgücündeki yönetim araçlarının, 
herkesi çeşitlilik, yasalar ve düzenlemeler dahil olmak üzere sorunları hakkında eğitmek için 
kullanılması gerekmektedir. İş yerlerinin çoğu çeşitli kültürlerden oluşur, bu nedenle 
kuruluşların başarılı olmak için nasıl adapte edileceğini öğrenmeleri gerekmektedir.  

Kültürler arasında farklılıklar olmasına rağmen, insanlar bu farklılıklara uyum sağlama 
yeteneğine sahip olmaktadır. Örneğin, çalışmalarından tamamen farklı kültürlere maruz 
kalmayı gerektiren gurbetçiler yeni kültüre adapte olurlar, sisteme girerler ve statükoya 
alışabilmektedirler. Bu, insanların kültürlerdeki çeşitlilikten dolayı karşılaştıkları engellerin 
üstesinden gelmelerine yardımcı olan kültürel zekaya sahip olmayı gerektirmektedir.  Farklı 
çalışanlara sahip kuruluşlar, artan bir küresel pazarda farklı dış müşterilere hizmet vermek 
için daha uygun olmaktadır. Bu tür organizasyonlar yasal, politik, sosyal, ekonomik ve 
kültürel ortamların gerekliliklerini daha iyi anlamaktadır.  

Çalışanların çoğu, farklılıkla (çeşitlilik gerçekçiliği) başa çıkabildikleri konusunda 
olumluyken, çalışanların bir kısmı, olumlu iş yeri çeşitliliğini (çeşitlilik iyimserleri) anlamaya, 
düzenlemeye ve çalışmaya istekli olmaktadır. Kurumların kapsayıcılığı artırmak için 
benimsemiş oldukları ana stratejiler, çalışanlarını kültürlerarası farklılıklara karşı duyarlı 
olmaları için eğitmek, çalışanlarını denizaşırı görevlendirmeleri kabul etmeye teşvik etmek ve 
yabancı dil eğitimi sunmaktır.  

Güçlü kurumsal değerler, kurumsal bağlılığı güçlendirerek olumlu sonuçlar verebilir. 
Örneğin: Çalışanlar örgütsel sorunları kendi sorunları olarak görebilir, şirkete daha güçlü bir 
şekilde bağlanabilir, kendilerini okulun bir parçası olarak görebilirler. şirketin bir üyesi 
olmaktan gurur duyabilirler.  

Örgütsel bağlılık, sürekliliğini sağlamak için kuruluşların ana faaliyetlerinden birisi 
olmaktadır. Örgütsel bağlılığı olan bireyler daha uyumlu, daha sofistike, daha üretken, daha 
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yüksek sadakat ve sorumluluk düzeyinde çalışmakta ve organizasyonda daha az finansallığa 
neden olmaktadır. Bireysel hedef ve değerlerin örgütsel hedef ve değerlerle örtüşmesi örgütsel 
bağlılığı güçlendirmektedir. Bu örtüşme olursa, birey örgütsel faaliyetlere üst düzeyde 
katılabilir ve sadakat ile bağlanabilir. 

Yukarıda anlatılanlar çerçevesinde çalışmamızda ortaya çıkan öneriler aşağıdaki gibi 
olmaktadır; 

• Örgütlerin kültürel farklılıkları yönetme becerisine sahip olması gerekmektedir. 
• Külürel farklılıklar çalışanlar açısından avantaj yada dezavantaj olmaması gerekmektedir. 

Bütün çalışanlara eşit hakları olduğu bilincinin anlatılması gerekmektedir. 
• Kültürel farklılıkların anlatılması için seminer ve konferaslar düzenlenebilir. 
• Farklı kültürlerden gelen çalışanların adaptasyonu insan kaynakları ile ortak bir şekilde 

sağlanması gerekmektedir. 
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SOSYAL MANEVİYAT ALEYHİNE SUÇLARIN GELİŞME 

TARİHİ 
THE HISTORY OF THE DEVELOPMENT OF CRIMES AGAINST SOCIAL 

SPIRITUALITY 
Elçin HASANOV 

Azerbaycan Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Polis Akademisi 
Doktora öğrencisi 

ÖZET 
Maneviyat aleyhine suçların sistemi birçok ülkelerin mevzuatında XIX yüzyılda oluşmuştur. 

Rusya'nın Cezalar hakkında Kanunnamesine göre, maneviyat aleyhine suçlar "sosyal olanaklar ve 
görgü kuralları" aleyhine cinayetlerin bir parçası olarak gözden geçiriliyordu ve toplum aleyhine 
suçların ayrıca turu idi. Burada suçların iki grubu ayrılırdı: Öğretmenler tarafından ergenlik yaşına 
gelmemiş kişilerin kötü yola çekilmesi ve bir takım cinsel özgürlük aleyhine suçlar (hayvanla 
cinsel ilişkiye girme, çocuk tacizi), eşi veya ebeveyn tarafından zorlama ve taciz suçları gibi bir 
grup ve iman (mezhep) aleyhine (mezarları kazma, mezar taşlarının yok edilmesi veya yıkılması) 
ve "ahlakı bozmak amacı taşıyan veya açıkça maneviyata aykırı çizimler çekme" gibi suçlar ikinci 
gruba ait ediliyordu. Azerbaycan SSC'nin 1961 yılında kabul olunmuş ceza kanunu serserilikle 
veya dilencilikle meşgul olmaya veya başka tüfeyli yaşam sürmeye, ergenlik yaşına  yetmeyenleri 
cinayete sevk etmeye, onları sarhoşluğa çekmeye, ahlaksızlık yuvaları saklama ve taciz yapmaya, 
pornografi predmetleri, şiddet ve gaddarlık tebliğ eden eserleri hazırlama veya satmaya, mezarlara 
saldırmak, anıtları yok etmek, hayvanlarla acımasız muamele etmeye verilen cezalar yasal 
hakkına tekrar bakmıştır. Sonradan bu cinayetlerin bir kısmı Cinayet Mecellesinden çıkarılsa da, 
bölümün adı değişmez olarak kaldı: "sosyal güvenlik ve kamu yasası aleyhine olan suçlar". 
Fuhuşla uğraşmaya zorlamak, kadını fuhuş yapmaya zorlamak, kadını fuhuşa tahrik ettiren ister 
hareketlerden, ister sözlerden olabilir. Yaşadolmamışları (küçükler o dönemde böyle 
adlandırılıyordu-Yazar) fuhuş yapmaya zorlamak 102. madde kapsamındaki takip ediliyordu. 
Azerbaycan Cumhuriyeti 1999 ceza kanunu toplumsal ahlakın ceza hukuki korumanın bağımsız 
nesnesi kısmında yeniden tanımıştır. Yasal toplumsal maneviyata yapılan kastları ahalinin sağlığı 
aleyhine cinayetlerle yakın olduğunu düşünerek maneviyat anlayışını seks, kültür, ölülere ve 
hayvanlara yaklaşım alanındaki davranışla bağlamıştır. Azerbaycan Cumhuriyeti Sivil kod 1083.1 
maddesine göre oyunlar ve mercler herhangi çiftlik amacı taşımayan sözleşmeler, onlara göre 
katılımcılar kısmen de olsa, sivil belirlikten veya tesadüfe bağlı olan kazanç götürür veya zarar 
görüyorlar. Sivil Kanunun oyuna verdiği anlayış da oyunun nakit, maddi ve sair nimet hususunda 
oynadıldığını öngörüyor. Demek ki, Bir yandan sivil mevzuat oyun ve bahsleri fiziksel ve yasal 
kişilerin hakkı ilan eder, diğer bir yandan ise suç mevzuatı bu hakkı kriminallaşdırır, bu tür fiili 
suç olarak görüyor. İşte bu yüzden de düşünüyoruz ki, kumarhane düzenlemek veya bulundurma 
suç olarak düşünülmemeli ve kanundan çıkarılmalıdır. 
Anahtar Kelimeler: Sosyal maneviyat, suç, cinayet, kanun, yasa, mecelle. 

 
ABSTRACT 
The system of crimes against spirituality occurred in the legislation of many countries in the 

XIX century. According to the Russian Code of Fines, crimes against spirituality "social facilities 
and etiquette" reviewed as part of the murders against and a round of crimes against society. Here 
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the two groups of crimes were divided: Bad withdrawal of teachers who have not reached puberty 
by teachers and a number of offenses against sexual freedom (having sexual intercourse with the 
animal, child abuse),çcrimes of coercion and harassment by wife or parent as digging the 
graves, destruction of tombstones or demolition) and "to destroy morality or to draw explicitly 
non-spiritual drawings" crimes such as belonged to the second group. The criminal code of the 
Azerbaijani SSR adopted in 1961 tried to engage in hooliganism or begging. or to lead another 
life, to refer those who are not in puberty to murder, to get them intoxicated, immorality slots 
storage and harass, pornography predators, preparing the works that declare violence and cruelty 
or selling, or attacking graves, to destroy monuments, it re-examined its legal right to punish cruel 
treatment with animals. Although some of these murders were subsequently removed from the 
Murder Council, the name of the section remained constant: "social Security  and crimes against 
public law".  Forcing prostitution, to force women to prostitution, from the movements that 
provoke women to prostitution, whether it can be words. the Ynot old (minors were called at that 
time-Writer) compel. He was being followed under Article 102  Republic of Azerbaijan The 1999 
criminal code redefined social morality in the independent object part of criminal legal protection.  
Thinking that the intentions of legal social spirituality are close to the murders against the health 
of the people, culture, and behavior in the field of approach to the dead and animals. According to 
Article 1083.1 of the Civil Code of the Republic of Azerbaijan  games and contracts that are not 
intended for any farm, According to them, the participants are partly, they gain or suffer from 
civil certainty or coincidence. The understanding that the Civil Code gives to the game is 
cash,material and other blessing. So, 
On the one hand, civil legislation declares the right to physical and legal persons, on the other 
hand, criminal legislation criminalizes this right, he sees this as an actual crime. That's why we're 
thinking, regulating or having a casino should not be considered a crime and should be removed 
from the law. 
Keywords: Social spirituality, crime, murder, law, live, chapter 

 
GİRİŞ 
Maneviyat aleyhine suçların sistemi birçok ülkelerin mevzuatında XIX yüzyılda 

oluşmuştur.. (Guliyev; İmanov  2001)  
Maneviyat aleyhine suçların sistemi birçok ülkelerin mevzuatında XIX yüzyılda oluşmuştur. 

Rusya'nın Cezalar hakkında Kanunnamesine göre, maneviyat aleyhine suçlar "sosyal olanaklar ve 
görgü kuralları" aleyhine cinayetlerin bir parçası olarak gözden geçiriliyordu ve toplum aleyhine 
suçların ayrıca turu idi. Burada suçların iki grubu ayrılırdı: Öğretmenler tarafından ergenlik yaşına 
gelmemiş kişilerin kötü yola çekilmesi ve bir takım cinsel özgürlük aleyhine suçlar (hayvanla 
cinsel ilişkiye girme, çocuk tacizi), eşi veya ebeveyn tarafından zorlama ve taciz suçları gibi bir 
grup ve iman (mezhep) aleyhine (mezarları kazma, mezar taşlarının yok edilmesi veya yıkılması) 
ve "ahlakı bozmak amacı taşıyan veya açıkça maneviyata aykırı çizimler çekme" gibi suçlar ikinci 
gruba ait ediliyordu.  

1903 yıl Cinayet Kanunnamesi önceleri sosyal maneviyat aleyhine olan cinayetlerin 
çoğuluğunu tutararak, onları biraz başka türlü şekillendirdi ve esas itibarı ile kişiselleştirdi. 
Yaramazlık, çocuk tacizi, zina gibi suçlar "ahlaksızlık hakkında" fesle dahil edilerek, kişisel suç 
olarak, 17 yaşından küçük şahısların serserilik ve dilençiliye çekmek, koyu alkol kullanımı ve 
yasaklanan yerlerde eğlenceler organize etmesi, kişilerin maneviyatsız meşguliyetlere katılımı vb. 
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ise toplumsal suç olarak tavsif edilmeye başlandı. 
Azerbaycan'da 1922 ve 1927 yıllarında kabul edilen ilk Sovyet Cinayet mecelleleri 

yaramazlık, fuhuşa sürükleme ve fuhuşa zorlamak, cinsel suçlara eşit tutarak toplumsal ahlakın 
ceza hukuku korumanın ayrıca simgesi olarak ayırmaktan, genellikle, vazgeçti. (Guliyev; İmanov  
2001) 

Bununla beraber, Azerbaycan Sosyal Şura Cumhuriyetinin 1922 yılı Ceza Mecellesinde 
"Vücut zararları ve kişilik üzerinde cebir etmek" bölümünde 159a "anne babalar, koruyucular 
veya akrabalar tarafından kadınları onların iradesine karşı evlenmeye zorlamak", 159a1 "nikâh 
yaşına dolmamış kişiyle sözlenmek", 

159b2 "evlenmek amacıyla kadını onun iradesine karşı çalmak", 159 v3 "anne-babası veya 
maddi veya herhangi bir nedenle asılı olduğu kişilerce kadının satılması yanı sıra alınması, 159b" 
kadınları hem ASSC sınırları içinde, hem de onun dışında zorla ere vermek, satmak, ahlaksız 
yuvalara yerleştirmek, kula çevirmek amacıyla veya başka bir amaçla aldatma yolu ile çalmak 
veya kaçırmak", 

159g4 "satmak, ahlaksızlık yuvalarına sokmak, kula dönüştürmek veya herhangi başka bir 
amaçla kadını aldatma yolu ile kaçırmak veya çalmak" gibi maddeler sosyal maneviyat karşıtı 
suçların hem kimliğin özgürlüğü ve onuruna aykırı, ayrıca de küçükler ve aile ilişkileri aleyhine 
olan cinayetlerle birlikte tövsif edildiğinin görsel kanıtıdır. Özellikle 159b "kadınları hem ASSC 
sınırları içinde, hem de onun dışında zorla ere vermek, satmak, ahlaksız yuvalara yerleştirmek, 
kula çevirmek amacıyla veya başka bir amaçla aldatma yolu ile çalmak veya kaçırtmak", 

159g "satmak, ahlaksızlık yuvalarına sokmak, kula dönüştürmek veya herhangi başka bir 
amaçla kadını aldatma yolu ile kaçırmak veya çalmak maddeleri döneminin ağır suçlar grubuna 
dahil olmakla "ciddi mahrumiyyetle beş yıldan az olmayan sürede hapis durumu özellikle 
ağırlaştıran durumlarda ise en yüksek cezayla" cezalandırılıyordu. 

1927'de Azerbaycan SSC Ceza Mecellesi fuhuş yapmaya zorlama, ahlaksızlık yapmak, 
ahlaksızlık yuvaları tutmak gibi suçları kimlik aleyhine olan suçlar fesli ile kapsıyordu. (Guliyev; 
İmanov  2001) Koleksiyonları ve anıtlar saklama sosyal güvenlik ve "halkın sağlığı" aleyhinde 
suç olarak kabul olarak bakılıyordu. Özel dikkat çeken noktalardan biri 134-5. madde idi ki, 
1922'de Azerbaycan Sosyal Şura Cumhuriyetinin Ceza Mecellesinden farklı olarak ilk kez burada 
"ahlaksız ve edepsiz eserlerin, baskısının, resimlerin ve başka şeylerin hazırlanması, yayılması ve 
ilan   edilmesi, ayrıca onlarla ticaret yapılması yahut satmak, veya yaymak amacıyla onların 
bulundurulması" suç olarak öngörülmüştür. Söz konusu suç, mülkiyet aleyhine suçlar grubuna 
dahil olmakla" ahlaksız ve edepsiz şeyler ve onları üreten malzeme mutlaka aciz edilmikle beş 
yıllık sürede özgürlüğünden mahrum etmek" vetosunu öngörüyordu (Az. CM. 1927). 

Görüldüğü gibi 1922 ve 1927 suç mevzuatı, şahsiyetin yaşam ve sağlığı (vucut zararları ve 
kişilik üzerinde cebir etmek), kimliğin özgürlüğü ve onuru (evlenmek amacıyla kadını onun 
iradesine karşı çalmak, ana-babası ya da maddi veya herhangi bir nedenle bağlı olduğu kişiler 
tarafından kadının satılması yanı sıra alınması vb.), kimliğin cinsel dokunulmazlığı ve cinsel 
özgürlüğü (anne babalar, koruyucular veya akrabalar tarafından kadınları onların iradesine karşı 
evlenmeye zorlamak) ve ergenler ve aile ilişkileri aleyhine olan suçların (nikâh yaşına dolmamış 
kişiyle nişanlanmak vb.) tamamını veya diğer şekilde sosyal maneviyat karşıtı suçlar olarak kabul 
ediyordu. 

Azerbaycan SSC'nin 1961 yılında kabul olunmuş ceza kanunu serserilikle veya dilencilikle 
meşgul olmaya veya başka tüfeyli yaşam sürmeye, ergenlik yaşına  yetmeyenleri cinayete sevkl 
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etmeye, onları sarhoşluğa çekmeye, ahlaksızlık yuvaları saklama ve taciz yapmaya, pornografi 
predmetleri, şiddet ve gaddarlık tebliğ eden eserleri hazırlama veya satmaya, mezarlara saldırmak, 
anıtları yok etmek, hayvanlarla acımasız muamele etmeye verilen cezalar yasal hakkına tekrar 
bakmıştır. Sonradan bu cinayetlerin bir kısmı Cinayet Mecellesinden çıkarılsa da, bölümün adı 
değişmez olarak kaldı: "sosyal güvenlik ve kamu yasası aleyhine olan suçlar". (Guliyev; İmanov  
2001) 

Adı geçen Cinayet Mecellesinde dikkat seken noktalardan biri fuhuşa zorlamak maddesidir 
ki, burada ilk kez bu tip cinayetlerin dispoziyası yaygın olarak verilmiştir. Bu maddede mahiyet 
itibari ile dört, yani: 1) fuhuş yapmaya zorlamak; 2) ahlaksızcasına yaklaşım; 3) fuhuş evleri 
tutmak ve 4) kadınları fuhuş uapmak için toplamak düşünülmüşdür. Bu cinayetlerin birisinin bile 
mevcut olması incelenen cinayetin bünyesine neden oluyordu. 

Fuhuşla uğraşmaya zorlamak, kadını fuhuş yapmaya zorlamak, kadını fuhuşa tahrik ettiren 
ister hareketlerden, ister sözlerden olabilir. Yaşadolmamışları (küçükler o dönemde böyle 
adlandırılıyordu-Yazar) fuhuş yapmaya zorlamak 102. madde kapsamındaki takip ediliyordu.  

Cinsel ilişkiye çekmekle, görüş ayarlamakla, oda, ev vermekle ve şunun gibi, şu hareketler 
için şu veya başka kişisel menfaati elde etmek için yardım etmeye “oğraşlık” ahlaksızcasına 
yaklaşım söyleniyordu. 

Fuhuş evleri tutmak az-çok, uzun süre, belli zamanda cinsel ilişkiler için ev, bina, oda 
vermek halleri ise mevcut oluyordu. 

Kadınları fuhuş için toplamak, kadınları fuhuşla uğraşmaya dahil etmekten ibaretti. 
Cinayetin bu yapısının mevcut olması için kadınların fuhuşa veya fuhuş evlerinden kenar yerde, 
yahut fuhuş evlerine çekilib çekilmemesinin önemi yoktu. (Az. CM. 1961: bölüm 229) 

Adı geçen Mecellede sosyal maneviyat karşıtı suçların onuncu bölümünde "sosyal güvenlik 
ve kamu düzeni aleyhinde suçlar" bölümünde öngörüldüğünü kaydettik. 

Dikkat çekici suçlardan madde 207-1, "hayvanlarla acımasız muamele edilmesi" 
(hayvanlarla, onların imhasına veya sakatlığına neden olan acımasız muamele etme, yanı sıra 
hayvanlara işkence verme, aynı hareketlere göre yıl içinde hakkında idari ceza tedbiri görülmüş 
şahıs tarafından işlenmesi - altı ay süreliğine ıslah işleri veya elli manat civarında ceza ile 
cezalandırılır), madde 228 "pornografik predmetler hazırlama veya satma" (pornografik yazıları, 
baskı eserlerini, tasvirleri veya pornografik karakterde olan sair predmetleri hazırlama, yayma ve 
reklam yapma ve bu tür şeylerle alışveriş yapma, satış veya yayma amacıyla onları saklama-
pornografik predmetler ve onları üreten araçlar müsadere edilmekle üç yıl süresinde hapis veya  
üç yüz manat civarında ceza ile cezalandırılır) (Az. CM. 1982: bölüm 292), madde 228-1 "şiddet 
ve gaddarlık tebliğ eden eserleri hazırlama veya yayma" (şiddet ve gaddarlık tebliğ eden 
sinemafilmleri, videofilmleri veya başka eserleri hazırlama, yayma, görüntüleme veya yaymak 
veya görüntüleme amacıyla saklama - bu eserler ve onları hazırlama ve görüntüleme araçları 
müsadere edilmekle iki yıl süresinde hapis veya aynı süreye ıslah işleri veya üç yüz manat 
civarında ceza ile cezalandırılır) (Az. CM. 1986: bölüm 124), madde 230 '' kumarhane saklama ve 
kumar oyununda yer alma "(kumarhane saklama-beş yıl süresinde hapis ile cezalandırılır. 
Kumarhaneler kumar oyunlarında yer alma-bir yıl süresinde hapis veya aynı süreye ıslah işleri 
veya üç yüz manat civarında ceza ile veya sosiyak kınamayla cezalandırılır), madde 231 "mezar 
taşı üzerinde saldırgan hareketler" (mezar taşı üzerinde saldırgan hareketler, ayrıca mezar 
üzerinde bulunan predmetleri çalma-iki yıl süresinde hapis veya aynı süreye ıslah işleri ile 
cezalandırılır) ve madde 231-1 "tarih ve kültür varlıklarını kasıtlı imha etme, dağıtma veya tahrip 
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etme" (devlet tarafından muhafaza edilen tarihi ve kültürel eserleri veya doğa nesnelerini kasten 
imha etme, dağıtma ve ya mahvetme - iki yıl süresinde hapis veya aynı süreye ıslah işleri ve ya üç 
yüz manat civarında ceza ile cezalandırılır) (Az. CM. 1967; 1982: bölüm 185; 292) gösterebiliriz.  

Görüldüğü gibi 1961 Suç Mecellesinde şu veya bu şekilde, şu anda yürürlükte olan Ceza 
Mecellesinde öngörülen çoğu terkipler yer bulmuştu. 

Azerbaycan Cumhuriyeti 1999 ceza kanunu toplumsal ahlakın ceza hukuki korumanın 
bağımsız nesnesi kısmında yeniden tanımıştır. Yasal toplumsal maneviyata yapılan kastları 
ahalinin sağlığı aleyhine cinayetlerle yakın olduğunu düşünerek maneviyat anlayışını seks, kültür, 
ölülere ve hayvanlara yaklaşım alanındaki davranışla bağlamıştır. (Guliyev; İmanov  2001: 501)  

1999 Ceza Mecellesi kendinde "Toplumsal kural ve maneviyat aleyhine suçlar" adlı 
bölümde holiganlık, fuhuşa çekme, fuhuş yapmak için yuvalar düzenlemek veya saklama, 
pornografik materyalleri veya eşyaları yasadışı yayma, tarihi ve kültürel eserleri imha etme veya 
zedeleme, ölmüş kişilerin cesetlerini ve gömüldüğü yerlere hakaret etme adlı suçları içeriyordu. 
(Az. CM. 1999: bölüm 234; 239) 

Bundan başka önceki suç kanunlarında suç olarak öngörülen "hayvanlarla acımasız 
muamele etme" suçu (Az. CM. 1961) 1999`da suç Mecellesinden tamamen çıkarılmış ve 
"hayvanlarla acımasız muamele edilmesi" idari hata gibi mevzuata dahil edilmiştir. 

Zennimizce bu tip işler suç olarak tavsif edilse idi, daha isabetli olurdu. Örneğin, bugün bazı 
yabancı mevzuatlarda adı geçen haller halen sosyal maneviyat aleyhinde suç olarak tavsif edilir. 

Dikkat çekici diğer önemli husus 1961 Ceza Mecellesinde "oğraşlığın (ahlaksızcasına 
yaklaşımın)" ayrıca bir içerik olarak öngörülmesi idi. Ahlaksızcasına yaklaşım kadınları fuhuşla 
uğraşmaya çeken, onları fuhuş için toplayan ve ahlaksız yuvaları bulunduran kişiye denilirdi. 
1999 Ceza Mecellesi adı geçen ifadeyi mevzuattan çıkararak, bu kişileri fuhuş yapmak için 
yuvalar oluşturan veya bulunduran kişiler (Az. CM. 1999: bölüm 236) kısmında göstermiştir. 

Yürürlükteki ceza kanununa son 20 yıl içinde bir çok ilave ve değişiklikler yapılmıştır. 
Örneğin, holiganlık 1999 Ceza Kanununun sosyal güvenlik karşıtı suçlar (Az. CM. 2018: bölüm 
221) bölümünün içeriğinde değil de "kamu düzeni ve ahlak karşıtı suçlar" aleyhine suçlar (Az. 
CM. 1999: bölüm 234) bölümünde yer almıştır. 

Sosyal güvenlik deyince toplumun hayat çıkarlarının, yani ödenilmesi toplumun ilerici 
gelişimini ve varlığını güvenilir şekilde sağlayan ihtiyaçlar mecmusunun korunması durumu 
anlaşılır. (Az. CM. Kommentariya, 2018: 179) 

Belirtildiği gibi maneviyat kendisi de, toplumun doğrudan çıkarları, gelişme ve varlık 
kavramıdır. İşte bu nedenle holiganlığın maneviyata doğrudan etkisini dikkate alarak, 
düşünüyoruz ki, kamu düzeni ve güvenlik doğrudan maneviyat konusu olduğundan holiganlık 
(kamu düzeni topluma açıkça saygısızlık ifade eden, kişilere zor uygulanması veya bu zorun 
uygulanmasıyla, ayrıca yabancı mülkiyet yok edilmesi veya zarar görmesi eşliğinde pürüzlü 
bozulması) cinayeti işte 1999 Ceza Mecellesi öngörüldüğü gibi kamu düzeni ve kamu maneviyat 
aleyhine suçlar bölümünde kalsa idi, daha amaca uygun olurdu. 

Bundan başka, 1999 Ceza Mecellesinde "kumarhane düzenlemek veya bulundurmak" (Az. 
CM. 2018: bölüm 244-1) suçu düşünülmemiştir. İlginç olan şu ki, söz konusu cinayet terkibi 1961 
Ceza Mecellesinde yer bulmuştur. (Az. CM. 1961: bölüm 230) 

Azerbaycan Cumhuriyeti Sivil kod 1083.1 maddesine göre oyunlar ve mercler herhangi 
çiftlik amacı taşımayan sözleşmeler, onlara göre katılımcılar kısmen de olsa, sivil belirlikten veya 
tesadüfe bağlı olan kazanç götürür veya zarar görüyorlar. Sivil Kanunun oyuna verdiği anlayış da 
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oyunun nakit, maddi ve sair nimet hususunda oynadıldığını öngörüyor. (Az. CM. Kommentariya, 
2018: 377) Demek ki, Bir yandan sivil mevzuat oyun ve bahsleri fiziksel ve yasal kişilerin hakkı 
ilan eder, diğer bir yandan ise suç mevzuatı bu hakkı kriminallaşdırır, bu tür fiili suç olarak 
görüyor. İşte bu yüzden de düşünüyoruz ki, kumarhane düzenlemek veya bulundurma suç olarak 
düşünülmemeli ve kanundan çıkarılmalıdır. 
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     Özet 
Öğretmen, eğitim-öğretim sisteminin temel ögesidir. Bu yüzden Türkiye’de öğretmen yetiştiren 
kurumlar önemli bir görev üstlenmektedir. Türkiye’de modern anlamda öğretmen yetiştirme 
amacıyla açılan ilk kurum 1848’de Darülmuallimin olmuştur. Ardından Darülmuallimat, Yüksek 
Öğretmen Okulu, Köy Enstitüleri, İki Yıllık Eğitim Enstitüleri ve Eğitim Fakülteleri açılarak 
öğretmen yetiştirmede önemli adımlar atılmıştır. Öğretmen yetiştiren bu kurumların ortak amacı 
nitelikli öğretmen yetiştirmektir. Bu çalışmanın temel amacı Türkiye’de 1990-2019 yılları 
arasında Eğitim Bilimleri alanında öğretmen yetiştirme teması bağlamında yapılan lisansüstü 
tezler kapsamında bir doküman analizi gerçekleştirmektir. Araştırmanın örneklemini 1990 ile 
2019 yılları arasında yapılan ve araştırmanın teması çerçevesinde ulaşılan 41 tez çalışması 
oluşturmaktadır. Analiz sürecinde, örnekleme dahil olan tezler yapıldıkları yıl, üniversite, bölüm, 
çalışmanın modeli, deseni, evren-örneklemi, veri toplama aracı ve veri analizi alt başlıkları 
çerçevesinde incelenerek bir analiz gerçekleştirilmiştir. Araştırmada ulaşılan temel sonuçlardan 
biri; öğretmen yetiştirme konusunda köklü bir geçmişe sahip olan ülkemizde bu konuyla ilgili az 
sayıda akademik çalışmanın bulunuyor olmasıdır. Aynı zamanda öğretmen yetiştirme konulu 
çalışmaların analizinin yapıldığı çalışmalar da az sayıdadır. İlgili araştırmalar başlığıyla yapılan 
araştırmada bu sonuca ulaşılmıştır. Araştırmada ulaşılan sayısal veriler şu şekildedir; öğretmen 
yetiştirme temasına yönelik en çok (n=8) tez çalışmasının 2016 yılında yapıldığı, çalışmaların 
yapıldığı bölümlere göre incelendiğinde en çok (n=11) Eğitim Programları ve Öğretim alanında 
yapıldığı, çalışmaların düzeyine göre analiz edildiğinde öğretmen yetiştirme temasının en çok 
(n=22) doktora çalışmalarının konusunu oluşturduğu, çalışmalarda en çok (n=17) tarama 
modelinin kullanıldığı, en çok (n=13) akademisyenlerle çalışma yapıldığı, çalışmalarda veri 
toplama aracı olarak en çok (n=11) görüşme tekniğinin kullanıldığı belirtilmiştir. Araştırmanın 
yapılacak yeni çalışmalar için önemli bir veri tabanı olacağı ve önemli katkılar sağlayacağı 
söylenebilir. 
Anahtar Kelimeler: Öğretmen Yetiştirme, Doküman Analizi, Eğitim Bilimleri 

 
 

GİRİŞ 
Bu bölümde öğretmenlik mesleği ve Türkiye’de öğretmen yetiştirmenin tarihi gelişim süreci 
başlıkları yer almaktadır. 

ULUSLARARASI 24 Kasım BAŞÖĞRETMEN EĞİTİM ve  
YENİLİKÇİ  BİLİMLER SEMPOZYUMU 
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Öğretmenlik Mesleği 
Öğretmen, eğitim sürecinde anahtar rol oynar. Öğrencisine geçerli değer duygusu kazandırması, 
disiplincilik gibi roller de öğretmenden beklenir. Öğretmenlerin eğitim sürecinin hedeflerine ve 
genel prensiplerine inanmaları, bireysel girişim ve yaratıcılığın gelişmesi için hoşgörüye sahip 
olmaları gerekir. Eğitimin her öğesi öğretmen tarafından düğümlenir ve değerlenir (Oral & Dağlı, 
1999). 

Öğretmen, eğitim sisteminin temel taşlarından biridir. Öğretim sürecini planlama, uygun yöntem, 
teknik ve araç-gereçlerin etkin kullanımını sağlama, öğrenciyle etkileşim halinde bulunarak öğ-
retim sürecini değerlendirme gibi pek çok aşamanın başarılı bir biçimde gerçekleştirilmesi büyük 
bir oranda öğretmene bağlıdır. Bunun için öncelikle öğretmenin alana ilişkin yeterli bir bilgi ve 
beceriyle donatılması gerekir. Ancak başarının sağlanmasında salt bilgi yeterli değildir. 
Tutumların da önemli bir etkisi söz konusudur. Bilindiği gibi tutumların, bilişsel, duyuşsal ve 
davranışsal olmak üzere üç ögesi vardır (Tavşancıl, 2002, s.72). 

Öğretmen, en genel tanımıyla, öğrenmeye rehberlik eden kişidir. Bu süreçte öğretmenin önemli 
sorumlulukları, büyük fedakarlıkları vardır. Öğretme evrensel bir uğraştır. Yaşadığımız çevrede 
her anne baba çocuklarına, usta çırağına, öğretmenler öğrencilerine sürekli bir şeyler öğretirler. 
Yani sürekli bir öğretme ve öğrenme durumu söz konusudur. Ancak öğretme ve öğrenmenin iki 
değişik işlev olduğu her zaman göz önünde bulundurulmalıdır. Çünkü öğretme bir kişi tarafından 
gerçekleştirilirken öğrenme başka bir kişide oluşur. Çok açık ve basit gibi görülse de aslında 
üzerinde ciddi bir şekilde durulması gereken bir durumdur. Öğretme öğrenme sürecinin etkili 
olabilmesi için o iki kişi arasında çok özel bir ilişkinin kurulması gerekir. Başka bir deyişle 
öğretmen ve öğrenci arasında özel bir bağ kurulmalıdır 
(http://www.ogretmen.info/ogretmenlik_.asp). 

 
Türkiye’de Öğretmenlik Mesleğinin Tarihsel Gelişimi 
Türkiye'de öğretmenliğin ayrı ve kendine özgü bir meslek olarak düşünülmesi ve bu meslekten 
olanların ayrı bir okulda yetiştirilmesinin gerekli görülmesine ilişkin ilk somut gösterge ise Sultan 
Abdülmecit döneminde 16 Mart 1848'de Darülmuallimin (Erkek Öğretmen Okulu) açılmasıdır. 
Bu okulun açılmasında yeni ortaöğretim kurumları olarak Rüştiye adıyla yeni tip okulların 
açılması ve bu okullarda yeni tip öğretmene gereksinim duyulması etkin ve belirleyici olmuştur. 
Türkiye'de öğretmenlik mesleğinin saygınlığı ve bu mesleği öğrenip yürütenlerin atanma 
görevlendirilme ve yükselme biçimleri 1 Eylül 1869'da yürürlüğe giren Maarif-i Umumiye 
Nizamnamesinde (Genel Eğitim Tüzüğünde) başlıca konulardan biri olarak yer almıştır. 
Öğretmen alımında ve atamalarında öğretmen okulu çıkışlılara "hakk-ı rüçhan" ( öncelik hakkı ) 
tanınmıştır. Darülmuallimin-i Rüşdi'den (1848) sonra Darülmuallimin-i Sıbyan (1870), 
Darülmuallimin-i İdadi (1877) ve Darülmuallimin-i Ali'nin (1891) açılmasıyla Türkiye'de 
öğretmenlik orta öğretimin ilk basamağından sonra ilköğretim basamağı ile ortaöğretimin ikinci 
basamağında da çağdaş anlamda meslekleşme sürecine girmiştir 
(http://www.ogretmen.info/ogretmenlik_mesleklesmesi_.asp).  
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1930’lu yıllardaki çeşitli denemelerin devamı 1940 yılında 3803 sayılı kanunla köy ilkokullarına 
öğretmen yetiştirmek amacıyla ilköğretim üzerine beş yıl eğitim veren Köy 
Enstitüleri kurulmuştur. Öğrencilerini köylerden seçen ve öğretmenlik yanında köyün 
sosyoekonomik kalkınmasına da katkıda bulunması beklenen öğretmenleri yetiştirmek üzere 
kurulan Köy Enstitüleri, Cumhuriyetin ilk yıllarında ortaya çıkan önemli bir ihtiyaca cevap 
verebilecek bir model olma özelliğiyle öğretmen yetiştirme tarihimizde önemli bir yer 
tutmaktadır. 1953 yılına kadar sayıları 21’i bulan Köy Enstitüleri lise seviyesindeki 3 yıllık 
Öğretmen Okulları ile birlikte ilkokulların öğretmen ihtiyacını karşılayan en önemli iki kurum 
olmuştur. Bunların yanında, özellikle köylerde zaman zaman ortaya çıkan öğretmen ihtiyacını 
karşılamak amacıyla ilkokul veya daha üst düzeyde eğitime sahip kişilere çeşitli kurslar yoluyla 
(Eğitmenlik Uygulaması gibi) öğretmen olma hakkı verilmiştir. 1953 yılında kapatılan Köy 
Enstitüleri, 6 yıllık İlköğretmen Okulu adı altında yeniden düzenlenmiştir. Bu tarihten itibaren bu 
okullar yine ağırlıklı olarak köy ilkokulu mezunu öğrenciler almaya devam etmiş ve diğer 3 yıllık 
İlköğretmen Okulları ile birlikte lise seviyesinde program bütünlüğü sağlanmıştır (Milli Eğitim 
Dergisi, 2003). 

Türkiye’de Cumhuriyet’ten sonra öğretmen yetiştirmeyi etkileyen gelişme 1981’de çıkarılmış 
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’dur. Bu kanunname Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı iki yıllık 
eğitim enstitüleri eğitim yüksekokullarına ve dört yıllık yükseköğretim okulları eğitim 
fakültelerine dönüştürülmüştür. Bu çalışmalar öğretmen yetiştirmeye verilen önemin arttığını 
göstermektedir. 1973’te fikri ortaya atılan 8 yıllık zorunlu eğitimin 1997’de kabul edilmesi ile 
ilköğretim, lise ve eğitim fakültelerinin yeniden düzenlenmesi gerçekleşmiştir (YÖK, 2007). 

 

Çalışmanın Amacı 
Bu çalışmanın temel amacı, eğitim alanında öğretmen yetiştirme temalı tezler üzerinde bir içerik 
analizi gerçekleştirmektir. 

 

Çalışmanın Önemi 
Öğretmenler eğitim öğretimdeki temel yapı taşıdır. Bu yüzden bu çalışma ile birlikte literatürde 
öğretmen kavramı kapsamında yapılmış tez çalışmaları içerik analizi ile incelenerek yapılan 
çalışmaların yeterlilikleri tespit edilecektir. Öğretmen kavramı geniş bir çerçeveye sahip olduğu 
için inceleme yapılırken öğretmen kavramı belli başlıklar altında sınıflandırılarak incelenecektir. 
Aynı zamanda bu çalışma Türkiye’de öğretmen yetiştiren okullar ile ilgili literatür taraması 
yapılarak öğretmen yetiştirme konusunda yapılacak yeniliklerin ve gelişmelerin neler olabileceği 
konusunda yeni fikirler ortaya çıkmasına yardımcı olacaktır. Öğretmenlik mesleğini ön plana 
çıkarmakla birlikte öğretmen yetiştiren kurumların niteliklerini de ortaya koymuş olacaktır. 

 

YÖNTEM 
 

139 / 562



                                                                                        
www.24kasim.org 

 

 

Çalışmada nitel araştırma deseni kapsamında doküman incelemesi yönteminden 
yararlanılmıştır. Doküman incelemesi, araştırılan olgu ya da olgular hakkında bilgi içeren yazılı 
materyallerin incelenmesidir (Yıldırım & Şimşek, 2013). Doküman inceleme, belgesel tarama, 
resim, film vb. yapıtları, yayınlanmış kitap, dergi vb. yazılı verileri analiz etmek için kullanılan 
nitel araştırma yöntemidir (Karasar, 2008). 

 

Evren ve Örneklem 
Araştırmanın evrenini öğretmen yetiştirme konusunda Türkiye’de yapılan lisansüstü tezler, 
Türkiye’de yapılmış olan 1990 ile 2019 yılları arasında yapılmış olan ve veri tabanlarında ulaşım 
izni verilen öğretmen yetiştirme temalı hazırlanan tezler oluşturacaktır. 

 
Veri Toplama Teknikleri 
Veriler elde edilirken YÖK tez tarama veri tabanında ilgili konuda kapsamlı veriler elde 
edebilmek adına, araştırmanın amacına hizmet ettiği düşünülen “öğretmen yetiştirme ” anahtar 
kelimesi kullanılacaktır. Sadece öğretmen temalı tezler araştırmaya dahil edilecektir. 

 
Verilerin Analizi 
Araştırmada öğretmen yetiştirme konusunda yapılmış tezler (1990-2019) künye bilgileri, yöntemi, 
evren-örneklemi, veri toplama aracı, veri analizi ve uygun görülen daha birkaç alt başlığa göre 
içerik analizi ile incelenecektir. 

İçerik analizi, metinden çıkarılan geçerli yorumların bir dizi işlem sonucu ortaya konulduğu bir 
araştırma tekniğidir. Bu yorumlar, mesajın göndereni, mesajın kendisi ve mesajın alıcısı 
hakkındadır (Weber, 1989, 5). 

 
 
BULGULAR 
 
Tablo 1: Tezlerin yapıldığı yıllara 
göre  dağılımı 
 f   
1990 0   
1991 0   
1992 0   
1993 0   
1994 0   
1995 0   
1996 0   
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1997 0   
1998 0   
1999 1 (kısıtlanmıştır) 
2000 0   
2001 1 (kısıtlanmıştır) 
2002 2 (kısıtlanmıştır) 
2003 1 (kısıtlanmıştır) 
2004 1   
2005 3 (kısıtlanmıştır) 
2006 0   
2007 0   
2008 2   
2009 0   
2010 4   
2011 0   
2012 3   
2013 4   
2014 4   
2015 5   

2016 8 
(1 tane 
kısıtlanmıştır) 

2017 7 
(3 tane 
kısıtlanmıştır) 

2018 7 
(1 tane 
kısıtlanmıştır) 

2019 1   
TOPLAM 54   
 

Çalışmaların yapıldığı yıllara göre incelendiğinde 1990-2019 yılları arasında öğretmen yetiştirme 
konulu 54 tez çalışması tespit edilmiştir. Fakat 13 tez kısıtlanmıştır. 2016 yılında bu konuyla ilgili 
8 tez çalışması yapılmıştır ve en fazla tez çalışmasının yapıldığı yıldır. 1990-1998 arasında bu 
konuda tez çalışması yapılmamıştır.  
 
 

 
 
   f 
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Çalışmaların yapıldığı 
üniversitelere göre 
incelendiğinde en çok 
çalışmanın yapıldığı üniversite 8 
tez ile Gazi Üniversitesi olarak 
tespit edilmiştir. Gazi 
Üniversitesinden sonra 5 tez ile 
Anadolu Üniversitesinde 
konuyla alakalı tez çalışmaları 
yapılmıştır. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Tablo 2: Tezlerin yapıldığı 
üniversitelere  göre dağılımı 
 
Abant Üniversitesi 2 
Anadolu Üniversitesi 5 
Ankara Üniversitesi 3 
Atatürk Üniversitesi 2 
Bahçeşehir Üniversitesi 2 
Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi 2 
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 3 
Fırat Üniversitesi 2 
Gazi Üniversitesi 8 
Gaziantep Üniversitesi 1 
İnönü Üniversitesi 1 
İstanbul Üniversitesi 1 
Karadeniz Teknik Üniversitesi 1 
Marmara Üniversitesi 2 
Mersin Üniversitesi 1 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi 1 
Pamukkale Üniversitesi 1 
Uludağ Üniversitesi 2 
Yeditepe Üniversitesi 1 
Yüzüncüyıl Üniversitesi 1 
TOPLAM   41 
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Çalışmaların yapıldığı bölümlere göre 
incelendiğinde bu konuda en çok çalışma Eğitim 
Programları bölümünde yapılmıştır. 11 tez 
çalışmasının Eğitim Programları bölümünde; 6 tez 
çalışmasının da Eğitim Yönetimi bölümünde 
yapıldığı tespit edilmiştir. 
 

 
 
 
Tablo 4: Tezlerin türüne göre 
dağılımı  f 
Doktora 22 
Yüksek Lisans 19 
TOPLAM 41 
 

Çalışmaların türüne göre baktığımızda öğretmen yetiştirme konusunun en çok 22 tez çalışmasıyla 
doktora çalışmalarına konu olduğu tespit edilmiştir. Yüksek lisans çalışmaları ise 19 tezdir. 
 

 
 
 
Tablo 3: Tezlerin yapıldığı 
bölümlere göre dağılımı 
 f 
Alman Dili Eğitimi 1 
Beden Eğitimi Ve Spor 1 
Biyoloji Eğitimi 1 
Coğrafya Eğitimi 1 
Eğitim Bilimleri 4 
Eğitim Programları 11 
Eğitimin Sosyal Ve Tarihi 
Temelleri 1 
Eğitim Yönetimi 6 
Fen Bilgisi Eğitimi 1 
Güzel Sanatlar - Resim İş 2 
İngiliz Dili Eğitimi 2 
Matemetik Eğitim 1 
Müzik Eğitimi 1 
Sınıf Eğitimi 3 
Sosyal Bilgiler Eğitimi 1 
Tarih Eğitimi 1 
Türk Dili Ve Edebiyatı Eğitmi 1 
Türkçe Eğitimi 1 
Yabancı Diller Eğitimi 1 
TOPLAM 41 

 
 
 f 
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Çalışmalar modeline göre incelendiğinde 17 tezde tarama modeli kullanıldığı tespit edilmiştir. 13 
tezde ise nitel araştırma modelinin kullanıldığı tespit edilmiştir. Tez çalışmalarında yöntem 
bölümünde sadece model ifadesi kullanılıp desen ifadesine yer verilmemiştir. Desen ifadesine yer 
veren çalışmalarda ise 7 tezde durum çalışması deseninin kullanıldığı tespit edilmiştir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Tablo 5: Tezlerin modeline göre 
dağılımı  
Betimsel Araştırma Modeli 3 
Karma Model 4 
Nitel Araştırma Modeli 13 
Tarama Modeli 17 
Tarihsel Araştırma Modeli 1 
Belirtilmemiş 3 
TOPLAM 41 
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Çalışmalar evren örneklemine göre değerlendirildiğinde çalışmalarda en çok 13 tezde 
akademisyen; 12 tezde ise öğretmen adayı ile çalışıldığı tespit edilmiştir. 
 

Tablo 6: Tezlerin evren 
örneklemine göre dağılımı 
 

 
 
f 

Akademisyen 13 
Bölüm Başkanı 1 
Danışman Öğretmen 2 
Dekan 2 
Doküman 6 
Eğitim Bilimleri Uzmanı 1 
Eğitim Örgütü 1 
Eğitim Sistemi 1 
Müfettiş 1 
Okul yönetimi 1 
Öğrenci 2 
Öğretim Programı 3 
Öğretmen 7 
Öğretmen Adayı 12 
Yabancı Uyruklu Öğretmen 1 
Belirtilmemiş 2 
TOPLAM 56 
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Çalışmalarda veri toplama aracı olarak görüşme tekniği kullanılmıştır. 11 tezde görüşme; ikinci 
olarak 10 tezde anket tekniği kullanılmıştır. Nitel çalışmaların frekans ve yüzde değerlerinin fazla 
olması çıkan sonuçları desteklemektedir. 
 
 
 
Tablo 8: Tezlerin veri analizi 
yöntemine göre dağılımı 
 

 
 
f 

Betimsel Analiz 10 
İçerik Analizi 13 
İstatistik Paket Programı 7 
Nitel Veri Analizi Programları 1 
Sürekli Karşılaştırmalı Analiz 1 
Belirtilmemiş 10 
TOPLAM     42 
 
Çalışmalarda 13 tezde içerik analizi kullanılmıştır. İkinci olarak 10 tezde betimsel analiz 
kullanılmıştır. Yine aynı değerde çalışmalarda veri analiz yöntemi belirtilmediği tespit edilmiştir. 
 
SONUÇ 
Öğretmen, eğitim-öğretim sisteminin temel ögesidir. Çünkü sistemin işleyişine yön veren öge 
öğretmendir. Bu yüzden Türkiye’de öğretmen yetiştiren kurumlar önemli bir görev 
üstlenmektedir. Türkiye’de modern anlamda öğretmen yetiştirme amacıyla açılan ilk kurum 
1848’de Darülmuallimin olmuştur. Ardından Darülmuallimat, Yüksek Öğretmen Okulu, Köy 

 
Tablo 7: Tezlerin veri toplama 
aracına göre dağılımı 
 

 
 
 

     f 
Açık Uçlu Soru 1 
Alan Yazın Taraması 1 
Anket 10 
Doküman İnceleme 8 
Görüşme 11 
Gözlem 5 
Kompozisyon Formu 1 
Literatür Tarama 2 
Ölçek 3 
Belirtilmemiş 7 
TOPLAM 49 
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Enstitüleri, İki Yıllık Eğitim Enstitüleri ve Eğitim Fakülteleri açılarak öğretmen yetiştirmede 
önemli adımlar atılmıştır. 

Araştırmada ulaşılan temel sonuçlardan ilki; öğretmen yetiştirme konusunda köklü bir geçmişe 
sahip olan ülkemizde bu konuyla ilgili az sayıda akademik çalışmanın bulunuyor olmasıdır. Aynı 
zamanda öğretmen yetiştirme konulu çalışmaların analizinin yapıldığı çalışmalar da az sayıdadır. 
İlgi araştırmalar başlığıyla yapılan araştırmada bu sonuca varılmıştır. Yapılan çalışmanın, 
öğretmen yetiştirme temalı çalışmaların sayısının ve aynı zamanda bu çalışmaların analizinin 
yapıldığı etkinliklerin sayısının artmasını sağlayacağı düşünülmektedir.  

Yapılan analiz çalışmasından çıkarılacak bir diğer sonuç; çalışmalarda yöntem bölümünde desen 
türünün belirtilmemiş olduğunu sayabiliriz. Desen, çalışmanın kilit noktası diyebileceğimiz 
yöntem bölümünün bir parçasıdır. Çalışmanın amacını ve bu amaç doğrultusunda izlenen yolu 
göstermektedir. Bu yüzden çalışmada desen türünü belirtmek çalışmanın bilimselliğini ve 
işlevselliğini arttırmaktadır. Bu yüzden çalışmalarımızda desen türüne mutlaka yer vermeliyiz. 
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BATI AZERBAYCAN VE DOĞU ANADOLU AĞIZLARINDA MORFOLOJIK 

BIRIMLERIN ETNOLINGVISTIK ÖZELLIKLERI 
ETHNOLINGVISTIC CHARACTERISTICS OF MORPHOLOGICAL UNITS IN  

WESTERN AZERBAIJAN AND EAST ANATOLIAN DIALECTS 
 

Arş. ve Öğr. Gör. Elvan CAFAROV 
Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi 

 
Özet 
Batı Azerbaycan ve Doğu Anadolu bölgesi ağızlarının birçok ortak morfolojik özellikleri 

vardır. Örneğin: Soru zamirlerinden: Muş, Kars ve Iğdır ağızlarında nece? (nece?), hansı?, hara?: 
soru zamirleri işleniyor. İsimlere ait örneklerde de, örneğin ortak kelimelerde Türkiye 
Türkçesinde Komşu şeklinde işlenen, fakat Türkiye ağızlarında konşu//gonşu şeklinde düzeltme 
kelime olarak telaffuz edilen, fakat Azerbaycan edebi dilinde basit kelime olarak gonşu şeklinde 
işlenen söze bakalım. Bu söz Türkiye edebi dilinde Kom(mak), Azerbaycan dilinde gon(mag)) 
fiillerine -şu ekinin eklenmesiyle oluşan kelimedir. Bu söz Azerbaycan edebi dilinde artık 
taşlaşmış söz olsa da Türkiye Türkçesinde düzeltme söz olarak geçiyor. Kom//gon+şu. Yani, 
insanların da göç kuşları gibi bölgeye gelmesi ve orada yaşamaya başlaması. 

İsmin belirtme halinde ünlüyle biten kelimelere -yı, -yi, -yu, -yü ekinin eklenmesi: kapıyı, 
deviyi, guzuyu, neniyi vb. 

Geniş gelecek zaman ekinin inkar şeklini bildiren -maz, -mez ekinin -mas, -mes şeklinde 
işlenmesi: Almassan, bilmessen, gormessen, demessen vb. 

Şimdiki zamanda kullanılan kelimeler şahsa göre değişirse, II şahısın tekinde -an, -en ekinin 
kullanılması: alıraŋ, gelireŋ, deyireŋmi, geyireŋmi vb. 

Şimdiki zaman eki, Yukarı Garasu-Yukarı Araz ağızlarının hepsinde (-(y)ir) olmasına göre 
(diyirem, (diyorum), bülirem (biliyorum)), Çoruh boyunca ağızlarının esas bölümünde (- (y)eyr // 
- (y)yeyir). (Diyeyrim//diyeyirim, büleyrim//büleyirim) şekillerinde işlenmesi. 

Fiilin beceri şeklinin inkarının -amme, -emme eki ile ifadesi: bakammadı, çağırammadı, 
gelemmedi vb. 

Sifetin azaltma oranının -cığ, -çık eki ile düzelmesi: garacık, ağcık, alçacık vb. 
Fiilin şimdiki zamanı -ey, -yey, -eyr, -yeyr, -r ekleri ile düzelmesi: ekey, tukey, tukyey, ekeyr, 

tukiyeyr, ukiyey, verem, görüh', aram vb. 
Türkiye Türkçesi edebi dilinde çeşitli zamanlarda işlenen "gelirim", "giderim" veya 

"bilirim" sözleri Bingöl ağzında "geliyorum", "giderem", "bilerem" şeklinde seslenir. Bu seslenme 
Azerbaycan konuşma dilinde de "geliyorum", "giderim", "bilirim" şeklinde denir. 

Dikket çeken bir diğer konu ise, Türkiye Türkçesinde "yapsana, gitsene, baksana" gibi 
sözler Bingöl ağzında kelimenin öncesine "di" kısmı artırılarak söylenilir. Di yap, di git, di bak, di 
dur vb. Bu seslenme Azerbaycan konuşma dilinde de "Di gel, di get, di bilgileri, di dur", 
şekillerinde söylenir. 

Bingöl ağzında "biye" kelimesi "sız4", inkar anlamındadır. "Biyevicdan" vicdansız, 
"Biyeinsaf" insafsız, "Biyekes" kimsesiz. Bu söz Azerbaycan edebi dilinde işlenen ve alınma ön 
ek olan –bi eki ile hemen hemen aynı anlamı taşır. Bivefa, binamus vb. 

Ortak morfolojik özelliklerden Türkiye edebi dilinde işlenen sulamak düzeltme fiilî, Muş, 

ULUSLARARASI 24 Kasım BAŞÖĞRETMEN EĞİTİM ve  
YENİLİKÇİ  BİLİMLER SEMPOZYUMU 
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Kars, Iğdır ve Batı Azerbaycan ağızlarında ve Azerbaycan edebi dilinde suvarmak şeklinde 
telaffuz edilir ve canlılara su vermek anlamına gelir. Örneğin: Sulama çifliği o zamandan 
mövcutuydu, Zengi nehiri var, Haramı nehriydi, Karasuydu, bunnarın tamamı Türk adıdı, O 
kendderin toprakları suvarılırdı. Bu örnekte su kelimesine -var gayri verimli ekin artırılması ile 
fiil oluştuğunu görüyoruz. 
Anahtar Kelimeler: Batı Azerbaycan, Döğu Anadolu, ağızlar, morfolojik birimler, etnolingvistik 
özellikler. 

 
Abstract 
Western Azerbaijan and Eastern Anatolia dialects have many common morphological 

features. For example: Ĝuestion pronouns: Muş, Kars and Iğdır dialects nece? (nece?), hansı?, 
hara? ĝuestion pronouns. In the examples of names, for example, when processed into 
neighboring Turkey in the Turkish word in public, but their mouths Turkey konşu//gonşu 
pronounced as a correction word, but as a simple word in Azerbaijani literary language gonşu let's 
look at the word processed. This word literary language in Turkey Kom(mak),  language in 
Azerbaijani gon(mag) the verb –şu is the word formed by the addition of the suffix. Although this 
word is now petrified in the Azerbaijani literary language, in Turkish. is undergoing correction as 
mentioned Kom//gon+şu. I mean, people coming to the region like migratory birds and start living 
there. 

Words ending with the famous case of specifying the name -yı, -yi, -yu, -yü attachment: 
kapıyı, deviyi, guzuyu, neniyi etc. 

Broad denotes the form of denial of future crop -maz, -mez processing in the form of: 
Almassan, bilmessen, gormessen, demessen etc. 

If the words used in the present tense vary by person, II in one personc -an, -enc use of 
supplement: alıraŋ, gelireŋ, deyireŋmi, geyireŋmi etc. 

Current time attachment, in all their dialects of Yukarı Garasu-Yukarı Araz according to (-
(y)ir) main part of their ialects along Choruh(- (y)eyr // - (y)yeyir). (Diyeyrim//diyeyirim, 
büleyrim//büleyirim) processing of shapes. 

Denial of the skill form of the verb -amme, -emme statement with attachment: bakammadı, 
çağırammadı, gelemmedi etc. 

The reduction rate of syphilis avalanche cığ, -çık eki ile düzelmesi: garacık, ağcık, alçacık 
etc. Present tense -ey, -yey, -eyr, -yeyr, -r Improvement with attachments: ekey, tukey, tukyey, 
ekeyr, tukiyeyr, ukiyey, verem, görüh', aram  etc. 

Bingöl sialects the word "biye""biye" is "sız4" denial. "Biyevicdan" vicdansız, "Biyeinsaf" 
insafsız, "Biyekes"   This word is processed in the literary language of Azerbaijan and prefix 
suvarmak 

 –Bi has almost the same meaning as the suffix. Common morphological Turkey committed 
in the literary language features to irrigate the actual correction, Mus, Kars, Iğdır and West 
Azerbaijan in the dialects and Azerbaijani literary language cavalrymen to. 

How to pronounce and giving water to living things. For eĥample: The irrigation farm was 
available from that time, Zengi river, It was the forbidden river, Karas was, all of them were 
Turkish names, That land of water was used. In this eĥample we see that the verb is formed by 
increasing the non-productive crop to the word water. 
Keywords: West Azerbaijan, Pile Anatolia, dialects, morphological units, ethnolingvistic features. 
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Simgeler:  
 
ӓ - ə (Azerbaycan alfabesinde) 
ĝ – q (Azerbaycan alfabesinde) 
ĥ – x (Azerbaycan alfabesinde) 
η – ng sesi ağızlarda 
 
Giriş 
Azerbaycan ve Doğu Anadolu bölgelerinde konuşulan Türkçe XI yüzyıldan XVI yüzyıla 

kadar Batı Türkçesinin Doğu Oğuz Kolu kiçerisinde yer almıştır. 
XVI yüzyıldan itibaren Azerbaycan topraklarının Safevi Devleti'nin hakimiyeti altına 

girmesi ile Batı Türkçesinin Doğu ve Doğu Oğuz kolları XXI yüzyıla kadar uzanan süreçte iki 
farklı yazı dili oluşturmakla ikiye ayrılmıştır. Doğu Anadolu ağızları XVI yüzyıldan sonraki 
süreçte her ne kadar Batı Türkçesinin Doğu Oğuz kolu içerisinde yer alsa da fonetik ve morfolojik 
bakımından Azerbaycan Türkçesi ile olan ortak dialektoloji özelliklerini koruyup saklamıştır. 

Doğu Anadolu ağızları üzerinde yapılan çalışmalarda bölge ağızlarının genelde Azerbaycan 
Türkçesinin etki alanında olduğu görünüyor. Özellikle Erzurum'un Yukarı Araz, Yukarı Karasu, 
pasta ve İspir ağızlarında, Erzincan'ın merkez, Tercan ve Çayırlı ağızlarında, Ağrı, Kars, Ardahan 
ve Iğdır illerinin Azeri (Azerbaycan) ve Terekeme ağızlarında, Van'ın Küresinli ve Erciş 
ağızlarında, Bitlis'in Ahlat ve Adilcevaz ağızlarında bu etki belirgin bir şekilde görülmektedir. 

Tartışmalar 
Morfolojik özelliklerden de her iki bölgenin birçok ortak özellikleri vardır. Örneğin: Soru 

zamirlerinden: Muş, Kars ve Iğdır ağızlarında: nece? (necӓ?), hansı?, hara? soru zamirleri 
işleniyor. Bu zamirleri biz Batı Azerbaycan ağızlarında de görüyoruz. Örneğin: O Musurman 
bayramlarını nejӓ bir muşĝurman kimi öz ĝaydasında, ata-baba ĝaydasında aparırdıĥ. (Karaman, 
2011:  205) 
Hӓsӓn dӓdӓ, hӓsӓn baba ĝoşadı, 
Ĥaç bulaĥ yaylağı ĥoş tamaşadı, 
Aşıĥ eldӓn ayrı nejӓ yaşadı? 
Ölsün Ӓlӓsgӓr tӓkin ĝulların dağlar! (Karaman, 2011: s. 136) 

İsimlere ait örneklerde de örneğin ortak kelimelerde Türkiye Türkçesinde Komşu şeklinde 
işlenen fakat Türkiye ağızlarında konşu//ĝonşu şeklinde düzeltme kelime olarak telaffuz edilen, 
fakat Azerbaycan edebi dilinde basit kelime olarak ĝonşu şeklinde işlenen söze bakalım. Bu söz 
Türkiye edebi dilinde Kom(mak), Azerbaycan dilinde ĝon(maĝ) fiil köklerine -şu ekinin artışı ile 
düzelen kelimedir. Bu söz Azerbaycan edebi dilinde artık taşlaşmış söz olsa da Türkiye 
Türkçesinde düzeltme söz olarak geçiyor. Kom//ĝon+şu. Yani insanların da göçmen kuşlar gibi 
gelerek çevrelere konması. 

İsimlere ait örneklerden Muş ağzında düğün ismi Azerbaycan edebi dilinde de aynıdır. 
Fakat Azerbaycan'ın başka ağızlarında bu kelime düzeltme isim olarak da telaffuz edilir. Örneğin: 
Ağdam rayon şivelerinde toyçu sözü de işleniyor. Töycü-müzisyen. Örneyin: A:dabannan gedif 
gӓtirif toyçularıda, Aşş Şӓmşiri. (Seferov Mecid Zeynal oğlu. 96 yaşında. Ağdam rayonu 
Papravend köyü) (Caferov, 2016: 160) 

Ayrıca diğer ortaklıklar örneğin, Bingöl ağzında: Edebi dilde işlenen "mı4" soru edatı 
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konuşma dilinde çok kullanılmıyor. Örneğin, “Ayşe geldi mi?” yerine soru olarak "Ayşe geldii?" 
şeklinde sonu uzatılarak "mi" eki düşer. Bu ek Azerbaycan konuşma dilinde de çoğu zaman bu 
şekilde işlenir. 

Bulgular 
Tekhecalı kelimelerin sonunda, ortasında ve gelecek zaman eklerinin bünyesinde c sesinin j 

sesi ile evezlenmesi: aj, saj, gejӓ, nejӓ, ĝoja (nine anlamında), bajı, alajam, deyӓjӓm, danışajaĥ 
vb. 

İsmin belirtme halinde sesli harfle biten kelimelere -yı, -yi, -yu, -yü ekinin artırılması: 
ĝapıyı, dӓviyi, ĝuzuyu, nӓniyi vb. 

Edebi dilde olduğu gibi -ır, -ir, -ur, -ür, edebi dilden farklı olarak -er, -or, -ör, -r ekinin 
işlenmesi: alır, gӓlir, tutur, görür, işdır, toĥuyor, görör vb. 

Geniş gelecek zaman ekinin inkar formunu bildiren -maz, -mez ekinin -mas, -mӓs şeklinde 
işlenmesi: almassan, bilmӓssӓn, görmӓssӓn, demӓssӓn vb. 

Şimdiki zamanda işlenen sözler şahsa göre değişirse, II şahısın tekinde -aŋ, -ӓŋ ekinin 
işlenmesi: alıraŋ, gӓlirӓŋ, deyirӓŋmi, geyirӓŋmi vb. 

Şimdiki zaman eki, Yukarı Karasu-Yukarı Araz ağızlarının hepsinde (- (y)ir) olmasına için 
(diyirem, (deyirӓm), bülirem (bilirӓm)),  Çoruh boyunca ağızlarının esas bölümünde (-(y)eyr//- 
(y)eyir) şeklindedir. (diyeyrim//diyeyirim, büleyrim//büleyirim)  şekillerinde işlenmesi. 

Ayrıca Tuncelinin: Hozat, Mazgird ve Pertekin bazı köylerinde şimdiki zaman eki er 
şeklindedir. Gelerim//gelersin//geler.  Bu seslenme Azerbaycan'ın Kuzey ağızlarına da has olan 
belirtilerdendir. Örneğin: Gӓlerӓm, Gederӓm vb. 

Felin beceri şeklinin inkarının -amme, -emme eki ile ifadesi: baĥammadı, çağırammadı, 
gӓlӓmmӓdi vb. 

Sifetin azaltma oranının -cığ, -cıĥ eki ile düzelmesi: ĝaracıĥ, ağcıĥ, alçacıĥ vb. 
Fiilin şimdiki zamanı -ey, -yey, -eyr, -yeyr, -r ekleri ile düzelmesi: ӓkey, tuĥey, tuĥyey, 

ӓkeyr, tuĥiyeyr, uĥiyey, verӓm,görüĥ', aram vb. 
Türkiye Türkçesi edebi dilinde çeşitli zamanlarda işlenen "gelirim", "giderim" veya 

"bilirim" sözleri Bingöl ağzında "geliyorum", "giderem", "bilerem" şeklinde seslenir. Bu seslenme 
Azerbaycan konuşma dilinde de "gelirem", "gederem", "bilerem" şeklinde denir. 

“h” harfi de, ”alah, oturah, okuyah, bilah” gibi biraz hırıltılı bir şekilde telaffuz edilir. 
(Azerbaycan alfabesindeki "ĥ" sesi) 

Dikket çeken bir diğer konu ise, Türkiye Türkçesinde "yapsana, gitsene, baksana" gibi 
sözler Bingöl dialektindӓ kelimenin öncesine "di" öneki artırılarak söylenilir. Di yap, di git, di 
bak, di dur vesaire. Bu seslenme Azerbaycan konuşma dilinde de "Di gel, di get, di bilgileri, di 
dur", şekillerinde söylenir. 

Bingöl ağzında "biye" kelimesi "sız4", inkar anlamındadır. “Biyevicdun” vicdansız, 
"Biyeinsaf" insafsız, "Biyekes" kimsesiz. Bu söz Azerbaycan edebi dilinde işlenen ve alınma ön ek 
olan bi- eki ile hemen hemen aynı anlamı taşır. Bivӓfa, binamus vb. (Alpar. 2010), 

 
Sonuç 
Sonuç olarak diyebiliriz ki, ortak morfolojik özelliklerden Türkiye edebi dilinde işlenen 

sulamak düzeltme fiilî, Muş, Kars, Iğdır ve Batı Azerbaycan ağızlarında ve Azerbaycan edebi 
dilinde suvarmaĝ şeklinde telaffuz edilir ve canlılara su vermek anlamına gelir. Örneğin: Sulama 
tarımı o zamannan mövcutuydu, Aramayı çayı var, Haramı çayıydı, Ĝarasuydu, bunnarın tamamı 
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Türk adıdı, O kӓnddӓrin torpaĥları suvarılırdı. (Karaman, 2011: 171) Bu örnekte su sözüne -var 
gayri verimli ekin artırılması ile fiil oluştuğunu görüyoruz. Bununla da her iki bölge ağzında 
morfolojik özellikler çok yakın ve anlaşılandır. 

Kaynakça 
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PERSONAL IMAGES OF YOUNG GIRLS 

Emine KOCA 
Prof. Dr.  Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi  
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Özet  
Toplumsal yaşamda çevreyle iletişim kadar, kullanılan iletişim kanalları ve araçları da önem 
taşımaktadır. Son yıllarda en etkili İletişim kanallarından biri olarak, imaj ve özellikle kişisel 
imaj kavramlarının gündemde olduğu, yaş ve cinsiyet gözetmeksizin herkesin ilgi alanına 
girdiği ve kişisel imaja yönelik çalışmaların geliştiği görülmektedir. Farklı bakış açılarına 
göre çok farklı tanımlanabilmesine rağmen kişisel imajın, beden dili, konuşma şekli, duruş, 
giyim tarzı ve fiziksel özelliklerin oluşturduğu çok farklı bileşenlerden oluşan düşünsel bir 
olgu olduğunu söylemek mümkündür. Ancak, kişisel imaj genellikle kişinin başkalarının 
zihnindeki görüntüsü olarak algılandığı için, kişinin kendi gözündeki görüntüsü çoğu zaman 
dikkatlerden kaçmaktadır. Özellikle gençlerin biyolojik, duygusal ya da psiko-sosyal açıdan 
yaşadıkları çatışmalarla birlikte, dış görüntü ve içsel benlik imajı karmaşasıyla karşı karşıya 
kaldıkları ve oluşturdukları giyim tarzlarıyla bu durumun üstesinden gelmeye çalıştıkları 
bilinmektedir.  
 
Gençlerin içinde oldukları kültürün veya akran gruplarının ideal olarak gördüğü modele göre  
kendi iç görülerini şekillendirerek kişisel imajlarını oluşturmaya çalıştıkları ve bunu giyim 
tarzları ile yansıttıkları bilinen bir gerçektir. Gençler için giyim tarzlarıyla yaratılan dış 
görünüm aynı zamanda arkadaş grubu tarafından güç, olgunluk, kabul görme, çekicilik gibi 
açılardan değerlendirme aracıdır ve akranlardan alınan mesajlar kişisel imajlarını 
değerlendirmede oldukça önemli bir yere sahiptir. Ancak karar verme süreçlerinde önemli 
yönlendiriciler olarak bilinen somut ve soyut değerlerin, gençlerin kişisel imaj oluşturma 
sürecinde de etkili olabileceği ve gençlerin bu değerlerden nasıl etkilendikleri üzerinde 
durulması gereken konulardan biridir.  
 
Bu araştırmada; genç kızların giyim tarzları ile kişisel imaj oluştururken etkilendikleri 
değerlerin belirlenerek giyim tarazları ile ilişkisinin yorumlanması amaçlanmıştır. Tesadüfi 
örnekleme yöntemi ile seçilen, Ankara ilinde ikamet eden 16-21 yaş aralığında 393 genç kıza 
araştırmacılar tarafından hazırlanan ölçme aracı uygulanmıştır. Milton Rokeach’ ın araçsal ve 
amaçsal değerler tablosundan yararlanılarak, konuya uyarlanmış olan değerler, ölçme 
aracında kullanılmıştır. Toplanan veriler SPSS  22 istatistik programı ile analiz edilerek, 
kişisel imaj yaratmada değerlerin etkisi yorumlanmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Kişisel İmaj, Giyim Tarzı, Değer, Genç 
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Abstract  
In the social life, communication channels and tools are important as well as communication 
with people. In recent years, the concept of image and especially personal image is on the 
agenda as one of the most effective communication channels. It is seen that regardless of age 
and gender, everyone is interested and personal image development is developing. Although it 
can be defined very differently according to different points of view, it is possible to say that 
personal image is an intellectual phenomenon consisting of very different components 
composed of body language, speech style, posture, clothing style and physical characteristics. 
However, since the personal image is often perceived as the image of the person in the mind 
of others, the image of the person in his or her eye often escapes attention. It is known that 
especially young people are confronted with the conflicts they face in their biological, 
emotional or psycho-social aspects. They are confronted with the external image and inner 
self image and they try to overcome this situation with clothing styles they create. 
 
It is a known fact that young people try to create their own personal image by shaping their 
own insights according to the model that their culture or groups of friends see as ideal and 
they reflect this with their clothing styles. It is a known fact that young people try to create 
their own personal image by shaping their own insights according to the model that their 
culture or peer groups see as ideal. The outer appearance created by the clothing styles for 
young people is also an evaluation tool in terms of power, maturity, acceptance, charm by the 
group of friends and peer messages have an important role in evaluating their personal image. 
However, tangible and intangible values, which are known as important drivers in decision-
making processes, can also be effective in the process of creating personal image of young 
people and how young people are affected by these values. 
 
The aim of this study is to determine the values of young girls' clothing styles and the values 
they are affected while creating their personal image and to interpret their relationship with 
clothing styles. 393 young girls aged 16-21 years living in Ankara province selected by 
random sampling method were applied to the survey prepared by the researchers. Milton 
Rokeach's instrumental and purposeful values were used in the measurement tool. The 
collected data were analyzed with SPSS 22 statistical program and the effect of values on 
creating personal image was interpreted. 
Keywords: Personal image, clothing style, value, youth 
 

1. GİRİŞ  
Kişiler arasında bir eylem olmasına rağmen toplumsal yaşamın kaçınılmaz 

etkinliklerinden biri olan iletişimde, sözlü ve sözsüz birçok iletişim kanalı vardır. Kişinin 
kendini doğru ifade edebilmesi için etkili iletişim yöntemini benimsemesi ve kurallarını iyi 
uygulaması çok önemlidir. Son yıllarda en etkili iletişim kanallarından biri olarak, imaj ve 
özellikle kişisel imaj kavramlarının gündemde olduğu, yaş ve cinsiyet gözetmeksizin 
toplumun her kesiminin ilgi alanına girdiği ve kişisel imaja yönelik çalışmaların geliştiği 
bilinmektedir. Günümüzde imaj maker ve bireysel/kurumsal iletişim danışmanlığı gibi 
mesleklerin icra edildiği imaj pazarlamasına yönelik bir sektör oluşması da imaj kavramının 
önemini ortaya koymaktadır.  

Genel olarak bir kişi veya kurumun, karşısındaki kişilerin zihninde yarattığı ilk izlenim 
olarak tanımlayabileceğimiz imaj kavramının farklı bakış açılarına göre çok çeşitli tanımları 
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yapılmaktadır. Ilk kez 1955 yılında “Harvard Business Review” de yayınlanan "Ürün ve 
Marka" (The Product and The Brand) başlıklı makalede Sidney Levy tarafından ortaya 
konmuş olan imaj kavramı, duyguları, mantığı ve tutumları içeren bağlamsal ve bütünleşik 
algılar olarak tanımlanmıştır (Harris,2007:9). İmaj, algıların ve izlenimlerin zihinsel süreçte 
anlamlandırma, zihinde gerçekleşen bir algılama ve tanımlama biçimidir (Baker,2015:201). 
Yazıcı’ya (1997:17) göre, bir iletişim sürecinde bir araya gelen gösteren ile gösterilen, 
göstergeyi belirler. İmaj ise, üç belirleyenin gösteren, gösterilen, gösterge bileşkesinden 
oluşup “tek”e ulaşmış bir anlamsal boyutun ifadesidir.  

İmaj kavramı gibi kişisel imajın da farklı açılardan çok çeşitli tanımlarıyla 
karşılaşılmaktadır. Kişisel imaj, bireyin kim olduğunu, ne yaptığını, yaptığı işte ne kadar 
başarılı olduğunu anlatmaya yarayan bir kavramdır ve bu yönüyle kişisel imaj bireyi 
çevresine tanıtan bir iletişim aracıdır (Örer,2006:5). Zaidman ve Dory (2001:671) kişisel 
imajı, başkalarının düşünce ve izlenimlerini kontrol veya manipüle etmeye çalışan birey 
davranışlarının tümü olarak tanımlayarak farklı bir perspektiften ele almışlardır. Çakır (2004: 
22) ise kişisel imajın hammaddesinin görüntü olduğunu belirterek, kişilerin kendilerinin ve 
başkalarının zihninde oluşan izlenimlerde görselliğin baskın olarak kullanılmasına dikkat 
çekmektedir. Hangi açıdan ele alınırsa alınsın, bireyin kendi yaratmak istediği algı ve 
çevresindeki diğer kişilerin algısı olmak üzere iki şekilde oluşan kişisel imajın beden dili, 
konuşma şekli, duruş, giyim tarzı ve fiziksel özelliklerin oluşturduğu çok farklı bileşenlerden 
oluşan düşünsel bir olgu olduğunu söylemek mümkündür.  Dinçer (2000:24-26) kişisel imajın 
üç bileşenden oluştuğunu belirtmektedir. Kişinin kendisini nasıl gördüğüyle ilişkili “öz imaj”, 
kendini nasıl göstermek istediğine ilişkin “istenen imaj” ve karşıdan nasıl göründüğüyle 
ilişkili “algılanan imaj” kişisel imajın üç bileşenidir. Bu üç bileşenin içeriğinde de “görüntü” 
öğesinin varlığı, kişilerin dış görünümlerini oluşturan giyim tarzlarının imaj açısından 
önemini ortaya koymaktadır.  

Başkalarının gözünde olumlu izler bırakmak her insanın doğasında var olan ve önem 
taşıyan bir duygudur. Bu duygunun dışa vurum biçimi olarak görülen kişisel imaj, kişiye özgü 
bir çok içsel özelliğin birleşiminden oluşmasına rağmen, genellikle kişinin dış görünümü ile 
ilişkilendirilmektedir. İnsanlığın varoluşundan bu yana kişilerin yaşamının öncül 
gereksinimlerinden biri olan giyinme, zaman, mekan, coğrafya, ülke, inanç gibi farklılıklara 
göre değerler alarak, ait olduğu toplumun sözsüz iletişim dili olmuştur. Bu işlevi nedeniyle 
giyinme olgusu, tarihi süreçte etkin bir iletişim aracı olarak görülmüş ve günümüzde de en 
etkili iletişim kanallarından biri olan kişisel imajın temel öğelerinden biri olarak 
görülmektedir. Özellikle gençlerin ergenlik dönemiyle başlayan kimlik şekillendirme ve 
kendini birey olarak tanımlama çabalarının yoğunlukla fiziksel görünümleriyle ilgili olduğu 
ve bu yöndeki eylemlerinin gençlik yıllarında da sürdüğü bilinmektedir. Gençler 
oluşturdukları giyim tarzlarıyla, biyolojik, duygusal ya da psiko-sosyal açıdan yaşadıkları 
çatışmalarla karşı karşıya kaldıkları dış görüntü ve içsel benlik imajı karmaşasının üstesinden 
gelmeye çalışmaktadırlar. Gençler için dış görünüm ve fiziksel özelliklerine yönelik 
tanımlama ve değerlendirilme biçimleri çoğu zaman diğer özelliklerinden önde gelmekte ve 
bunun için de giyim tarzlarıyla oluşturdukları imajlarına ayrı bir özen göstermektedirler.  
Ancak, kişisel imaj genellikle kişinin başkalarının zihnindeki görüntüsü olarak algılandığı 
için, kişinin kendi gözündeki görüntüsü çoğu zaman dikkatlerden kaçmaktadır.  
 Gençlerin arkadaş gruplarında kabul görmesi ya da görmemesinde giyimsel olgular ve 
özellikler önemli bir faktördür. Yaşın büyümesine paralel olarak gençlerin giysilerinde özgün 
olma, öncelikli olarak tarzını yansıtma ve beğenilerini ifade etme özelliklerinin de geliştiği 
görülmektedir (Ağaç ve Şahinoğlu,2008:251). Gençlerin içinde oldukları kültürün veya akran 
gruplarının ideal olarak gördüğü modele göre kendi iç görülerini şekillendirerek kişisel 
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imajlarını oluşturmaya çalıştıkları ve bunu giyim tarzları ile yansıttıkları bilinen bir gerçektir. 
Gençler için giyim tarzlarıyla yaratılan dış görünüm aynı zamanda arkadaş grubu tarafından 
güç, olgunluk, kabul görme, çekicilik gibi açılardan değerlendirme aracıdır ve akranlardan 
alınan mesajlar kişisel imajlarını değerlendirmede oldukça önemli bir yere sahiptir. Ancak 
karar verme süreçlerinde önemli yönlendiriciler olarak bilinen somut ve soyut değerlerin, 
gençlerin kişisel imaj oluşturma sürecinde de etkili olabileceği ve gençlerin bu değerlerden 
nasıl etkilendikleri, üzerinde durulması gereken konulardan biridir. Bu düşünceden hareketle 
yapılan bu çalışmada, genç kızların giyim tarzları ile kişisel imaj oluştururken etkilendikleri 
değerlerin belirlenerek giyim tarazları ile ilişkisinin yorumlanması amaçlanmıştır. 
 

2. YÖNTEM  
Genç kızların kişisel imajlarında giyim tarzları ve etkilendikleri değerlerin incelenerek 

yorumlanmaya çalışıldığı bu betimsel araştırmanın örneklemini, tesadüfi örnekleme yöntemi 
ile seçilen, Ankara ilinde ikamet eden 16-21 yaş aralığında 393 genç kız oluşturmaktadır. 
Araştırma verileri, araştırmacılar tarafından hazırlanan ölçme aracının örneklem grubuna 
uygulanması ile toplanmıştır. Milton Rokeach’ın araçsal ve amaçsal değerler tablosundan 
yararlanılarak, konuya uyarlanmış olan değerler, ölçme aracında kullanılmıştır. 

 
                            Tablo 1. Rokeach’n Değerler Tablosu (1973)  

Terminal/ Amaçsal Değerler 
Sosyal (Başkalarına 

Odaklanmış) 
Kişisel (Kendine 

Odaklanmış) 
Barış İçinde Bir Dünya Konforlu Bir Yaşam  
Güzellikler Dünyası Heyecanlı Bir Yaşam 
Eşitlik Bir Başarı Anlayışı 
Aile Güvenliği Mutluluk 
Özgürlük İç huzur 
Olgun Sevgi Zevk 
Ulusal Güvenlik Kurtuluş 
Sosyal Farkındalık Öz saygı 
Gerçek Dostluk Bilgelik 

Instrumental /Araçsal Değerler 
Ahlak (Ahlak ve İlişkilere 

Odaklanmış) 
Yetkinlik (Yetkinliğe 

Odaklanmış) 
Açık fikirli Hırslı 
Bağışlayıcı Yetenekli 
Yardımsever Temiz 
Dürüst Cesur 
Sevecen Yaratıcı 
Neşeli Bağımsız 
İtaatkâr Entellektüel 
Kibar Mantıklı 
Sorumluluk Sahibi Kendini Kontrol Eden 

                                      Kaynak: (Tuulik vd., 2016: 154). 
 
 Beşli likert sorulardan oluşan ölçme aracı ile toplanan veriler SPSS  22 istatistik programı 

ile analiz edilmiş, bazı sorularda beşli likert ölçeğin seçenekleri (nadiren ve bazen) 
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birleştirilerek, kişisel imaj yaratmada değerlerin etkisi yorumlanmıştır. 
 

3. BULGULAR VE YORUM 
 

Genellikle dış görünümle ilişkili bir kavram olarak görülse de görselliğin imajı oluşturan 
tek öğe olmadığı, diğer unsurlar tarafından desteklenmediği sürece olumlu bir imaj 
yaratılamayacağını bilinen bir gerçektir. Kişinin saç biçimi, giysi tamamlayıcıları ve 
aksesuarlarıyla oluşturduğu giyim tarzı, ses tonu, konuşma tarzı, mimikler, duruş ve 
davranışlarıyla birlikte beden dili gibi iletişim becerileri, karşısındakiler üzerinde yarattığı 
izlenimi, yani imajını oluşturan kişisel özelliklerdir. Ancak, diğer özellikler belli bir zaman 
içinde algı oluştururken, kişinin görselliğini oluşturan giyim tarzı ilk göze çarpan ve ilk 
izlenimi oluşturan bir göstergedir.  Bu özelliği nedeniyle, kişisel imaj ile giyim tarzı adeta 
özdeş hale gelmiştir. Genç kızlar için ise hem akran grupları hem de çevresindeki diğer 
kişilerin zihninde olumlu izlenim bırakmaları ayrı bir önem taşımaktadır. Bunu da genellikle 
giyim tarzlarıyla oluşturdukları kişisel imajları aracılığıyla ilettikleri mesajlarla 
yansıtmaktadırlar. Bu bağlamda, örneklem grubunu oluşturan genç kızların giyim tarzı ile 
kişisel imaj oluşturmaya yönelik görüşlerinin belirlenmesi önemlidir.  

  
Tablo 2. Genç kızların giyim tarzı ile imaj oluşturmaya yönelik görüşleri 

Giyim tarzı ile kişisel 
imaj oluşturulabilir mi? 

Hiçbir 
zaman  Nadiren Sıklıkla  Her zaman  

Toplam  

f % f % f % f % f % 
- - 73 18,6 131 33,3 189 48,1 393 100 

 
Tablo 2’de genç kızların %48,1’inin “her zaman”, %33,3’ünün ise “sıklıkla” giyim tarzı 

ile kişisel imaj oluşturulabileceğini belirttikleri, %18,6’sının ise “nadiren” yanıtı verdikleri 
görülmektedir. “Hiçbir zaman“yanıtının geçersiz olduğu bu sonuca göre, genç kızların kişisel 
imajlarını oluşturmada giyim tarzlarını önemli gördükleri ve imajlarında kullandıklarını 
söylemek mümkündür.  

İnsanların ilk karşılaştıklarında vardıkları yargının %90’ı otuz saniye ile birkaç dakika 
içinde oluşmaktadır. İlk izlenimlerin %55'i görünüş ve imaj üzerinde kurulmaktadır. Güzel bir 
dış görünüş, sessiz bir tavsiye mektubu gibidir (Arslan,2010:19). Sözel olmayan unsurlar, 
duygu ve tutumları iletmek için önemlidir. Ancak, bunlar birbirleriyle tutarsız olduklarında, 
karşıdakini etkileme konusunda genel görünümün daha etkin olacağını söylemek mümkündür. 
Bu bağlamda, sözsüz iletişim aracı olarak giyim tarzları ve onu oluşturan giysiler, 
kullanıcısının kişiliğini yansıtır mı? sorusuna cevap aramak gerekmektedir.  

 
 Tablo 3. Giyim tarzının kişiliği yansıtma durumuna yönelik görüşler  

Giyim tarzı kişiliği yansıtır mı ?  f % 
Yansıtmaz 44 11,2 
Kısmen yansıtır 116 29,5 
Tamamen yansıtır 233 59,3 
Toplam 393 100 

 
Tablo 3 incelendiğinde, araştırma kapsamındaki genç kızların %59,3’ünün 

“tamamen”, %29,5’inin “kısmen” giyim tarzlarının kişiliklerini yansıttıkları görüşünde 
oldukları görülmektedir. Koca ve Koç (2012:66) araştırmalarında, moda sosyologlarının 
birçoğunun, yarattığı görsel etkinin giysinin en önemli işlevlerinden biri olduğunu ve kişiler 
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modayı kullanarak dış görünümleriyle bir imaj yarattıklarını vurgulamaktadırlar. Günümüzde 
gençlere yönelik giysi üretiminde ihtiyaçlara yönelik olmaktan çok kişilerin kimliklerine 
yönelik sosyal, psikolojik ve kültürel öğeler içeren giysilerin tüketici beğenisine sunulması da 
bu sonucu doğrular niteliktedir.   

Tablo 2’deki giyim tarzı ile kişisel imaj yaratılabileceği sonucu dikkate alındığında; 
örneklemin %11,2’sinin “giyim tarzı kişiliği yansıtmaz” görüşünde olmaları dikkat çekici 
bulunmuştur. Bu durum, düşük oranda da olsa genç kızların görünmek istedikleri imajı 
yaratmak için giyim tarzlarını kullandıklarını düşündürmektedir. Levy’nin, (1959:119), 
“burada insan doğası hakkında çok açık bir gerçek var. En geniş anlamıyla, her insan kendi 
kendini algılanışını geliştirmeyi amaçlar ve kendisinin veya olmak istediği kişinin imajına 
uygun şekilde davranır” ifadesi, bu yoruma açıklık getirmektedir.  

Giyim tarzlarının kişiliği yansıtmasının sadece gençler için değil yetişkinler içinde 
genel kabul görmüş bir yaklaşım olduğu, birçok araştırmada ortaya konulmuştur. Koca, Vural 
ve Koç’un (2013:58) yetişkin kadın ve erkekler üzerine yaptıkları araştırmalarında, tüketici 
görüşlerinin giysilerin kişiliğin yansıtıcısı olduğu konusunda yoğunluk gösterdiği 
görülmektedir. Giyim-kuşam ve süslenme merakı, kimliğin dışavurumunun bir aracı olduğu 
kadar, aynı zamanda bedenin yüzeyinde cisimleşmiş maddi bir kültür ögesidir de. Söz konusu 
maddi kültür ögesi, kişileri birbirinden ayıran siyasal/kültürel ve toplumsal bazı kategorilerin 
kurulmasına da hizmet etmektedir (Köse, 2007: 471). 

Kişisel imajı oluşturan giyim tarzlarının özelliği yaratılmak istenen imajın türünü de 
belirlemektedir. Bu nedenle, genç kızların giyim tarzlarının kendine özgü, başkalarından 
farklı veya kişisel özelliklerini yansıtacak biçimde olması önemlidir.  

 
Tablo 4. Genç kızların giyim tarzlarına yönelik görüşleri  

Seçenekler Hiçbir 
zaman 

 

Nadiren 
 

Sıklıkla 
 

Her Zaman 
 

Kendime özgü bir giyim tarzım 
vardır. 

44 11,2 60 15,3 100 25,4 189 48,1 

Giyim tarzımın herkesten farklı 
olması benim için  çok 
önemlidir. 

54 13,7 11
8 

30 132 33,6 89 22,6 

Giyim tarzımın kişiliğimi 
yansıttığına inanırım 

47 12 81 20,6 110 28 155 39,4 

 
Tablo 4’te, genç kızların %48,1’innin “kendine özgü giyim tarzı” olduğunu, 

%39,4’ünün ise “giyim tarzının kişiliğini yansıttığı” nı “herzaman” seçeneği ile belirttikleri 
görülmektedir. Sıklıkla seçeneği de dikkate alındığında, genç kızların çoğunluğunun 
kendilerine özgü ve kişiliklerini yansıtan giyim tarzları olduğu söylenebilir. Genç kızların 
Tablo 3’teki“giyim tarzı kişiliği yansıtır mı ?” sorusuna verdiği yanıtlara göre Tablo 4’teki 
kendi “giyim tarzlarına yönelik görüşleri” arasında ilişki olup olmadığını belirlemek için 
yapılan ki-kare testi sonucunda tüm seçenekler arasında istatistik açıdan anlamlı (p=,000) bir 
ilişki bulunmuştur.  

Gençlerin kişisel imajlarında kendi iç dünyalarının yanı sıra akran grupları, aile, sosyal 
çevre, medya ve diğer iletişim kanalların etkisinin olduğu dikkate alınması gereken önemli bir 
husustur. 

 
Tablo 5. Genç kızların giyim tarzlarıyla kişisel imaj oluşturmalarında etkilendikleri kanallar  
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Tablo 5 incelendiğinde, genç kızların %54,5’sinin arkadaşlarından, %50,9’unun 

“sosyal çevresinde örnek aldığı büyüklerinden”, %48,1’inin ise“sosyal medya, Tv gazete 
kitap basın yayın organlarından”, etkilenerek giyim tarzlarıyla imaj oluşturduklarını 
belirttikleri görülmektedir. Wolton (1992:189), görsel-işitsel araç olarak televizyonun 
gücünün, kimlik belirleyebildiği gibi meşruluk kazandırma ve değişime olanak sağlama 
etkilerinden ileri geldiğini ve modanın da bu güçten yararlandığını vurgulamaktadır. Ayrıca 
gündelik hayatın biçimlerine dair televizyondan yararlanan modanın televizyonla birlikte bir 
estetik düzenleyici gibi işlev gördüğünü belirtmesi Tablo 5’teki sonucu desteklemektedir.   

Gençler için ideal görünüm önemlidir ve özellikle arkadaş guruplarından aldıkları 
mesajlar, imajlarını değerlendirmede oldukça değerli ve etkileyici role sahiptir. Bu durum, 
Tablo 4’teki genç kızların giyim tarzlarının kendilerine özgü ve kişiliklerini yansıttığı 
sonucuyla örtüşmekle birlikte, kişisel imaj oluşturmada günümüzde gençler arasında aktif 
kullanım alanı olan sosyal medyanın yönlendirici gücünün de dikkatlerden kaçmaması 
gerekmektedir. Koca ve Koç (2010:39), belirli bir dönem kendilerini Dünya’nın merkezinde 
gören gençlerin müzik tarzlarıyla ve giyimleriyle çoğu zaman duygularını, hırslarını, 
üzüntülerini, aşklarını ve beklentilerini dışarı yansıttıklarına dikkat çekmektedirler. 

 
Tablo 6. Genç kızların giyim tarzları ile kişisel imaj oluşturmalarında etkili olan özellikler 
           Seçenekler 
  

Hiçbir 
zaman 

Nadiren Sıklıkla Herzaman 

f % f % f % f % 
Giysinin markası 86 21,9 141 35,9 103 26,2 63 16 
Giysinin renkleri 2 0,5 95 24,2 166 42,2 130 33,1 
Giysinin tarzı 1 0,3 30 7,6 178 45,3 184 46,8 
Giyim tarzının bir akımı yansıtması 54 13,7 117 29,8 132 33,6 90 22,9 
Giysi modellerinin özgün olması 15 3,8 130 33,1 120 30,5 128 32,6 
Giysilerin temiz olması 12 3,1 25 6,4 91 23,2 265 67,4 
Giysilerin yeni olması 28 7,1 115 29,3 151 38,4 99 25,2 
Modaya uygunluğu 15 3,8 123 31,3 131 33,6 124 31,6 
Giysilerin bana yakışması 28 7,1 21 5,3 99 25,2 245 62,3 
Giysilerin estetik görünümü 18 4,6 48 12,2 121 30,8 206 52,4 
Giysilerin kaliteli görünümü  21 5,3 65 16,5 119 30,3 188 47,8 

n=393 
 
Tablo 6. İncelendiğinde, genç kızların giyim tarzları ile kişisel imaj oluşturmalarında 

%67,4’lük oranla “giysilerin temiz olması” ilk sırayı alırken, bunu sırasıyla “giysilerin 
yakışması (%62,3), “estetik görünüm (52,4)”, “kaliteli görünüm (47,8)” ve “giysinin tarzı 
(46,8)” takip etmektedir. “Modaya uygunluk” ve “renk” seçenekleri de dikkate değer oranda 

Seçenekler 
 

Evet Hayır 
f % f % 

Arkadaşlarımdan 214 54,5 179 45,5 
Sosyal medya, Tv gazete, kitap, basın yayın organlarından  189 48,1 204 51,9 
Sanatçılar veya popüler kişilerden 115 29,3 278 70,7 
Sosyal çevremde örnek aldığım büyüklerimden 200 50,9 193 49,1 

n:393 
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tercih edilmiştir. Bu sıralamada giysilerin modaya uygun olmasının alt sıralarda yer alması 
farklı bir bakış açısıyla değerlendirilebilir.  Bu bağlamda, Tablo 5’teki, gençlerin sanatçılar 
veya popüler kişilerden ve sosyal medya, Tv gazete kitap basın yayın organlarından 
etkilendiklerini gösteren sonuç dikkate alındığında, estetik, kaliteli ve tarz olan giysilerin aynı 
zamanda moda giysiler olduğu düşünülebilir. Çünkü “moda gündelik hayat gündemlerini ve 
kültürü değiştiren ve biçimlendiren etkin bir mecra olarak, toplumsal yapı ve kültürü 
çözümlemede önemi ve işlevsel bir anahtardır” (Waquet ve Laporte, 2011: 9).Renk özelliği 
için de aynı durum söz konusudur. Koca ve Koç (2008:172-192) çalışmalarında, renklerin, 
kişinin zevkini, renk uyumundaki bilgi ve becerisini ve kendine olan güvenini ifade ettiği gibi, 
giyim tarzı, ruh hali ve kişiliği de yansıtarak giysilerin sembolik değerlerini oluşturduğunu 
vurgulamışlar ve 20-25 yaş arası genç kadınların tamamının giysi seçiminde renk uyumuna 
dikkat ettiklerini belirtmişlerdir. Bakan’ın (2018:3018) araştırmasında, imaj oluşturmalarında 
renklerin rolü ile ilgili öğrencilerin genellikle rengi, kişinin ruh halini, karakterini, duygusunu, 
stilini, tarzını, kendini ifade eden bir unsur olarak gördüklerini belirtmesi bu durumu 
desteklemektedir. 

 
Giyim tarzlarının oluşturulmasında giysi özelliklerinin yanı sıra somut ve soyut 

olabilen bazı değerlerin de etkisi vardır. Değerler bireyin yaşamının ve düşüncesinin bir 
parçası, eylemlerinin yol göstericisi ve ulaşılmak istenen idealleridir (Harison, 1987:180). 
Rokeach’a (1973:7) göre değer, davranış kodu veya ulaşılmak istenen nihai duruma işaret 
etmektedir. Rokeach değerleri kendi içinde araçsal (instrumental) ve amaçsal (terminal) 
olarak ikiye ayırmış, amaçsal (terminal) değerleri kişisel ve sosyal değerler olarak 
tanımlarken, araçsal (instrumental) değerleri de ahlaki değerler olarak tanımlamaktadır.   

 
Amaçsal değerler, bir kişinin yaşamı boyunca elde etmek istediği ve farklı 

kültürlerdeki farklı insan grupları arasında değişiklik gösterebilecek hedeflerdir. Araçsal 
değerler ise amaçsal değerlere ulaşmanın araçları olarak tercih edilmiş davranış biçimlerini 
içermektedir (Tuulik vd., 2016: 154).  
                       
Tablo 7. Genç kızların giyim tarzlarıyla kişisel imaj oluşturmalarında değerlerin etkisine 
yönelik görüşleri 
 

 
Değerler 

Hiçbir 
zaman 

Nadiren Sıklıkla Her zaman 

f % f % f % f % 

,T
er

m
in

al
/ A

m
aç

sa
l D

eğ
er

le
r 

Kişisel imajımı son moda giysilerle 
oluştururum 

81 20,6 102 26 119 30,3 91 23,2 

Kişisel imajımı markalı giysilerle 
oluştururum 

85 21,6 192 48,9 63 16 53 13,5 

Kişisel imajımı fiziksel görüntümü 
değiştiren giysilerle oluştururum 

6 1,5 74 18,8 92 23,4 221 56,2 

Kişisel imajımı dikkat çekici giysilerle 
oluştururum   

32 8,1 34 8,7 133 33,8 194 49,4 

Kişisel imajımı estetik görünümlü 
giysilerle oluştururum 

6 1,5 52 13,2 129 32,8 206 52,4 

Kişisel imajımı kaliteli malzemelerden 
yapılmış giysilerle oluştururum 

46 11,7 153 38,9 133 33,8 61 15,5 

Kişisel imajımı arkadaş grubumun giyim 29 7,4 143 36,4 106 27 115 29,3 
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tarzına göre oluştururum 
Kişisel imajımı aile bireylerinin önerilerine 
göre oluştururum 

59 15 146 37,2 114 29 74 18,8 

Kişisel imajımı sempati duyduğum 
topluluğun giyim tarzına göre oluştururum 

52 13,2 130 33,1 119 30,3 92 23,4 

Kişisel imajımı yaşadığım çevrenin baskısı 
yönlendirir 

58 14,3 127 32,3 96 24,4 112 28,5 

Kişisel imajımı çalışma koşullarıma göre 
oluştururum 

11 2,8 69 17,6 141 35,9 172 43,8 

E
ns

tr
um

en
ta

l/A
ra

çs
al

 D
eğ

er
le

r 

Girdiğim ortamda dış görünüşümle 
karşılandığıma inanırım  

21 5,3 69 17,6 134 34,1 189 43 

Kişisel imajım için giysiler kendimi ifade 
etme aracıdır 

19 4,8 86 21,9 133 33,8 155 39,4 

Kişisel imajım için giysilerimin mesaj 
verici özellikler taşımasına özen gösteririm 

70 17,8 146 37,2 94 23,9 83 21,1 

Giyim tarzımda yaratıcılığımı kullanarak 
imajımı oluştururum 

25 6,4 56 14,2 127 32,3 185 47,1 

Kişisel imajım için giyim tarzımı 
oluşturmamda milli değerler etkilidir 

86 21,9 132 33,6 114 29 61 15,5 

Kişisel imajım için giyim tarzımın 
oluşmasında gelenek ve görenekler 
etkilidir 

78 19,8 151 38,4 91 23,2 73 18,6 

Kişisel imajım için giyim tarzımın 
oluşmasında dini inancım ve ahlaki 
değerler etkilidir 

15 3,8 113 28,8 129 32,8 136 34,6 

Kişisel imajım için giyim tarzımı 
oluşturmada çok para gereklidir  

72 18,3 170 43,3 101 25,7 50 12,7 

Imaj danışmanından destek alarak kişisel 
imajımı oluşturmanın daha etkili sonuç 
vereceğine inanırım 

76 19,3 114 29 131 33,3 72 18,3 

Kişisel imaj oluşturmayı geleneksel giyim 
özelliklerinin olumsuz etkileyeceğine 
inanırım 

132 33,6 169 43 47 12 45 11,5 

Giyim tarzı ile kişisel imaj oluşturmada 
kişilerin eğitim düzeyinin etkili olduğuna 
inanırım 

51 13 106 27 109 27,7 127 32,3 

 
Tablo 7 incelendiğinde, genç kızların giyim tarzlarıyla kişisel imaj oluşturmalarında 

terminal/amaçsal değerlerin %56,2’lik oranla “fiziksel görüntülerini değiştiren”, %52,4’lük 
oranla “estetik görünüm”, %49,4’lük oranla “renkleri ile dikkat çekici” giysi özellikleri olarak 
sıralandığı görülmektedir. Bu özellikler kişisel (kendine odaklanmış) değer niteliği 
taşımaktadır.  Genç kızların %43,8’i “çalışma koşullarının”, %29,3’ü “arkadaş grubunun”, 
%28,5’i “yaşadığı çevrenin” giyim tarzlarıyla imaj oluşturmalarında etkili olduğunu 
belirtmiştir. Bu görüşlerin sosyal (başkalarına odaklanmış) değerler olarak nitelendirildiği 
dikkate alındığında, bu sonuç genç kızların sosyal değerlere oranla kişisel değerlerden daha 
fazla etkilendikleri şeklinde yorumlanmaktadır. Ayrıca genç kızların %23,2’ lik düşük bir 
oranla da olsa imajlarını moda giysileri ile oluşturduklarını belirtmeleri de modanın sembolik 
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yanının kişiye sağladığı duygular açısından bu yorumu güçlendirmektedir.  
Enstrumental/araçsal değerler incelendiğinde, genç kızların %47,1’i “yaratıcılığını 

kullanarak” oluşturduğu giyim tarzı ile imaj yarattığını belirtirken, %43’ü “girdiği ortamda 
dış görünüşüyle karşılandığı” ve %39,4’ü giyim tarzlarının kendilerini “ifade etme aracı” 
olduğunu belirttikleri görülmektedir. Bu seçenekler yetkinliğe odaklanmış değerler arasında 
yer almaktadır. Gençlerin %34,6’sının her zaman”, %32,8’inin ise sıklıkla “kişisel imajları 
için giyim tarzı oluşturmada dini ve ahlaki değerler” den etkilendiklerini belirtmeleri de 
gençlerin önemli bir kısmının ahlak ve ilişkilere odaklanmış değerleri önemsedikleri şeklinde 
yorumlanabilir.  

Tablo 7’deki sonuçlara göre, genç kızların çoğunluğunun giyim tarzlarında amaçsal/ 
kendine odaklanmış değerlerden daha çok etkilendikleri ve kendini nasıl gördüğü ile  ilgili 
”öz imaj”larını oluşturmaya çalıştıkları söylenebilir. Genç kızların daha az bir yoğunlukla 
araçsal/yetkinliğe odaklanmış değerlerden ikinci derecede etkilendikleri ve kendini nasıl 
göstermek istediği yönünde “istenen imajlarını” oluşturma eğilimlerinde olduklarını söylemek 
mümkündür. Ayrıca gençlerin dışarıdan yapılan değerlendirmeleri de dikkate aldıklarını 
gözden kaçırmamak gerektiği, bunun da “algılanan imaj” kavramıyla adlandırılacağını 
belirtmek gerekir. Bu durumda genç kızların kişisel imajlarında üç bileşenin de yer bulduğu 
görülmektedir. Ancak, gençler için kariyer geliştirmede önemli bir unsur haline gelmiş olan 
kişisel imajın etkili konuşma, duruş, tutum ve davranışlar, beden dili ile olumlu mesajlar 
vererek desteklenmediği sürece, sadece giyim tarzı ile oluşturulamayacağını da tekrar 
vurgulamak gerekmektedir.  
 

4. SONUÇ  
Genç kızların kişisel imajlarında giyim tarzları ve etkilendikleri değerlerin incelenerek 

yorumlanmaya çalışıldığı bu araştırmada aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır; 
• Genç kızların kişisel imajlarını oluşturmada giyim tarzlarını önemli gördükleri ve kişisel imaj 

oluşturmada kullandıkları,  
• Genç kızların önemli çoğunluğunun giyim tarzlarının kişilik yansıttığı görüşünde oldukları ve 

kendilerine özgü, kişiliklerini yansıtan giyim tarzları olduğu, 
• Giyim tarzlarıyla kişisel imaj oluşturmalarında, sırasıyla arkadaşlarından, sosyal medya, 

sosyal medya, televizyon, gazete, kitap, basın yayın organlarından ve sosyal çevrelerinde 
örnek aldıkları büyüklerinden yoğun olarak etkilendikleri, 

• Giyim tarzları ile kişisel imaj oluşturmalarında etkili olan özelliklerde; 
- “Giysilerin temiz olması” ilk sırayı alırken, bunu sırasıyla “giysilerin yakışması “estetik 

görünüm”, “kaliteli görünüm” ve “giysinin tarzı” takip ettiği,  
- “Modaya uygunluk” ve “renk” seçeneklerinin de dikkate değer oranda tercih edildiği,  
• Genç kızların giyim tarzlarını oluştururken terminal/amaçsal değerler kapsamında sosyal 

değerlere oranla kişisel değerlerden daha fazla etkilendikleri, 
•  Enstrumental/araçsal değerler kapsamında yetkinliğe odaklanmış değerlerden etkilenmekle 

birlikte, ahlak ve ilişkilere odaklanmış değerleri de önemsedikleri belirlenmiştir.  
Son yıllarda kişisel imaj çalışmalarının oldukça yaygın olduğu, özellikle kariyer 

planlamalarında ilk dikkate alınan unsurlardan biri olarak üzerinde önemle durulduğu 
bilinmektedir.  Bu nedenle gençler için son derece önemli olan kişisel imajın tüm 
bileşenlerinin birbirini tamamlayacak şekilde kurgulandığı sürece kendilerini daha iyi 
anlatabilecekleri ve karşısındakiler üzerinde istedikleri olumlu etkiyi bırakabileceklerini 
söylemek mümkündür.    
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ÖZET 

Günümüzde giyim-kuşam anlayışı yapılan reformlar ve küresel kültürün etkisiyle, halk 
kültürünün etkisinden çıkarak, kitle kültürünün etkisine girmiş ve birbirinden farklı olma 
durumundan kurtulup birbirine benzeyen bir yapı içerisinde şekillendirilmiştir. Dolayısıyla 
giysiler ile görünür hale getirilen hiyerarşik düzen gündemden kaldırılmıştır. Koşulların 
değişmesi toplumun içinde şekillenen kültürel öğelerin de değişmesine yol açarak, giyim 
kuşam ürünleri modern yaşam biçimi ve batı moda anlayışının getirdiği giysilerin kullanımını 
artırmıştır.  Bu durum halk giysilerinin zaman içerisinde tümü veya bazı niteliklerinin 
kullanımdan kalkmasına veya bazı özellikleri ile kullanım fonksiyonlarının değiştirilerek 
“yozlaştırılması” sorununu gündeme gelmiştir. Söz konusu unsurların değişimi veya yok 
olması toplumun kültürel öz değerlerinin de yok olmasını ve yeni nesillere neyin aktarıldığı 
durumunu gündeme getirir.  
Bu araştırma; gelenekli kültürün en önemli iz düşümlerinden biri olan ve bölgesel kimliğin 
belirleyicisi olarak kabul gören giyim kuşam ürünlerinin çağdaş giyim özelliklerinden 
etkilenerek değiştirilmesi veya yozlaştırılmasına yönelik bazı uygulamaların belirlenmesi 
amacıyla planlanmış ve yürütülmüştür.  Araştırmanın verilerini,  Türkiye cumhuriyeti sınırları 
içerisinde kullanılan gelenekli halk giysilerinin değişim, gelişim, moda etkeni ile yöresel 
özelliklerinden sıyrılarak  yozlaştırıldığı düşünülen giysiler oluşturmaktadır.  Çalışmada tümü 
veya bazı niteliklerinin kullanımdan kalkmasına veya bazı özellikleri ile kullanım 
fonksiyonlarının değiştirilerek yozlaştırılan unsurlar özelliklerine göre sınıflandırılmıştır. Söz 
konusu sınıflandırma: “giysilerin  kuşanma özelliklerinde yapılan değişimler”, “giysilerin 
biçim ve form özelliklerinde yapılan değişimler”, “giysilerin  renk ve süslemelerinde yapılan 
değişimler” ve “giysilerde kullanılan malzemelerde yapılan değişimler” olmak üzere dört 
grupta incelenmiştir.  Çalışma kültürün en önemli değerleri arasında yer alan ve kültürel 
kimliğin belirleyicisi yöresel giyim kuşam ürünlerinin  varlığının tespit edilmesi, köklü bir 
kültürel alt yapının  birikimi ile elde edilen değerlerin korunması, kayıt altına alınması ve 
kültür değerlerinin  varlığını sürdürebilmesi açısından son derece önemlidir. 

Anahtar Kelimeler: Gelenek, Halk,  Türk, giyim-kuşam, Yozlaşma, Kıyafet 
ABSTRACT 

Nowadays, with the reforms made and clothing and global culture, it has come out of the 
influence of folk culture and has been influenced by mass culture and it has been shaped in a 
similar structure by getting rid of being different from each other. Therefore, the hierarchical 
order made visible by clothes was removed from the agenda. The change in conditions led to 
the change in the cultural elements shaped within the society, and clothing products increased 
the use of clothes brought by modern lifestyle and western fashion. This situation has brought 
up the problem of giy degenerating halk of all or some of the features of the folk garments in 

ULUSLARARASI 24 Kasım BAŞÖĞRETMEN EĞİTİM ve  
YENİLİKÇİ  BİLİMLER SEMPOZYUMU 
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time, or changing some of their features and usage functions. The change or disappearance of 
these elements raises the disappearance of the cultural self-values of society and the situation 
of what is transferred to the new generations. 
This research; It was planned and carried out in order to determine some applications for 
changing or degenerating clothing products which are accepted as the determinants of 
regional identity, which is one of the most important markings of traditional culture and 
influenced by contemporary clothing features.. The data for the study, change of clothes used 
in folk tradition of the Republic of Turkey borders, development, form factors and considered 
fashion clothing stripped from corrupted local features. In the study, all or some of the 
features are categorized according to their cessation, or some features and elements that are 
corrupted by changing the usage functions. The classification was examined in four groups: 
ler changes in the wearing properties of the garments ”,  changes in the shape and form 
properties of the garments”, changes in the color and decoration of the garments ”and  
changes in the materials used in the garments.. The study is extremely important in terms of 
determining the presence of regional clothing products, which are among the most important 
values of culture and determining the cultural identity, preserving, recording and sustaining 
the values obtained by the accumulation of a deep-rooted cultural infrastructure.  
Keywords: Tradition, Folk, Turkish, Clothing, Degeneration, Dress 
 
GİRİŞ 
İnsan doğumundan ölümüne kadar ait olduğu kültürün etkisi altındadır. Bu durum insanların 
giyim özelliklerinin tarihte neden bu kadar farklı olduğunu açıklayan en önemli unsurlardan 
biridir. Tarihi süreçte kültürel değerlerin bir sonraki nesillere iletilmesi müthiş bir birikim 
oluşturularak aktarılmaktadır. Giysiler bir toplumun kültürünün gerçek bir yansıması olarak 
görülmektedir. Gelenekli toplumlarda bedenler üzerine yerleştirilen giysi parçaları, giysi 
katmanları, süsleme unsurları, renkler, biçimler bireysel değil toplumsal çizgiler gibidir. Ait 
olduğu toplumun yaşam biçimi, kültürü, inançları vb. pek çok şey hakkında bilgi 
edinilmesinde ip uçları verebilecek nitelikte görsel ve dinamik unsurlardır. Oluşturulan her bir 
obje veya davranış biçiminin bir anlamı olduğu düşünülmelidir. 
Türkiye'de kültür Osmanlı, Batı ve Halk sanatı olarak adlandırılan üç kaynaktan etkilenmiş ve  
bu üç değişik toplumsal kesitin sanat ve kültüründen etkilenerek  biçimlenmiştir (Kahveci, 
1998: 392). Güvenç (1985)  Kültür kavramını “insanların neden birbirlerine benzediklerini 
veya benzemediklerini ve neden değiştiklerini açıklayan bir kavramdır”  şeklide 
tanımlamıştır.  Bu tanımdan anlaşılacağı üzere kültürler çeşitli nedenlerle sürekli değişim 
halindedir ve bu değişim onların kültürel yapılarının izlerini bazen bozmakta bazen de 
koruma altına almaktadır. Ülkemiz tarihi süreçte birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, farklı 
kültürlerle etkileşim içerisine girerek kültürel zenginliğinin birikimlerini oluşturmuştur. 
Oluşturulan bu birikim yörelerin kendine özgü kıyafetlerinin oluşmasına, neden olmuştur. Bu 
giysilerin bazıları ortak adlarla anılır, bazıları hem biçim, hem de süsleme açısından birbirleri 
ile benzerlik gösterir, bazıları kuşanma usulleri açısından farklı uygulamalar içerir ancak bu 
giysilerin her biri kullanıldığı yörenin kimlik değerlerini üzerinde taşır ve  ait olduğu 
toplumun tarihi, kültürel yapısı, dünya görüşü, siyasî yapısı kısaca o topluluğun kimliğinin 
belirleyicisi olarak kullanılmıştır. 
Türk kültür tarihine incelendiğinde çok hızlı değişim gösteren çevresel etkenlerine rağmen 
kendi toplumsal yapılarına uygun kıyafetler giydikleri söylenebilir. Türklerin, İslamiyeti 
kabul etmeleri ve Anadolu’ya yerleşmeleriyle giyim ve kuşamları yeni bir içerik ve biçim 
kazanmıştır.  Türklerin gerek göçebe hayatın gereği gerekse hayvancılıkla uğraşmalarından 
dolayı Orta Asya’da daha çok deriden yapılmış rahat kıyafetleri tercih etmişlerdir. Yerleşik 
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hayata geçişle birlikte gündelik yaşamda dokuma ve kumaş giysiler tercih edilmiştir. Bu 
dönemde en büyük değişiklik başlıklarda yaşanmış, kalpak yerine kavuk, külah ve sarıklar 
çok değişik adlarla çoğalırken, bu farklılıklar, ilmiye, tarikat ve ordu mensuplarıyla resmi 
görevlilerin rütbe ve derecelerini belirleyen birer simge niteliğine bürünmüştür (Şevket, 1325: 
5-22). Sahip olunan kültürün değerlerinden koparak başka kültürlere özenilerek yeni 
formların ortaya çıkması durumunda hiçbir kültüre ait olmayan yeni ve farklı değerlerin 
üretilmesi, yozlaşmayı da beraberinde getirmektedir. Bu durum toplumun içinde bulunduğu 
kültürel değerlerin çözülmesine,  ortak değerlerin yok olmasına, bozulmasına veya 
ayrışmasına neden olur.  
 Günümüzde sıkça kullanılan ‘yozlaşma’ kavramı, gerçekte, olumsuz bir nitelemeyi kapsayan 
bir değer yargısını ifade etmektedir. Çağımızın toplumsal yapılarında kültürlere ait olan 
maddi ve manevi kaynakların değerlerinde oluşan değişimlerin genellikle kültürel yozlaşma 
olarak kendini göstermektedir. Özata’nın (2010:7)  “Gelişme, ilerleme, yükselme, büyüme ile 
ilgili olumlu nitelikleri, gerileme ise bozulma, çürüme, yıpranma gibi olumsuz nitelikleri 
barındırır” şeklindeki tanımından yola çıkılacak olursa küresel düzeyde yaşamın her alanına 
yayılan gelişmiş ya da gelişmekte olan bütün ülkelerin somut gerçeklerinden olan yozlaşma, 
temelde bir insan davranışıdır ve toplumsal bir sorun şeklinde karşımıza çıkmaktadır.  
Evrendeki her türlü varlık değişime uğrar. Burada söz konusu olan değişim biri olumlu olan 
gelişme ve diğeri olumsuz olan yozlaşma olmak üzere iki şekilde ortaya çıkar. 
Kültürel yozlaşma sonucu evrensel ve ulusal kültüre kapanma, farklı kültürlerin çatışması, 
maddi-manevi kültür ayrışması kültürel çözülme, kültürel değişimin getirdiği sorunların 
başında yer alır. Evrensel ve ulusal kültürün aktarılması sürecinde ortaya çıkan aksaklıklar, 
bozukluklar eksiklikler, hatalar, kötülükler, olumsuzluklar alt kültürleri yaratır (Köknel,2001). 
Alt kültür, kültür içinde kültür olup, evrensel, ulusal kültürden ayrılmıştır. Bu kültürleri 
kendinden farklı, yaşamında hiç bulunmamış gibi görmektedir. İçinde bulunduğu kültüre 
yabancılaşmıştır.  
Yozlaşmanın görüldüğü boyutlardan biri de  gelenekli toplumların ürettiği ve  kültürel 
kimliğin en önemli göstergelerinden olan geleneksel giysiler ile onların kuşamlarıdır. Söz 
konusu giysiler toplumların kültürel yaşanmışlıklarının birikimlerinin en önemli 
kaynaklarıdır. Diğer kültür değerlerinde olduğu gibi giysiler, el sanatları, vb. somut olmayan 
kültürel miras değerlerinin yozlaştırılması özellikle yirminci yüzyılda öne çıkan temel 
tartışma alanlarından biri olarak karşımıza çıkar.   
Bu araştırma; gelenekli kültürün en önemli iz düşümlerinden biri olan ve bölgesel kimliğin 
belirleyicisi olarak kabul gören giyim kuşam ürünlerinin çağdaş giyim özelliklerinden 
etkilenerek değiştirilmesi veya yozlaştırılmasına yönelik bazı uygulamaların belirlenmesi 
amacıyla planlanmış ve yürütülmüştür.  Çalışma kültürün en önemli değerleri arasında yer 
alan ve kültürel kimliğin belirleyicisi yöresel giyim kuşam ürünlerinin orijinal özelliklerinin 
yitirilmesinin önemini vurgulamak ve  köklü bir kültürel alt yapının birikimi ile elde edilen 
değerlerin korunması, kayıt altına alınması ve varlığını sürdürebilmesine katkıda bulunmak 
açısından son derece önemlidir. 
 
 
YÖNTEM 
Araştırmanın verilerini,  Türkiye cumhuriyeti sınırları içerisinde kullanılan gelenekli halk 
giysilerinin değişim, gelişim, moda etkeni ile yöresel özelliklerinden sıyrılarak  yozlaştırıldığı 
düşünülen giysiler oluşturmaktadır.  Çalışmada tümü veya bazı niteliklerinin kullanımdan 
kalkmasına veya bazı özellikleri ile kullanım fonksiyonlarının değiştirilerek yozlaştırılan 
unsurlar özelliklerine göre sınıflandırılmıştır. Söz konusu sınıflandırma: “Giysilerin  kullanım 
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özelliklerinden kaynaklanan yozlaşma sorunları”, “giysilerin biçim ve form özelliklerinden 
kaynaklanan yozlaşma sorunları”, “Giysilerin malzeme,  renk ve süsleme özelliklerinin iptali 
veya değiştirilmesi ile oluşturulan yozlaşma sorunları” ve “Giysilerin tamamlayıcı 
unsurlarının biçimleri ve kullanımından  kaynaklanan yozlaşma sorunları” olmak üzere dört 
grupta incelenmiştir. 
BULGULAR VE YORUM 
Kültür bir toplumu oluşturan kişileri ve onları birbirine bağlayan dillerini, dinlerini, 
sanatlarını, törelerini, hukuk ve yönetim kurumlarını, üretim ve tüketim süreçlerini, gelenek 
ve göreneklerini içine alır yani toplumu var eden tüm değerlerini kapsar (Limon, 2012:108). 
Tarihsel süreç, bölgesel konum,  ekolojik özellikler, yaşam şekilleri, inançlar, etnik özellikler 
vb. etkenler giyim kültürünü çok çeşitli boyutlarıyla etkilemiş ve geliştirmiştir. Etnografik 
malzemeler içerisinde yer alan, giyim kuşam ürünlerine bakıldığında yurdumuzun her yerinde 
yörenin kendine has özelliklerini içeren şekil, yapı ve kullanım özelliği açısından farklı olarak 
oldukça önemli bir zenginlik olduğu bilinmektedir.   
İnsan ait olduğu toplumun kültürünün bir parçasıdır ve  bu  kültürün etkisi altındadır. Bu 
durum insanların giyim özelliklerinin tarihte neden bu kadar farklı olduğunu açıklayan en 
önemli unsurlardan birisidir. Kültürel birikimin diğer nesillere aktarılması zaman içinde 
müthiş bir fark yaratmıştır.  Ülkemiz birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, değişik 
kültürlerin etkisi altına girmiştir. Bu bütün bölgelerin, kendine has geleneksel kıyafetlerinin 
olmasına, hatta aynı ilde bile merkez ve köy arasında giyim farklılıklarının olmasına neden 
olmuştur.  
Kültürel anlamı açısından düşünüldüğünde giyinme, gelenekli toplumlarda bir önceki kuşağın 
bedeni üzerinde başlayıp, değişikliklerle bir sonraki kuşağın bedenlerine aktarılan ve gelecek 
kuşaklarla devam ettirilen bir yolculuk gibidir. Ancak, küresel modanın beraberinde getirdiği 
estetik anlayışı ile farklı bakış açılarına sahip tüketici profilinin oluşması, gelenekli yaşamı 
sürdürmeye çalışan toplumlarda bile halk giysileri ve bunlara ilişkin uygulamaların 
gündemden kalkmasına, 20. Yüzyılın başlarından itibaren hızla yok olmasına, biçim ve 
kullanım özelliklerinin değiştirilmesine neden olmaktadır (Koç ve Koca, 2016 a: 759). Artun 
(2008)  halk kültürü ile ilgili yapmış olduğu çalışmasında bu durumu “Genellikle komşu 
kültürlerin birbirini etkilediği dönemlerin aksine günümüzde coğrafi bakımdan çok uzaktaki 
kültürler bile hızlı bir etkileşim içindedir. Sanayi ve tarımın gelişmesi, ulaşım ve teknolojinin 
getirdiği yenilikler, iletişim halk kültürünü derinden etkilemiştir. Köyden kente göç olgusu 
halk kültürünün doğal ortamını değiştirmiştir. Gelenek sosyo - kültürel yapı içinde ancak yeni 
işlevler kazanarak var olan işlevlerini koruyarak yaşayabilir”  şeklinde açıklamıştır.   
Her toplumun kültürüne, sosyal yapısına, yaşadığı bölgenin coğrafi ve iklim özelliklerine, 
inancına göre oluşturulan giysilerin üzerindeki herhangi bir imge, işaret veya giyinme 
biçiminden kaynaklanan özellikler içine gizlenmiş anlamlar ve mesajlar yansıtmaktadır. 
Bunlar giysilerin toplumsal ve bireysel özelliklerinin tanımlanması ve anlamlandırılmasında 
önemli belirleyicilerdir. Bu açıdan  giysiler ile giyinme özelliklerinin daha geniş bakış açısıyla 
incelenerek öz nitelikleri ile belgelendirilmesi gerekliliği önemini artırmaktadır. Günümüzde 
kırsal kesimlerde az sayıda da olsa biçim ve özelliklerini  değiştirilerek kullanılan geleneksel 
giyim alışkanlıkları, yeni teknolojilerin hayatımızın her alanına girmesi, tarımın 
makineleşmesi ve bunu sonucunda hızlı göçün başlaması ile terk edilme sürecini çoktan 
aşmıştır. 
Türk kültürü içinde yer alan giyim kuşama ait özellik ve kaynakların varlığı Orta Asya’ya 
kadar uzanmaktadır. Bu bağlamda Türk giyim kuşamının uzun tarihi geçmişi, yayıldığı geniş 
coğrafi alan, etkileşim halinde olduğu kültürler ve değişen inanç sistemleri ile birlikte giysiler 
ve giysilere ilişkin unsurlar her yörede farklılık göstererek zengin bir çeşitliliğe ulaşmıştır 
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(Koç ve Çelik, 2015: 37). Giysiler, üzerindeki herhangi bir imge, işaret veya giyinme 
biçiminden kaynaklanan özelliklerin içine gizlenmiş, kullanıldığı toplum tarafından 
algılanabilen anlamlar ve mesajlar yansıtmaktadır. Bir toplumda giysiler yoluyla bedenlere 
yerleştirilen değerler bütünü, diğer toplumlar tarafından veya aynı toplumdaki farklı kuşaklar 
tarafından anlamsız bulunabilir. Gelenekli toplumlarda bedene giyilen, giysi katmanları, 
süsleme unsurları, renkler ve biçimler bireysel değil toplumsal çizgiler gibidir. Oluşturulan 
her bir obje veya davranış biçiminin bir anlamı olduğu düşünülmelidir ( Koç ve Koca 2016 
a:759).  
Giysiler bir dönemin, bir ülkenin, bir topluluğun veya bir kişinin özelliklerini gösteren önemli 
objelerdir. Toplumların kültür değerlerinin en önemli kısmını, öncelikli olarak görülen belge 
nitelikleri ile giyim kuşam ürünleri oluşturur. .Halk kültürü ürünleri küreselleşmeyle birlikte 
hızla değişmeye, hatta yok olmaya başlamıştır. Dışarıdan yapılan herhangi bir müdahale ile 
değişime uğradığında, biçim değiştirdiğinde veya kuşanma adını verdiğimiz kullanım 
biçimini değiştirdiklerinde yöresel özelliklerini, orijinalliklerini ve değerlerini kaybederler.  
Bu durum giderek artan “yozlaşma” denilen olguyu oluşturur. 
Giysilerde gösteri, turizm sekörü, eğlence sektörü vb.  alanlarda kullanılan  yerel özelliklerin 
çok dışında biraz yerel, biraz Osmanlı biraz modern olarak tasarımlanan ve halk giyim kuşamı 
ile yakından uzaktan bir alakası olmayan giysi türleri günümüzde kullanıldığı  
gözlemlenmektedir. Bu tür uygulamalarda mini etekli bir giysinin üzerine kaftan giyilmesi ve 
fes takılması, kolsuz bir bluzun üzerine üzerinde motifi ve biçiminin nerden alındığı 
bilinmeyen kadife simli ipliklerle işlenmiş yeleklerin kullanıldığı, modern bir bluz ile şalvar 
ve fesin kullanıldığı uygulamalar yerel anlamda geleneksel özelliklerin terk edilmesi ve 
giysilerin arabeskleşmesine neden olmaktadır. Yörelere ait özellikleri içinde barındıran 
özelliklerin moda olgusu ile yeniden biçimlendirilmesi, süslenmesi veya  batı modasının 
biçimlendirdiği aksesuarlar ile birlikte kullanılması da başka bir yozlaşma sorunudur. Ayrıca 
giysilerin yeniden üretilmesinde kullanılan malzeme, işçilik ve en önemlisi  kısa zamanda 
ucuz üretim yapmak için  sarf edilen güç yozlaşmanın başka bir nedeni olarak tespit 
edilmiştir. Tiyatro, televizyon, sinema, dans gösterileri vb. alanlarda oluşturulan sanatsal 
etkinliklerde tarihi veya yösesel uygulamalarda giysilerin özelliklerinin görsellik adına 
değiştirilmesi kültürümüzü yıpratan başka bir yozlaşma sorunudur. Son yıllarda ülke 
genelinde yaygınlaşan bu tür uygulamalar özden kopuşun ve  yüzlerce yıllık birikime sırt 
çevirmenin örnekleri arasında verilebilir. 
Dolayısıyla Türk toplumuna özgü giyim kuşama ait değerlerin tasarım, kullanım, motif ve 
teknik özelliklerinin yerlerinin asılsız ve zevksiz biçim ve şekillere bırakması yozlaşmanın 
göstergeleri arasında yer almaktadır. Denetimsiz, düşük kaliteli, aslına uygunsuzluk gibi 
konulara bağlı olarak tarihsel geçmişi çok gerilere giden ve kültürel birikimi yıllar alan giyim 
kuşam kültürümüzün yanlış tanınması, yanlış aktarılması, yozlaşması gibi sorunları 
beraberinde getirmektedir. 
Köyden kente ve hatta kenti görmeden Avrupa kentlerine yapılan göçler, nüfusun hızlı artışı, 
tarım alanlarının azalması, gelişen sanayi ve buna bağlı olarak nitelikli veya niteliksiz iç 
güçlerinin kentlere yönelmesi, kırsal kesimdeki yetersiz eğitim olanakları, dolayısıyla 
kentlerin eğitim olanaklarından yararlanma isteği ve eğitim çağındaki çocuklarla birlikte 
kente göç, özellikle kırsal kesimde yaşayanların yaşamlarında büyük değişikliklerin olmasını 
da beraberinde getirmiştir. Bu değişim sürecinde toplumun farklı kesimlerine çeşitli şekillerde 
hakim olan Batı kültürü ve onun öğelerinin etkilerinden kaçınmak olanaklı değildir. Bu etkiler 
ülkemizin kültürel dokusunu zenginleştirici etkiler olmaktan daha çok bozucu etkiler olarak 
karşımıza çıkabilmektedir. Burada söz konusu olan  halk giysilerinin kültürel değerleri ile  
günümüz koşullarında  kullanılabiliyor olması değil onlara kendine has karakteristik 
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A B C D E 

özellikleri ile sahip çıkılma ve koruma altına alınması gerekliliğidir.  
1. Giysilerin kullanım özelliklerinden kaynaklanan yozlaşma sorunları  
Toplumlar giysilerini tasarlarken onları kültürel kimliklerinin belirleyici bir faktörü olarak 
kendilerini ifade etmek ve kim olduklarını vurgulamak amacı ile kullanmışlardır. Halk 
giysileri, kişilerin değil, bir kültür topluluğunun üretmiş olduğu ortak malı olduğu içindir ki 
"ulusal" bünyenin bir parçası olarak kabul edilmelidir. Küresel yapılanmanın onları yok 
etmesinin önüne geçilmesi onları koruma ve belgelendirme çalışmaları ile gerçekleşecektir. 
Günümüzde sanat ve sanat yapıtlarına ait değerlerin pek çok nedene bağlı olarak tahribata 
uğradığı gözlemlenmektedir. Bunların en önemli nedenleri arasında küresel kültürün 
oluşturduğu popüler kültürün ürünlerinin ortaya çıkması ile oluşmaya başlamıştır.  
       

Fotoğraf 1: Halk giysilerinin kullanım özelliklerindeki yozlaşmaya ilişkin  örnekler  
Doğu be batı kültürü olarak tanımlayabileceğimiz iki dünya kültürünün giysilerinin özellikleri 
dikkate alındığında  prensipte iki  farklı kullanım biçimi olduğu söylenebilir. Batı kültüründe 
kullanılan giysiler beden üzerine giyilmeden önce vücut üzerinde nasıl duracağı giysinin 
model özelliğinden belli olurken, doğu kültüründe kullanılan giysilerin beden üzerinde nasıl 
şekilleneceği kuşanılmadan belli olmaz. Türk halk kültüründe kullanılan giysiler ile bu 
giysilerin kullanım usulleri de doğu kültürünün etkisi ile şekillenmiştir.  Giysilerin  parçaları 
ve katmanları  katlarının ve sırası ile kuşanma biçimleri her yörenin kültürel özellikleri ve 
birikimleri ile giysilere yansıtılmıştır. Temelde biçim aynıdır ancak  beden üzerine 
yerleştirildiğinde  kişinin toplum içindeki konumunun ne olduğu yani kişinin evli, bekar veya 
dul olduğu, yaşlı veya genç olduğu,  gelin, yenge, damat olduğu veya bu kişilerin  muhacir, 
gürcü, manav, Arnavut vb vb. pek çok sıfat yüklenerek anlamı sözcükle değil sadece dış 
görünümleri ile ifade edilerek tanımlanmaları sağlanır.   Söz konusu biçim ve nesneler birbiri 
ile ilişkilendirilirken bölgesel, sosyal, cinsel, toplumsal veya kişisel farklılıkların ortaya 
çıkmasına ve çeşitliliğe neden olurlar. 
Burada söz konusu olan parçaların kullanım özelliklerinin toplumun kurallarına uygun olarak 
kullanılması gerekliliğidir. Ancak günümüzde giysilerin kullanımını toplumsal kuralların 
değil estetik değerlerin şekillendirmesi  bu giysilerin  bazı parçalarının kullanımını 
gündemden kaldırmış, bazı giysi parçalarını ise  kişisel beğenilere uygun olarak farklı  
parçalar ile birleştirerek kullanılması ile giysi bütünlüğünü bozmuştur.  Böylece parçalar 
yerini değiştirmiş, yok olmuş ve gündemden kaldırılmıştır. Geçmiş dönemlerde kullanılan 
giysilerin özelliklerini değişime uğratarak orijinal desenlerin, ve tekniklerin yok edilerek 
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farklı arayışlara gidilmesi kültürel değerlerin yok olmasının en önemli nedenleri arsındadır.  
Günümüzde  yerel giysilerin kullanım amacının dışında orijinal özelliklerinden yoksun, 
neden, nasıl, kim tarafından, nerede kullanıldığını bilmeden sadece yereli vurgulamak amcaı 
ile bazı çıkarlar doğrultusunda kullanılması toplumumuzun kültürel değerlerinin 
yozlaştırılmasına neden olmaktadır. Giysiler hem  kişilerin hem de ait olduğu toplumun   
imajının en önemli göstergeleri arasındadır. 
Giysilerin kullanımından kaynaklı yozlaşma sorunlarına ilişkin tespitler şu şekilde 
sınıflandırılabilir; 

- Ticari işletmelerde son derece kötü  malzeme ve süsleme teknikleri uygulanarak, geleneksel 
giysi fomları ile biçimlendirilmiş giysi parçalarının günümüz modasına uygun giysiler ile 
birlikte kullanılması örn: çay bahçelerinde, dondurmacılarda, otel ve kafelerde kahve yapan 
kişilerin üzerine yelek, fes, kaftan, şalvar vb. giydirilmesi.  

- Hiç ilgisi olmayan parçaların veya farklı yörelerde kullanılan giysilerin birleştirilerek 
kullanılması 

- Tarihi süreçte farklı dönemlerde ve uygarlıklarda kullanılan giysilerin özelliklerinin 
birleştirilerek yeni giysi formlarının oluşturulması ve bu giysilerin kullanılmaması gereken 
ortamlarda kullanılması 

- Farklı yörelerde kullanılan halk giysilerinin  müzelerde sergileme, turistik amaçlaı sergileme 
veya törensel aktivitelerde kullanımlarında  farklı yörelerin giysilerinin birlikte kullanılması 
Örn: bir yörenin şalvarı ile diğer yörenin üç eteğinin  birleştirilmesi veya bir yörenin giysisi 
ile  başka bir yörenin başlığı ile kullanılması.  

- Tarihi süreçte kullanılan giysi biçimlerinin veya  halkın kullandığı giysilerinin bazı 
özelliklerinin kullanılarak biçimlendirilmiş hangi kültüre ait olduğu belli olmayan bazı 
kostümlerin turistik faaliyetler amacıyla satılması, kiralanması veya  kişlere giydirilerek 
fotoğraflarının çekilmesi için kullanılması 
2. Giysilerin biçim ve form özelliklerinin değiştirilmesi ile oluşturulan yozlaşma 
sorunları 
Halk kültürüne ait giysiler ile onların kullanım nitelikleri yaşayan kültürün ayrılmaz bir 
parçasıdır ancak küreselleşme, iletişim ve teknolojik gelişmeler tehdidi altında girerek 
“endüstrileşmiş kültür” adı verilen bir olgunun ortaya çıkmasına neden olmuştur. Ancak 
günün koşullarına uygun olarak malzeme değişmiş, işçilik eski özenini yitirmiş, yaşanan 
günün koşulları farklı biçimleri doğurmuş veya dönemin moda akımları giysilerin  sürekli 
olarak yeniden şekillenmesine yol açmıştır. 
Fotoğraf 2 : Halk giysilerinin biçim ve form özelliklerinin değiştirilmesi ile oluşturulan 
yozlaşmaya ilişkin örnekler  

Söz konusu bu değişimler var olanın korumasını  veya devamlılığını engellemiş 
yeni form ve biçimlerle birleştirilerek kimin ve nerenin olduğu belli olmayan 
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biçimlerin ortaya çıkmasına neden olmuştur.  Ülkemizde neredeyse her şehirde veya her 
köyde sıklıkla görebileceğimiz giyim biçimlerindeki  bu değişim genellikle  düğün 
törenlerinde  kullanılan giysilerin nitleiklerini etkilemiştir. Halk giyim kuşamının estetik 
değerlerinin yitirilmesi ve yozlaştırılarak biçimsel özelliklerinin değiştirilmesine ait yozlaşma 
sorunlarına ilişkin tespitler; 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fot. 3: 

Giysilerinin biçim ve form özelliklerinin değiştirilmesi ile oluşturulan yozlaşmaya ilişkin 
örnekler 

- Yörelerde giysi bütünlüğü içerisinde kullanılan giysilerin bir parçasının veya tamamının 
günümüzün moda anlayışına uygun biçimlerde değiştirilmesi 

- Farklı yörelerde kullanılan giysilerin beğenilen özelliklerinin alınarak  ait olmadığı 
yörelerdeki giysi biçimleri ile birleştirilerek kullanılması, 

- Yöreye ait giysilerin biçimlerine günümüz moda anlayışının giysi biçimlerinden ilaveler 
yapılması,  

- Tarihi  niteliği olan ve tarihi yöneticiler tarafından kullanılan nadide giysi biçimlerinin 
formlarına benzetilen giysilerin sünnet törenlerinde çocuklara, kına gecelerinde damatlara 
gelinlere, okul trenlerinde bayramlarda çocuklara vb.  kullanılması, 

- Yöresel giysi biçimlerinin biçimsel formlarının değiştirilmesi. Örn; şalvarların daraltılıp 
bollaştırılması, giysi boylarının kısalması uzaması, estetiği sağlamak için kol uçlarının 
uzatılması, giysilere pili volan, fırfir vb. eklenmesi, kol ve yaka  formlarının değiştirilmesi 
3. Giysilerin malzeme,  renk ve süsleme özelliklerinin iptali veya değiştirilmesi ile 
oluşturulan yozlaşma sorunları 
Halk giyiminde giysilerin parçaları ile parça sayıları yörenin özelliğine göre farklılık 
göstermektedir. Türk halk kültürü giyim kuşamı ayrıntılı olarak ele alındığında bir yörede 
önce giyilen veya içe giyilen bir parça başka bir yörede  dışa giyilen bir giysi  parçası olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Aynı durum başa bağlanan, bele sarılan veya ayağa giyilen giysiler 
içinde  geçerlidir. Ayrıca bu giysilerin giyinme şekilleri de  ve kullanım yerleri  her bölgede 
farklılık gösterir. Örneğin temelde benzer özellikler gösteren halk giysileri hemen hemen tüm 
bölgelerde rastlayabileceğimiz entarilerin kullanım şekli ve kullanım amacı farklılık gösterir. 
Anadolu’nun çoğu bölgesinde giysi parçaları biçim olarak benzer özellikleri taşımalarına 

172 / 562



                                                                                        
www.24kasim.org 

 

 

rağmen, yörelere özgü değişik süslemelerle farklı görünüm kazandıkları bilinmektedir. Bu 
nedenle Türk giyim kuşamında süslemelerin önemli bir rolü vardır ( Koç ve Koca, 2016 b: 
241). İnsanın kendi toplumunda, ait olduğu kabilede sosyal statüsünü belirleyen ve giymek 
zorunda olduğu giysiler, aslında zorunluluktan çok geleneğin insanlara sunmuş olduğu bir 
yaşam biçimi anlayışıdır. Bu durum sadece giyilen giysiler olarak kalmamış, kuşanmayı 
şekillendiren süslemelerine de yansımıştır. Günümüzde halkın kullandığı giysilerin  orijinal 
malzemelerine ulaşabilmek  pek mümkün olamamaktadır. Ancak   giysilerin  hazırlandığı 
malzemeler ve bu malzemelerin üzerine uygulanan süslemelerin mümkün olduğu kadar aslına 
sadık kalınarak yapılmaması durumu,  yapılan her bir  yanlış veya hatalı ürünün bir sonraki 
kuşak tarafından  kabul edilerek benimsenmesine neden olacaktır.  Bu durum hiçbir kültür 
tarafından kabul edilemez bir şeydir.  
Günümüzde inanılmaz bir hızla yeni ürünlerin üretimi devam etmekte hayatı kolaylaştırıcı, 
yıpranmayan, kirlenmeyen, kendi kendini temizleyen, hafif ve kullanışlı pek çok ürün 
hayatımızı kaplamaktadır. Günün değişen yaşam koşullarının değişmesi, zaman içerisinde 
dokuma ustalarının sayılarının azalması, kullanılan  özgün hammaddenin bulunamaması vb. 
nedenlere bağlı olarak kumaş kalitesinin istenilen düzeyde olmasını engellemiş, moda ile 
birlikte kullanımı azalan giysilerin gündemden kalkmasına neden olmuştur.      
 
 
    
 
 
 
 
Fot. 4:  Giysilerin malzeme,  renk ve süsleme özelliklerinin iptali veya değiştirilmesi ile i ile 
oluşturulan yozlaşmaya ilişkin örnekler 
Talebin yeterli olmaması, üretim yöntemi, üretilen ürün çeşidi ve kullanılan malzemelerin 
farklılaşması, üretilen el yapımı kumaş dokumacılığı ve giysi malzemesi üretiminin 
azalmasına neden olmuştur.  Küreselleşme ile birlikte oluşan toplumsal değişimi de kapsayan 
gelişen yeni teknolojik üretimler  ile  kültürel öğelerin değişimine neden olmaktadır.  Bu 
durum pek çok el sanatı ürününde olduğu gibi  yöresel giysilerde bazı giyim parçalarını 
işlevsiz kılarak ortadan kaldırılarak, bazılarının yerine ise yenilerinin konulması sağlamıştır. 
Günün değişen koşulları ile kullanılan doğal  hammaddelerin  bulunamaması ustaları kolay 
renklendirilebilen, ucuz, sentetik oranı yüksek  ham maddelere yöneltmiştir. Bu durum kumaş 
kalitesinin düşmesine  ve orijinalliğini yitirmesine neden olmaktadır. Doğal olarak  
hammaddesi tekstil ve dokuma ürünleri olan giysilerin  orijinalliğini yitirmesine neden 
olmaktadır. 

− Giysilerin kullanıldığı yörelerde üretilen malzemelerin üretimden kalması ile yerine gelişen 
teknolojinin ürettiği malzemelerin kullanılması  

− Yörelere özgü renklerin yerine günün moda trendleri doğrultusunda renklerin kullanılması 
− Yöresel giysilerin süslemelerinde  yerel oanaklarla yapılan el dikilşleri, nakış vb. 

uygulamaların teknolojik olanakların elverdiği makinelerde yapılması 
− Süsleme unsurlarının biçim, teknik ve özelliklerinin değiştirilmesi, boyutlarının farklılaşması 
−  Süsleme malzemelerinin biçim veya teknik özelliklerinin değişerek yerine hazır harç, hazır 

dantel,  sutaşı veya makinede yapılan işlemelerin kullanılması 
− Estetik unsurların devre dışı bırakılarak ticari uygulamalara daha yoğunluklu olarak yer 

verilmesi 
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− Giysilerin süsleme unsurlarına (malzeme, teknik veya renk)  farklı kültürel öznelerin 
yerleştirilmesi  
4. Giysilerin tamamlayıcı unsurlarının biçimleri ve kullanımından kaynaklanan 
yozlaşma sorunları 
Halk giysilerinin biçimlendirilmesindeki en önemli unsur giysi parçaları ile birlikte kullanılan 
giysi tamamlayaıcı unsurları arasında yer alan aksesuarlardır. Söz konusu aksesuarlar hen 
kadın hem de  erkek giysilerinde kullanılırlar. Aslında türk kültüründe kadın ve erkek 
giysilerinin en önemli özelliklerinden biriside giysi biçimlerinin birnbirine benzer olma 
durumudur. Kadın ve erkek giysilerini birbirinden ayıran  özellik onların kuşanma biçimleri 
ile kullanılan aksesuarlardır.    
Fot. 5: Giysilerin tamamlayıcı unsurlarının biçimleri ve kullanımından kaynaklanan 
yozlaşmaya ilişkin örnekler 

Hem kadın hem de erkek fes kullanır, şalvar kullanır, entari cepken kullanır ancak kullanım 
biçimi ve beden üzerine yerleştirme veya onları kullanırken kuşandıkları aksesuarlar kadın ve 
erkeği birbirinden ayıran en önemli özelliktir.  

- Bir dönemin veya bir yörenin özelliği olan bir aksaesuarın her dönemde veya yörede 
kullanılması Örn: fes Osmanlı döneminde II. Mahmut’un yapmış olduğu yeniliklerin 
arkasından erkekler için zorunlu tutulmuş ancak bu başlık Osmanlı imparatorluğunun simgesi 
olarak algılanıp kullanılması 

- Tarihi süreçte veya yöresel kullanımlarda  bir aksesuarın  biçiminin veya süsleme unsurlarının  
değiştirilmesi, 

- Tarihi süreçte veya yöresel kullanımda olmayan ürünlerin  varmış gibi sunulması,  
- Tekstil ürünlerine dayalı   orijinal  aksesuarların malzemelerinin  yeni teknoloji ile üretilmiş 

benzer ürünler ile oluşturulması  
- Aksesuarlarda kullanılan değerli madenlerden ( altın, gümüş, elmas, zümrüt vb.) üretilen 

süsleme unsurlarının yerlerine değersiz metallerden yapılan imitasyonlarının kullanılması 
SONUÇ  
Küresel moda anlayışının beraberinde getirdiği  estetik değerlerin değişimi  

toplumların geçmiş yaşamlarının birikimleri olan kültürlerinin izlerini taşıyan gelenekli halk 
giyim kuşamının değerlerinin yitirilmesi durumunu da gündeme getirmektedir.  Söz konusu 
durumun  engellenmesi veya durdurulmaya çalışılması günümüz koşullarında söz konusu 
değildir. Ancak  hızlı bir biçimde  gündemden kalkan ve yok olma sürecine giren bu kültür 
birikimlerinin  çeşitli nedenlerle beğenilenin veya göze çarpanın alınıp diğerlerinin arkaya 
itilerek erozyona uğratıldığı veya farklı kültürlerin etkisine girerek yozlaştırıldığı bir durum 
oluştuğu gözlenmektedir.  Kültürel değerlere sahip çıkılarak korunması ve  söz konusu 
ürünlerin varlığının kuşaklar boyu bilinirliliğinin oluşturulabilmesi amacıyla  önemli ölçüde 
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tedbirlerin alınmasına ihtiyaç duyulmaktadır.  Bu değerlerin saklanması, belgelenmesi ve 
korunması gerekliliğinden hareketle ulusal veya uluslararası bilim insanlarına, müzelere, 
kültürel çalışmaları destekleyen kuruluşlara önemli görevler düşmektedir. Giysilerin 
yozlaştırılmasının önüne geçebilmek amacı ile:  

- Uluslararası platformlarda Türk giysilerini tanıtıcı etkinlikler düzenlenmeli  
- Orijinalliği tespit edilmiş bölgesel giysilerin dijital ortamlarda paylaşımı denetlenmeli, orijinal 

olmayan yozlaştırılmış giysilerin bu platformlarda  kullanımı, görüntülenmesi, satımı vb. 
engellenmeli 

- İçinde yaşadığımız çağın yaşam koşulları açısından değerlendirildiğinde değişim 
kaçınılmazdır. Ancak bu hızlı değişim süreci halk kültürüne dayalı değerlerin terk edilmesi 
unutulması gerekliliği anlamında değerlendirilmemelidir. Halk tarafından kullanılan giysiler 
ile onlara ilişkin değerler kültürel yapımızın, yaşama biçimimizin en iyi tanıkları ve 
taşıyıcıları olarak  değerlendirilmeli ve onları koruma altına almak, belgelendirmek, 
özellikleri ile sahip çıkılması gerekliliğini gün geçtikçe  daha çok önemli hale gelmektedir.   

- Halk kültürüne ve tarihi süreci betimleyen dönem hikayelerinin yer aldığı filimler ve dizilerde 
kullanılan kostümlerin gerek yöreye işkin değerleri gerekse ait olduğu tarih dilimine ilişkin 
özelliklerinin kullanılması zorunluluğu getirilmeli ve bu konuda  çalışmalar yapan  
TÜBİTAK, Kültür Bakanlığı, TİKA vb. kurumlar ile üniversitelerin ilgili birimlerinden  
görevlendirilecek uzmanlar tarafından denetim altına alınmalıdır. Söz konusu film ve dizilerin 
kostüm tasarımcılarının ve danışmanlarının  bu konuda eğitimli oldukları zorunlu hale 
getirilmeli  

- Giysiler ile giysilere ilişkin parçaların kataloglarının hazırlanarak malzeme bilgi bankası 
oluşturulmalı 

- Bu konuda ülke çapında araştırma yapılarak üretici ustalara ulaşılmalı ve  üretim yöntemleri, 
teknikleri, kullanılan malzeme özelliklerini içeren bilgi bankaları oluşturulmalı 
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PSİKOLOJİK DANIŞMAN ADAYLARININ ÖZEL 
YETENEKLİ ÖĞRENCİLERLE İLGİLİ BİLGİ VE ALGI 

DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ 
INVESTIGATION OF THE SCHOOL COUNSELOR CANDIDATES' LEVEL OF 

KNOWLEDGE AND PERCEPTION ABOUT GIFTED STUDENTS 
Fatma ALTUN 

Dr. Öğr. Üyesi, Trabzon Üniversitesi  
 
Özet 
Bu çalışmanın temel amacı, okul psikolojik danışmanı adaylarının özel yetenekli öğrencilere 
dönük bilgi ve algı düzeylerinin araştırılmasıdır. Araştırmanın örneklemini PDR lisans 
programında öğrenim gören 380 (Kadın=293 Erkek=87) psikolojik danışman adayı 
oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri Bilgi Toplama Formu, Rehber Öğretmenlerin Üstün 
Yeteneklilerle İlgili Bilgi ve Algı Düzeyi Ölçekleri ile Toplanmıştır. Araştırma sonucunda 
psikolojik danışman adaylarının üstün yetenekli öğrencilerle ilgili bilgi düzeylerinin (t= -
11.76, sd= 379, p< .0, d= -.60) belirlenen kriter değerden anlamlı derecede düşük olduğu 
görülmüştür. Bununla birlikte katılımcıların algı ölçeğinin “Üstün Yeteneklilerin Özgün 
Özellikleri” (t= 15.72, sd= 379, p< .0, d= .81), “Üstün Yetenekli Öğrencilerde Akademik ve 
Sosyal Riskler” (t= 5.14, sd= 379, p< .01, d=.05)  ve “Üstün Yeteneklilerle Psikolojik 
Danışma” (t= 37.13, sd= 379, p< .01, d=1.90) alt faktörlerinden aldıkları puanların ise anlamlı 
düzeyde yüksek olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin bilgi ve algı düzeyleri, üstün yetenekli 
öğrencilerle ilgili aldıkları eğitime göre farklılaşırken akademik başarı ile anlamlı ilişki 
göstermediği saptanmıştır.  
Anahtar Kelimeler: Psikolojik Danışman Adayları, Özel/Üstün Yetenekli Öğrenci, PDR 
Hizmetleri  
Abstract 
The main purpose of this study is to investigate the knowledge and perception levels of school 
counselor candidates about gifted students. The participants of the study are 380 (female= 293 
male= 87) school counselor candidates studying at Psychological Counseling and Guidance 
undergraduate program. The results revealed significantly lower levels for psychological 
counselor candidates’ level of knowledge about gifted students with respect to criterion values 
(t= -11.76, df= 379, p< .01, d= -.60). However, the scores of the participants from the 
“Unique Characteristics of Gifted” (t = 15.72, df = 379, p <.01, d= .81), “Academic and 
Social Risks in Gifted Students” (t= 5.14, df= 379, p< .01, d=.05) and “Psychological 
Counseling with Gifted Students” (t= 37.13, df= 379, p< .0, d=1.90) sub dimension of the 
perception scale were found to be significantly higher. While the knowledge and perception 
levels of the students differed with respect to the education they received about gifted 
students, no significant relationship with academic achievement was found.  
Keywords: School Counselor Candidate, Gifted Student, Psychological Counseling and 
Guidance  Services  
 
GİRİŞ 
Özel yetenekli öğrenciler, akranlarından farklılaşan özellikleri nedeniyle özel eğitime 
gereksinim duyan gruplar arasında yer almaktadır (Marland, 1972). Bu öğrenciler sadece 
zihinsel özellikleri ile akranlarından farklılık göstermemekte, bazı gelişimsel ve psikolojik 
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özellikleri bakımından da üstün yetenekli olmayan akranlarından ayrılmaktadır (Silverman, 
1993). Bu nedenle özel yeteneklilere sunulan eğitim sürecinde, öğrencilerin sadece bilişsel 
yönlerini değil mesleki ve sosyal-duygusal gelişimlerini de kapsayan bir programın izlenmesi 
gerekmektedir. Tüm bu hizmetlerin sunulmasında okul psikolojik danışma ve rehberlik (PDR) 
hizmetleri ve bu hizmetleri yürüten okul rehber öğretmenlerinin rolü oldukça önemlidir. 
Öğrencilerin tüm yönleri ile gelişiminin hedeflendiği kapsamlı gelişimsel rehberlik modelinde 
ise, özel yetenekli öğrencilerin özgün özellikleri nedeniyle farklılaştırılmış uygulamalara 
duyduğu ihtiyaç göz ardı edilemez.   
 Eş zamanlı olmayan gelişimleri, mükemmeliyetçilik özellikleri, aşırı duyarlılıkları, çok yönlü 
potansiyele sahip olmaları ve ıraksak düşünme gibi bazı karakteristik özellikleri, özel 
yetenekli öğrenciler için bazen avantaj olarak görülse de bazen sorunlarının kaynağı 
olabilmektedir (Milgram,1991; Moon, 2007; Silverman, 1993). Özel yeteneklilerle çalışan 
rehber öğretmenlerin bu öğrencilerin karakteristik özellikleri hakkında bilgi sahibi olmaları ve 
hizmetlerini bu özellikleri dikkate alarak düzenlemeleri gerektiği literatürde sıklıkla ifade 
edilmektedir (Colangelo ve Assouline, 2000; Moon, 2002; Van Tassel-Baska, 1990). Görev 
tanımlarında da üstün yetenekli öğrencilere dönük özel uygulamalara yer verilmektedir 
(ASCA, 2013). Buna karşın üstün yetenekli öğrenciler konusunda rehber öğretmenlerin bakış 
açıları ve mesleki yeterlik inançları farklılık gösterebilmektedir. Bu farklılıklar, üstün 
yetenekli öğrencilere özgü PDR hizmetlerinin gerekli olmadığına dönük inanışlar şeklinde 
olabildiği gibi, bazen de bu öğrencilere dönük PDR hizmeti sunma konusundaki yeterlik 
algılarında olabilmektedir (Wood ve diğ., 2010). Yapılan çalışmalar rehber öğretmenlerin 
üstün yeteneklilere dönük PDR hizmetlerindeki öz-yeterliklerinin ve bakış açılarının bu 
öğrenciler hakkında sahip oldukları bilgi ile yakından ilişkili olduğunu ortaya koymaktadır 
(Goldsmith, 2011). Dolayısıyla okul rehber öğretmenlerinin hizmet öncesi ve hizmet içindeki 
eğitimleri sürecinde üstün yetenekli öğrencilere dair kazanımları önemli bir konu haline 
gelmektedir.  
Dünyada okul rehber öğretmenlerinin eğitimlerine bakıldığında, ABD başta olmak üzere 
birçok Avrupa ülkesinde bu meslek elemanlarının niteliklerini artırmaya ve eğitimlerinde belli 
standartlar oluşturmaya dönük pek çok çalışma yapıldığı görülmektedir (Peterson ve Wachter-
Morris, 2010). Örneğin ABD’de birkaç programda üstün yetenekli öğrencilere dönük zorunlu 
dersler bulunmakla birlikte programların çoğunda üstün yetenekli öğrencilere dönük seçmeli 
derslerin yer aldığı görülmektedir. Bunun yanı sıra üstün yeteneklilerin eğitimi konusunda 
standartlar oluşturan sertifika programları ile okul rehber öğretmenlerinin üstün yeteneklilerle 
ilgili yeterlik kazanması söz konudur (National Association For Gifted Students, 2019). 
Türkiye’de çoğunlukla eğitim fakültelerinin Psikolojik Danışma ve Rehberlik (PDR) lisans 
programlarından mezun olan rehber öğretmenlerin ise bu konudaki eğitimleri oldukça 
sınırlıdır. Bu programların 2014 yılı itibarı ile ders içeriklerinin incelendiği bir çalışmada 
(Yazıcı ve Altun, 2016) lisans düzeyinde üstün yeteneklilerle ilgili hiçbir zorunlu dersin yer 
almadığı görülmektedir. Bunun yanında aynı çalışmada, bazı üniversitelerin (örn. Anadolu 
Üniversitesi ve Fatih Üniversitesi) lisans ve lisansüstü PDR programlarında üstün yetenekliler 
ve eğitimleri ile ilgili seçmeli derslere yer verildiği bulunmuştur. 2018 yılından itibaren YÖK 
tarafından uygulamaya konulan yeni öğretmenlik programlarında ise “Özel Yetenekli 
Öğrencilerin Özellikleri ve Eğitimi” isimli bir derse PDR lisans programları ders havuzunda 
yer verildiği görülmektedir (Yüksek Öğretim Kurumu, 2019). Günümüzde PDR lisans 
programlarından mezun olanların, özel yeteneklilerle ilgili herhangi bir sertifika ya da eğitim 
koşulu olmaksızın okullarda rehber öğretmen olarak istihdam edildiği bilinmektedir. 
BİLSEM’lerde görev alan rehber öğretmenler ise bu kurumlara seçilmeden önce iki haftalık 
bir eğitim sürecinden geçirilmektedir (Milli Eğitim Bakanlığı, 2007).  
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Bu çalışmada okul psikolojik danışmanı/rehber öğretmeni adaylarının özel yetenekli 
öğrencilere dönük bilgi ve algı düzeylerinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca bu bilgi ve 
algı düzeylerinin özel yetenekli öğrencilerle ilgili ders alma durumu ve akademik başarı ile de 
ilişkileri incelenmektedir. Çalışmadan elde edilen sonuçların okul psikolojik danışmanlarının 
yetiştirilmesine ve özel yetenekli öğrencilere sunulacak PDR hizmetlerinin kalitesinin 
artırılmasına dönük çalışmalara anlamlı katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 
 
YÖNTEM 
Araştırma Grubu: Uygun örnekleme yöntemi ile bu araştırmaya, psikolojik danışma ve 
rehberlik anabilim dalında öğrenim gören 380 lisans öğrencisi katılmıştır. Araştırmaya 
katılanlarla ilgili bazı tanımlayıcı bilgiler Tablo 1’de özetlenmektedir. 
 
Tablo1. Katılımcılara Yönelik Tanımlayıcı Bilgiler 
Değişken  f % 
Cinsiyet Kadın 293 77.1 

Erkek 87 22.9 
Sınıf 1.Sınıf 67 17.6 

2.Sınıf 83 21.9 
3.Sınıf 116 30.5 
4.Sınıf 114 30 

Özel Yeteneklilerle ilgili 
Eğitim Alma Durumu 

Evet 159 41.8 
Hayır 221 58.2 

  
En Düşük-EnYüksek 

 
Ortalama 

 
Std. Sapma 

Yaş 17-24 20.23 1.25 
Akademik Ort 34.75-97.25 73.81 14.93 
 
 
Veri Toplama Araçları 
 
Bilgi Toplama Formu: Araştırmacı tarafından hazırlanan bilgi toplama formunda 
öğrencilerin yaş, cinsiyet, okumakta olduğu sınıf, akademik not ortalaması ve öğrencilerle 
ilgili ders alıp almaması gibi sorular yer almaktadır. 
 
Rehber Öğretmenlerin Üstün Yeteneklilerle İlgili Bilgi Düzeyi Ölçeği (RÖ-ÜYBÖ): Okul 
psikolojik danışmanlarının özel yetenekli öğrencilere yönelik bilgi düzeylerini ölçmek 
amacıyla Carlson (2004) tarafından geliştirilen ölçeğin Türkçe uyarlaması Altun (2015) 
tarafından yapılmıştır. Toplam 26 maddeden oluşan ölçek beşli Likert tipindedir. Yapılan 
faktör analizi sonucunda toplam varyansın %59.81’ini açıklayan tek boyutlu bir yapıya sahip 
olduğu görülmüştür. Güvenrilik işlemlerinde elde edilen iç tutarlılık kat sayısı .97, test tekrar 
test güvenirlik kat sayısı ise .79 olarak bulunmuştur.  
 
Rehber Öğretmenlerin Üstün Yeteneklilerle İlgili Algı Düzeyi Ölçeği (RÖ-ÜYAÖ): 
Carlson (2004) tarafından geliştirilen ve Altun (2015) tarafından Türk kültürüne uyarlaması 
yapılan RÖ-ÜYAÖ beşli Likert tipinde bir ölçektir. Toplam varyansın %44.12’sini açıklayan 
üç alt faktörü bulunmaktadır. Bunlar; “Üstün Yetenekli Öğrencilerin Özgün Özellikleri”, 
“Üstün Yetenekli öğrencilerin Akademik ve Sosyal Riskleri” ve “Üstün Yeteneklilerle 
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Danışma Yapma” olarak isimlendirilmiştir. Güvenirlik analizlerinde tüm ölçek için .84 olarak 
tespit edilen Cronbach alfa iç tutarlılık kat sayısı alt fakörler için sırasıyla .75, .64, .72 dir. 
Test tekrar test güvenirliğinde ise ölçeğin tamamı için r=.82 bulunurken alt faktörlerde r=.77, 
72 ve 61 olarak hesaplanmıştır. 
 
 
Verilerin Analizi 
Veriler IBM SPSS 23 paket programı ile analiz edilmiştir. Veri analizlerinde tanımlayıcı 
istatistik tekniklerinin yanı sıra tek örneklem ve bağımsız örneklem t testi ve Pearson 
korelasyonundan yararlanılmıştır. 
 
BULGULAR 
 
Psikolojik danışman adaylarından elde edilen puanların öncelikle parametreye uygun olup 
olmadığı test edilmiş ve elde edilen değerler sonucunda normal dağılıma uygun olduğu 
görülmüştür. Ölçek puanlarına ait basıklık ve çarpıklık katsayılarının yanı sıra tanımlayıcı 
istatistik bulguları aşağıdaki Tablo 2’de sunulmaktadır. 
 
Tablo 2. Verilere Ait Tanımlayıcı Bulgular 
Ölçek Puanı En Düşük-En 

Yüksek 
Ort±SS Çarpıklık Basıklık 

Üstün Yeteneklilere Yönelik 
Bilgi Ölçeği Toplam  

1.00-4.77 2.39±1.00 0.38 -1.15 

Üstün Yeteneklilerin Özgün 
Özellikleri* 

1.71-5.00 3.39±0.49 -.05 .86 

Üstün Yeteneklilerin Akademik 
ve Sosyal Riskleri* 

1.40-5.00 3.14±0.55 -.24 .40 

Üstün Yeteneklilerle Psikolojik 
Danışma Yapma* 

2.00-5.00 4.04±0.55 -.72 .80 

*RÖ-ÜYAÖ’nün alt faktörleri 
 
Araştırmaya katılan psikolojik danışman adaylarının özel yetenekli öğrencilerle ilgili bilgi ve 
algı düzeyleri tek örneklem t testi ile incelenmiştir. Ölçekten alınması muhtemel olan 3 puan 
kriter değer olarak belirlenmiştir. Analiz sonucunda psikolojik danışman adaylarının üstün 
yetenekli öğrencilerle ilgili bilgi düzeyleri (t= -11.76, sd= 379, p< .01) belirlenen kriter 
değerden anlamlı derecede düşük olduğu görülmüştür. Bununla birlikte katılımcıların algı 
ölçeğinin “Üstün Yeteneklilerin Özgün Özellikleri” (t= 15.72, sd= 379, p< .01), “Üstün 
Yetenekli Öğrencilerde Akademik ve Sosyal Riskler” (t= 5.14, sd= 379, p< .01)  ve “Üstün 
Yeteneklilerle Psikolojik Danışma” (t= 37.13, sd= 379, p< .01) alt faktörlerinden aldıkları 
puanların ise anlamlı düzeyde yüksek olduğu belirlenmiştir. Sonuçlar Tablo 3’te 
özetlenmektedir. 
 
Tablo 3. Psikolojik Danışman Adaylarının Üstün Yetenekli Öğrencilere Yönelik Bilgi ve Algı 
Düzeyleri 
 
Değişken X SS t sd p d 
Üstün Yeteneklilere 
Yönelik Bilgi Ölçeği 2.39 1.01 -11.76 379 .000 -.60 
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Toplam  

Üstün Yeteneklilerin Özgün 
Özellikleri* 3.39 .49 15.72 379 .000 

.81 

Üstün Yeteneklilerin 
Akademik ve Sosyal 
Riskleri* 

3.14 .55 5.14 379 .000 
.05 

Üstün Yeteneklilerle 
Psikolojik Danışma 
Yapma* 

4.04 .55 37.13 379 .000 
1.90 

N=380   *RÖ-ÜYAÖ’nün alt faktörleri 
 
Daha önce özel yetenekli öğrencilerle ilgili eğitim alan ve almayan psikolojik danışman 
adaylarının RÖ-ÜYAÖ ve RÖ-ÜYAÖ ölçeklerinden aldıkları puanlar arasında anlamlı fark 
olup olmadığı bağımsız t testi ile incelenmiş ve sonuçlar Tablo 4’te sunulmuştur. Buna özel 
yetenekli öğrencilerle ilgili eğitim alanların bilgi ve algı puanları eğitim almayanlardan 
anlamlı düzeyde yüksektir.  
  
Tablo 4. Özel Yetenekli Öğrencilerle İlgili Eğitim Alma Durumu ile Özel Yeteneklilere 
Dönük Bilgi ve Algı Düzeyi Arasındaki İlişkiler 
 

Değişken Eğitim  n X SS t sd p d 
Üstün Yeteneklilere 
Yönelik Bilgi Ölçeği 

Toplam 

Almayan 221 1.78 .65 -19.81 
 

378 
 

.000 
 

 
2.01 

 Alan 159 3.24 .79 
Üstün Yeteneklilerin 
Özgün Özellikleri* 

Almayan 221 3.28 .46 -5.47 
 

378 
 

.000 
 

 
.57  Alan 159 3.55 .48 

Üstün Yeteneklilerin 
Akademik ve Sosyal 

Riskleri* 

Almayan 221 3.07 .51 -2.81 
 

378 
 

.005 
 

 
.31  Alan 159 3.24 .59 

Üstün Yeteneklilerle 
Psikolojik Danışma 

Yapma* 

Almayan 221 3.95 .57 
-4.11 378 .000 

 
.41  Alan 159 4.17 .49 

*RÖ-ÜYAÖ’nün alt faktörleri 
 
Özel yetenekli öğrencilerle ilgili eğitim alan psikolojik danışman adaylarının (n= 159) bu 
öğrencilere dönük bilgi ve algı düzeyinin akademik not ortalaması ile ilişkisi Pearson 
korelasyonu ile incelenmiş ve sonuçlar Tablo 5’te gösterilmiştir. Buna göre katılımcıların 
akademik başarıları ile özel yeteneklilere yönelik bilgi ve algı düzeyleri arasında anlamlı bir 
ilişki bulunmamaktadır. 
 
Tablo5. Özel Yeteneklilere Dönük Bilgi ve Algı Düzeylerinin Akademik Başarı ile İlişkileri 
 1 2 3 4 5 
1.Akademik Not Ortalaması 
 1 .09 .14 .13 .10 

2.Üstün Yeteneklilere Yönelik Bilgi  1 .48** .51** .50** 
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Ölçeği Toplam 
3.Üstün Yeteneklilerin Özgün 
Özellikleri*   1 .34** .22** 

4.Üstün Yeteneklilerin Akademik ve 
Sosyal Riskleri*    1 .52** 

5.Üstün Yeteneklilerle Psikolojik 
Danışma Yapma* 

    1 

*RÖ-ÜYAÖ’nün alt faktörleri 
** p< .01 
 
 
 
 TARTIŞMA VE SONUÇ 
 
Bu çalışma sonucunda psikolojik danışman adaylarının üstün/özel yetenekli öğrencilere 
dönük bilgi düzeyi düşük bulunmuştur fakat bu durum alınan eğitime dayalı olarak pozitif 
yönde farklılaşmaktadır. Ayrıca araştırma grubunda yer alan PDR öğrencilerinin özel 
yetenekli öğrencilere yönelik algıları genel grupta ortalamanın üzerinde bulunmuş olup eğitim 
alanlarda bu durum anlamlı düzeyde artış göstermiştir. Bu sonuç literatürde hizmet öncesinde 
yer alan öğretmen adayları ile yapılan çalışmalarla benzerlik göstermektedir (Ribich, Barone 
ve Agostino, 2010). Laschober’in (2012) çalışmasındaki öğretmen adaylarının büyük 
çoğunluğunun üstün yetenekli öğrencilere ve eğitimlerine yönelik algılarının olumlu olduğu 
bulunmuştur. Literatürde okul psikolojik danışmanları ile yapılan çalışmaların çoğu hizmet 
içerisindekilerle gerçekleştirildiği görülmektedir. Bu çalışmalarda üstün yetenekli öğrencilerle 
ilgili daha fazla bilgiye sahip olan rehber öğretmenlerin bu öğrencilerle ilgili çalışmalara daha 
fazla katıldıkları yönünde bulgular elde edilmiştir (Carlson, 2004; Goldsmith,2011). Bu sonuç 
üstün yeteneklilerle ilgili bilgi sahibi olmanın onlara dönük rehberlik hizmetlerinin kalitesini 
artıracağı yönündeki kuramsal literatürle tutarlıdır (Colangelo ve Assouline, 2000; Davis ve 
Rimm, 2004; Moon, 2007). 
 
Bu çalışmada rehber öğretmen adaylarının üstün yeteneklilerle ilgili bilgilerinin artışı ile algı 
düzeylerinin de anlamlı düzeyde arttığı bulunmuştur. Literatürde vurgulanan bilgilerle 
(Gentry, 2006; Hanson ve Stone, 2002) uyumlu olarak üstün yeteneklilere dönük olumlu ve 
sağlıklı bilgilere sahip olan rehber öğretmenlerin, onların eğitimleri ve gelişimleri için 
çalışmaya daha istekli olmaları beklenen bir sonuçtur. Üstün yetenekli öğrencilere dönük 
sağlıklı bilgiler edinen rehber öğretmenlerin onlarla ilgili olumsuz algıları da değişmektedir. 
Dolayısıyla üstün yetenekli öğrencileri daha iyi tanıyan rehber öğretmenler, onların özgün 
ihtiyaçlarını dikkate alan eğitim ve rehberlik programlarının uygulanmasında daha aktif rol 
almaktadırlar. 
 
Bu çalışmada özel yetenekli öğrencilerle ilgili eğitim alan psikolojik danışman adaylarının 
bilgi ve algı düzeylerindeki farklılığın akademik not ortalaması ile ilişkili olmadığı 
bulunmuştur. Bu durum, öğrencilerdeki algı değişikliğinin ders başarısından bağımsız olarak 
elde edilen bilginin duyuşsal olarak farklılık yarattığı yönünde bir bulgu olarak 
nitelendirilebilir. Literatürde bu şekilde öğretmen adaylarının akademik başarı ile üstün 
yeteneklilere yönelik tutumlarının ilişkilendirildiği bir çalışmaya rastlanılmamıştır. İleride 
yapılacak çalışmalarda özel yetenekli öğrencilere yönelik verilen dersin etkililiğinin sınandığı 
yarı deneysel çalışmalarla bu bulgunun daha sağlıklı bir şekilde test edilmesi önerilmektedir. 
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Ayrıca bu çalışmanın örnekleminin yalnızca bir üniversitenin PDR programından olması bu 
araştırmanın bir sınırlılığı olarak görülmektedir. Bu nedenle farklı PDR lisans 
programlarından oluşturulan örneklemlerle bu çalışmanın tekrarlanması önerilmektedir. 
Sonuç olarak bu çalışmada okul psikolojik danışman adaylarının özel yetenekli öğrencilere 
yönelik bilgi düzeylerinin istenilen düzeyde olmadığı fakat alınan eğitimle birlikte bilgi ve 
algılarında olumlu yönde farklılaşma olduğu görülmüştür. PDR programlarında ve hizmet 
içerisindeki okul psikolojik danışmanlarına özel yetenekli öğrencilerle ilgili bilgi ve beceri 
kazandıracak uygulamaların programlanması ve desteklenmesi önerilmektedir.    
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ЖАНУАРЛАР  АТАУЛАРЫНА  ҚАТЫСТЫ  
ФРАЗЕОЛОГИЯЛЫҚ  БІРЛІКТЕРДІҢ  

ЭТНОЛИНГВИСТИКАЛЫҚ  НЕГІЗДЕРІ 
 

п. ғ. м., аға оқытушы,  Ғалия Тоқтыманова 
ф.ғ.к.Хадиша Нурходжаева 

Қазақ-Ресей медициналық университеті 
 
Аңдатпа. Мақалада  жануарлар атауларына қатысты фразеологиялық 

бірліктердің этнолингвистикалық негіздері зерттеледі.  Жалпы тіл білімінде 
этнолингвистиканың теориялық негізін салған неміс ғалымы В.фон.Гумбольдт тіл мен 
мәдениеттің сабақтастығы, олардың ұлтпен байланысын айта келіп: «Тек тіл ғана халық 
рухы мен мінезінің өзіндік сипатын аша алады және олардың сырлы құпияларына енуге 
мүмкіндік береді», – деген болатын. Бұл мәселеге қазақ тіл білімінде ден қойыла бастағанына 
біраз уақыт болды. 

Этностың басып өткен сан ғасырлық даму жолы, оның белгі-бейнелері біздерге тас 
мүсіндер мен жартастарға қашалған сына жазулар арқылы, мәдени ескерткіштер мен 
әртүрлі ғимараттар түрінде жетуі мүмкін. Бірақ бұлардың бәрі этнос өмірінің мың да бір 
елесі ғана. Оның шын мәнісіндегі даналығы мен дүниетанымы тек тілінде ғана сақталады. 
Әрбір дәуірде өмірге қажет болған құрал-сайманның, қару-жарақтың, киер киім мен ішер 
тамақтың, тұрмыстық заттар мен салт-санаға, әдет-ғұрып, наным-сенімге, ойын-күлкі, той-
томалаққа байланысты ұғымдардың аты-жөні, сыр-сипаты т.б. тек тіл фактілері ретінде 
ғана, яғни жеке сөздер мен сөз тіркестері, фразеологизмдер мен мақал-мәтелдер арқылы 
ғана бізге жетуі мүмкін.  

Этнолингвистика халықтың жалпы рухани өмірін, талай ғасырлық,  тағылым 
жүйесін, ата салтын, елдік қасиетін, ұлттық болмысқа тікелей қатысты байырғы сөз 
қазынасын қайта түрлендіруде ерекше орын алады.  

Қазақ тіршілігінің ажырамас бөлігі төрт түлік мал атауларының тілдік 
категориялармен байланысты болуы, әрі қазақ халқының жеке этнос ретінде ақпараттарын 
жинап, сақтаушы кодтық қызметін атқаруы оларды зерттеудің ерекше амал-тәсілдерін 
қажет етеді. Сондықтан жұмыста төрт түлік лексикасын этнолингвистика тұрғысынан 
қарастырған тілші-ғалымдардың зерттеулерімен ғана шектелмей, тілтанымдық негіздерге 
сүйене отырып, этнографиялық, тарихи, фольклорлық, мәдениеттану т.б. зерттеулермен 
ұштастыра, кешенді зерттеу жүргізуді мақсат тұттық.  
 Жануарларға қатысты лексика этностың ғасырлар бойғы тәжірибесі, тұрмыс-
тіршілігі, материалдық және рухани мәдениеті жөнінде ақпараттар жинақталған тілдік 
және экстралингвистикалық білім жүйесін құрайды. Соның ішінде бұл тілдік бірліктердің 
сыртқы экстралингвистикалық факторлар арқылы мәдени мазмұнға ие болатын күрделі 
тілдік бірлік болғандықтан, оларды лингвистикалық жағынан ғана сөз ету жеткіліксіз. 
Тілдік табиғатын, пайда болу жолдарын, жасалу тәсілдерін, даму үрдісін, қолданыс аясын 
т.б. ерекшеліктерін этностың (халықтың) өзіндік дүниетанымымен, рухани-мәдени 
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өмірімен, тұрмыс-тіршілігімен, салт-дәстүрі және әдет-ғұрпымен, наным-сенімімен 
сабақтастырып, жан-жақты сипаттау үшін бірнеше ғылымдардың тоғысында кешенді 
зерттеудің маңызы зор. 

Тірек сөздер: тіл білімі, фразеологизмдер, этнос, этнолингвистика,  
экстралингвистикалық фактор.  

 
 
 
 
 
 

RELATED TO ANIMAL NAMES FRAZEOLOGICAL UNITS ETHNOLOGICAL 
FOUNDATIONS 

 
Senior lecturer, master of pedagogical science Galiya Toktymanova  

Сandidate of philological sciences Hadisha Nurhodzhaeva 
Kazakh - Russian Medical University  

 
 

Abstraсt. The article examines the ethno-linguistic foundations of phraseological units with 
animal names. German scientist Wilgelm von Humbold, who created a theoretical framework of 
ethno-linguistics in general linguistics, talks about the continuity of language and culture and their 
connection with the nation, saying: Only a language can reveal the spirit of people and their 
character and allow them to reveal their mysterious secrets’. This problem has been studied in 
kazakh linguistics for a while.   
 The nation’s centuries-long path of development, its symbols can reach us in the form of 
stone sculptures and rock inscriptions, cultural monuments and various structures. However, these 
are only the small parts of their life. The true wisdom and worldview are preserved only in the 
language. The names and characteristic features of any instrument, weapons, clothing, food, 
household items, and concepts connected with customs, traditions, beliefs, entertainment etc. can 
be given only through linguistic facts, i.e. words, expressions and phrases, phraseological units 
and proverbs.  
Ethnolinguistics holds a special place in the transformation of the linguistic treasure of a nation 
that is directly related to the spiritual life of indigenous people, the centuries-old, educational 
system, traditions of ancestors.  
The linguistic categories of the four names of livestock are integral part of Kazakh way of life, 
and require special research methods as they collect and store information of Kazakh nation as a 
separate ethnic group. Therefore, the article focuses not only on the ethnolinguistic research 
works of linguist-journalists, but also aims to carry out studies in combination with ethnographic, 
historical, folklore, cultural studies etc.  
Animal vocabulary is a system of linguistic and extralinguistic knowledge, which accumulates 
information about the centuries-old experience, life, material and spiritual culture of the ethnos. 
Moreover, it is not enough to speak about linguistic side of these units, since they are complex 
language units that possess cultural content through external, extralinguistic factors.  It is 

185 / 562



                                                                                        
www.24kasim.org 

 

 

important to use different scientific points of view to study the nature of the language, its ways of 
occurrence, process of development, usage and other peculiarities in relation with the nation’s 
worldview, spiritual and cultural life, lifestyle, customs and traditions, and beliefs.  
 
Key words: linguistics, phraseology, ethnos, ethnolinguistics, extralinguistic factor.  
 

Орын жағынан әбден қалыптасқан, құрамы өзгертуге келмейтін, бәрі тұтасып, бір 
мағынаны білдіретін, бір ғана сөйлем мүшесі ретінде қолданылатын тіркесті тұрақты 
тіркестер дейтініміз белгілі. Осы тұрақты тіркестердің тақырыптарына үңілетін болсақ, 
алуан түрлі. Сол тақырыптардың ішіндегі төрт түлікке қатысты қолданылатын тұрақты 
тіркестердің этнолингвистикалық сипаттамаларына тоқталсақ. Қазақ тілі 
этнолингвистикасы жайында А.Т.Қайдар: «Этнолингвистика» – этностың инсандық 
болмысынан туындап, санасында сараланып, тарихи жадында сақталып, тіл арқылы 
ғасырлар бойы қалыптасып, қорланып, рухани мәдени мұра ретінде атадан балаға, әулеттен 
нәсілге үзілмей ауысып келе жатқан дәстүрлі мирасты жаңғыртып, жан-жақты зерттеп, 
танымдық мәнін ашып болашақ ұрпаққа ұсыну мақсатына байланысты дүниеге келген тіл 
білімінің күрделі де құнарлы саласы [1,15б],- деп нақты, әрі тұжырымды анықтама береді. 
Жан-жануарларға соның ішінде, төрт түлікке байланысты айтылатын тұрақты сөз 
тіркестеріне үңілмес бұрын, төрт түлік ұғымына көңіл бөлсек; түйе, жылқы, сиыр, қой, 
ешкі малын қосып, «төрт түлік мал» деп ата-бабаларымыз атап кеткен. 

 Төрт түліктің ішінде түйе малын байлық ретінде де, көлік ретінде де, азық ретінде 
де қатты қастерлеген. Осы малдың сақтаушы иесін «Ойсылқара» деп атаған. Махмұд 
Қашқаридың «Түркі тілдер сөздігіне» жүгінер болсақ, «ой ат»- қара торы ат. Осындағы 
«ой» деген сөз көне түркі тілінде қара деген мағынаны білдіретіндігін аңғаруға болады. 
«Сыл»- зіл, сүлей, «сіл» деген сөз ертеде жеке дара қолданысқа ие болған, тамағы аз деген 
мағынаны білдіретін сөз. «Қара» – бұл сөзді Шоқан Уәлиханов зерттей келіп, «қара» сөзі 
ертеде «қасиетті» деген мағына береді,- дейді. Сонда ой+сыл+қара (ойсылқара) деген көне 
түркі тілінен қазіргі қазақ тіліне сөзбе-сөз аударсақ «қасиетті, тамақты аз жейтін хайуан» 
деген мағынаны білдіреді. Мұны қысқартып «қасиетті хайуан» деп те атауға болады. 
Шынында, жылқы, сиырға қарағанда түйе тамаққа да, шөлге де шыдамды хайуан. 
Халқымыз түйенің ауыр мінезін- тыныштықтың, бейбіт тірліктің қалпына балап, оның 
мінезінде көрініп қалар «жеңілдікті» жамандыққа жорып, «түйе ойнақтаса, жұт болар»,- 
деп бағалаған. Күштілікті – «нар жолында жүк қалмас», сұлулықты- бота көзді боз жігіт, 
бота көзді ару, –  деп суреттеген [2, 115 б] . 

 Жер жүзіндегі барлық жаратылыстың түпкі тегі төрт нәрседен- топырақ, су, от, 
және желден(ауадан) жаралды десек, түйе- сордан, жылқы- желден, сиыр- судан, қой – 
ауадан жаратылған деп төрт түлікті әр түрлі нәрсенің символы. Ел ішінде жаһанды кезіп 
жүрген пәлжала иесі - ібіліс, жын-шайтаннан, жәдігөй сияқты қаскөйлер лаңынан тек 
жылқы ғана құтқара алады деген түсінік қалыптасқан. Қазақ ұлты жылқыны ежелден 
«киелі», «өте таза», хайуан деп есептейді. Сойған жылқының басын аяқ астына тастамайды. 
Оны міндетті түрде биікке (үйдің төбесіне, дуалдың үстіне,талдың басына) шығарып 
қояды. Зерттеушілер «Сақтар Қаһанды үлкен қорғанның ішіне көмгенде, онымен бірге 
алтын, күміс және ат көметін» дейді. Тұрмысымызда жылқы сән-салтанаттың, көркемдіктің 
идеалы. 
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 Фразеологизмдерде «алалы жылқы, ақтылы қой»- мыңғырған мал, табын-табын 
жылқы, қотан-қотан қой мағынасында жұмсалады. Мысалға алар болсақ: Алалы жылқы, 
ақтылы қой, 

 Аңдыған бөрі жемей ме?, 
 Иесі ұйықтап жатқан соң (М.Өтемісұлы). «Жылқыдай жусатып, қойдай өргізді» 

дейтін болсақ, айтқанына көндіріп, айдауына жүргізді деген мағынаны береді. Мәселен: 
Бүкіл Дешті Қыпшақты өзіне бағындырып, жылқыдай жусатып, қойдай өргізуің керек. 
(І.Есенберлин). Ал «Айғыр үйір шолақ жылқы» фразеологизмі аз ғана, бір топ 
мағынасында қолданылады. Айтар болсақ: Сол жобамен маңайдағы жерлерден, сай-
саладан іздеп жүріп, айғыр үйір шолақ жылқыға кездесті(Қазақ ертегілері). 

 Төрт түліктің бірі- сиыр малы жайлы да тілімізде жеке атаулар мен тұрақты 
тіркестер де едәуір. Көне түркілік тілімізде «сиыр судан жаралған» деген тұрақты сөз 
тіркесі бар. Үнді дінінің мүрәсімдерінің көбі дария бойында өтеді, сумен қатысты.Осыған 
қарағанда Үнді діні сиырдың ерекшелігін негізгі тұтқа еткен дін деп айтуға болатын 
сияқты. 

 Халық даналары: «жаман сиыр өрешіл» деп, «құдай сүзеген сиырға мүйіз бермейді» 
деген, «сиыр сипағанды білмейді» деп, сиыр мінез- теріс, шадырмінезді кісілерді осылай 
атаған екен. Мүйіздескен сиырдай тіркесі- жанжалдасу, өзара қастасу мағынасында 
жұмсалады. Осырған сиырдай қылды- әбден ұялтты, масқаралады деген ұғымды білдіреді. 
Мысалы: Кешегі жаптым жала жақтым күйеге салынған адамды барша кісі осырған 
сиырдай етті(А.Тоқмағанбетов). Ал, сиырдың бүйрегіндей бытырады бұл – бет-бетіне, жан-
жаққа тарап кетті мағынасында. Мәселен: Жүр, анда! Сиырдың бүйрегіндей бытырауға 
айналған екенбіз, тек арты қайырлы болсын(С.Мұқанов).Сиыр құйымшақтатты- аяқсыз 
қалдырып берекесіз етті мағынасында қолданылатын сөз тіркесі. 

 Төрт түлігіміздің ішінде жуастықтың, момындықтың, бейбітшіліктің баламасы 
ретінде алынған - қой малы. Ал сақтаушы иесін «Шопаната» деп біеміз. Момын, жуас 
деген мағынада көптеп жұмсалатын тұрақты тіркесіміздің бірі- қой аузынан шөп алмас. 
Түнде қойға шапқан қасқырдай ол әдетте Орта Азия хандарының бөтен елге жорыққа 
кеткен кезін аңдып тұратын (І.Есенберлин). 

 Төрт түлікке қоймен қосылып айтылатын мал – ешкі. Мал баққан жұрт ешкінің 
серкесін қатты құрметтейді. «Серкесіз қой болмайды» деп қоралы қойға басшы ретінде 
серке қояды да, оны көсем серке дейді. Қолданыстағы «тоқал ешкідей қылды» деген 
фразеологизм – жатсынды, жатырқады мағынасында жұмсалады. «Ешкі көзденді» – 
бақырайды, аларды деген мағынаны береді.Мысал келтірер болсақ, Ит көрген ешкі 
көзденіп, елерме жынды сөзденіп (Абай). 

Реалды шындық дүние мен тіл арасында адам тұрады. Адам дүниені сезім мүшелері 
арқылы қабылдап, санасының елегінен өткізеді, соның нәтижесінде адамның санасында 
дүние туралы образдар жүйесі қалыптасады. Ол ақпаратты адам ой елегінен өткізіп, тіл 
арқылы сөйлесімдік ұжымның өзге мүшелеріне білім ретінде жеткізеді, яғни реалдылық 
пен тіл арасына ойлау процесі дәнекер болады. 

Фразеологизмдердің мағыналық-мазмұндық өрісі тіл иесінің аялық білімімен, тілдік 
тұлғаның практикалық тәжірибесімен, халықтың тарихи-мәдени дәстүрімен тығыз 
байланысып жатады. Тілдік таңбаның ерекше түрі болып табылатын фразеологиялық 
бірліктерде ұлттың мәдениеті, ауыз әдебиеті, діни философиясы, салт-дәстүлері, әдет-
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ғұрыптары, мифологиялық дүниетанымы көздерінің іздері жатады.  
Фразеологизмдердің лингвистикалық параметрлерін  анықтау мәселесі 

фразеологияның дербес пән ретінде қалыптаса бастаған алғашқы кезден     ХХ ғасырдың 80 
жылдарына дейін жарық көрген фразеологиялық бағыттағы  барлық зерттеулердің ең өзекті 
мәселесі қатарында қарастырылып келді.  Осы орайда қазақ фразеологиясының жеке пәндік 
мәртебесін айқындаған І.К.Кеңесбаевтың теориялық тұжырымдары  М.М.Копыленко,  
Ә.Т.Қайдаров, Р.Сыздық, С.Е.Исабеков, С.Сәтенова т.б. ғалымдардың зерттеулерінде  
заңды жалғастық тауып, тереңдетіле түскенін айта кеткен орынды. І.Кеңесбаев 
фрзеологиялық түйдектер және фразеологиялық тіркестер деп қарастырған 
фразеологиялық бірліктердің құрылымдық сипаты мен семантикалық-тақырыптық топтары 
Ә.Қайдар, Р.Жайсаковалардың еңбектерінде қарастырылды. Ал Р.Сыздықова, 
Р.Сәрсенбаев, Ә.Болғанбаев, Ғ.Қалиев, Ө.Айтбаев, Н.Уәлиев, Г.Смағұлова т.б. ғалымдар 
бұл тілдік бірліктерді әр қырынан алып зерттеді.  

Тілдің фразеологиялық жүйесін антропоцентрлік парадигма аясында 
этнолингвистикалық, лингвокогнитивтік, лингвомәдениеттанымдық тұрғыдан талдауда 
тірек компоненттің, яғни фразеологизмнің жасалуына ұйытқы болушы сөздің 
семантикалық өрісін фразеологизмнің фразеосемантикалық өрісімен біртұтастықта алып 
қарастыру, бір жағынан, дүниенің фразеологиялық бейнесін образдық-мәндік тұтастық 
тұрғысынан топтауға, жіктеуге мүмкіндік беретін болса, екінші жағынан, 
фразеологизмдердің тірек компоненттерінің концептілік-негіздік қызметін айқындауға 
көмектеседі.  

Фразеологиялық бірліктің ішкі формасының пайда болуы туралы В.А.Маслова былай 
дейді: «Ең алдымен фразеологизмге арқау болған еркін тіркестің тура мағынасына сәйкес 
келетін қандай да бір жағдаят пайда болады. Оған мән, мағына беріледі, мазмұн бекітіледі. 
Осы мән, мағына, мазмұн келесі бір ұғымды білдіру үшін қайтадан ой сүзгішінен өтіп, ауыс 
мағынада қолданыла бастайды, яғни о бастағы жағдаятты білдіретін сөздердің алғашқы, 
біріншілік мағыналарына негізделіп, фразеологиялық бірліктің образы қалыптасады. 
Осылайша ішкі форма түзіледі.  Фразеологизмнің ішкі формасын мәдени ақпараттар көзі 
деуге болады. Өйткені онда мәдениет қалдыратын «іздер» – мифтер, архетиптер, салт-
дәстүрлер, тарихи оқиғалар мен материалдық мәдениеттің элементтері көрініс табады» [3, 
82 б.].  

Сонымен, фразеологизмнің өн бойына ұлттық-мәдени колорит дарытатын  мәдени 
ақпаратты ішкі құрылым  (ішкі форма) дегеннің өзі, сайып келгенде, тіл иесі этностың 
өмірлік іс-тәжірибесінде кездескен  қандайда бір типтік жағдаят туралы бейнелі түсінігі 
болып табылады [4, 199 б.].   

Қазақ фразеологизмдерді адамның мінез-құлық, іс-әрекеті, қимыл-қылығы, ішкі жан 
дүниесі мен қоғамдық-әлеуметтік, рухани-мәдени қарым-қатынастар жүйесіндегі орны, 
яғни сыртқы әлемі аралық байланыстың суретті сипаттамасы, бейнелі атаулары десек, 
оларды жасауда қазақ халқының жануарлар әлеміне, мал шаруашылығы саласына қатысты 
образдарға  ден қоюының себебін, ең алдымен, қазақ мәдениетінің көшпелі өмір салтына 
негізделген Ұлы дала мәдениетінің құрамдас бөлігі екенімен түсіндіруге болады.    

Төрт түлік мал және олардың түр-түсіне, жынысына, жасына, дене мүшелеріне, бой-
тұрқына т.б. қатысты атаулардың фразеологиялық метафоралық қолданыстағы деңгейі 
әртүрлі болуы мүмкін. Мәселен, жылқы, түйе, сиыр, қой сияқты  түлік атаулары, олардың  
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бас, көз, жал, құлақ, тіл, жүрек, ішек, аяқ, қол, бауыр, тіс, өкпе, тізе, қолтық, шап, сауыр, 
құйрық, тері, жүн, қылшық т.б. дене мүшелері атаулардың ішінен  фразеологизмдердің 
жасалуына ұйтқы болуға жиі қатысатындар қатарына жылқының жалын, сауырын, 
құйрығын, қылын, аяғын, тұяғын, түйе малының бойын, түгін, қойдың басын, жүнін, 
сирағын, құйқасын,  ешкінің  мүйізін, сиырдың бүйрегін жатқызуға болады. Мұның 
сыртында малдың тері-терсегіне, олардан жасалған өнімдер атаулардың  тұрақты тіркестер 
жасауға  ұйтқы болу әлеуеті де әртүрлі болып келеді.   

Демек, төрт түліктің дене мүшелерінің, төрт түлік малды бағудағы іс-тәжірибенің, 
мал шаруашылығынан алынатын өнімдердің  барлығы бірдей  тілде концептуальды ұғым-
түсініктердің тіректік позициясында көрініс бере бермейді, тек дәстүрлі тұрмыстық 
мәдениетті таңбалауда маңызды деп табылғандары ғана «Тіл-Адам-Қоғам-Мәдениет» 
төрттігі аралық қатыстылықта этномәдени мазмұнға ие болып, символдық мән 
арқалайтыны байқалады.  

Мәселен, терісінің астына май жинап, қоңданған, түгіне дейін жылтырап тұратын 
«күйлі, өте семіз малына» берген бағасын түгін тартса майы шығады деп қазақ «мал 
өсіруге қолайлы, шұрайлы жерінің» де, «байлығының» да өлшемі етеді. Мыс.: Мен 
Қарағандыны мыңғырған малдың, жайқалған алтын дәннің, түгін тартсаң, майы 
шығатын ен дәулеттің өлкесі дер едім (ЛЖ).  

Көшпелі өмір салтына негізделген қазақтың этникалық мәдениетінің өзіндік 
болмысын бейнелеуде жылқы малына қатысты образдар әлемінің әлеуеті ерекше.   

Қазақ танымында жылқы малының кескін-келбеті, дене тұрқы, қимыл-қозғалысы, 
жүрісі жай аталмайды, түстеп-түгенделініп, көрнекі де бейнелі суреттеледі. Күтімі жоқ 
жылқыға жал бітпейтініне негізделген «Арықтады, арыды» дегенді білдіретін мойынынан 
[жонынан] жалы кетті фразеологизмі де – тілімізде жиі қолданылатын тұрақты 
тіркестердің бірі.   

Бұл тұрақты тіркестің жал кетті түріндегі ықшам түрі де кездеседі.  Мыс.: Наз 
бедеуден жал кетіп, Мәстектердің сүбесі, Сере солған заман-ай (Н.Наушабаев.). Мұнда 
жал сөзі желке майы мағынасында жұмсалып тұр.  осы жағдаят тілде фразеологизмінде 
бекіген. 

Жылқы малының бүлкіл қағып,  жортып отыратын бір қалыпты жүрісін қазақ бұлаң 
құйрық жүріс,  бұлаң құйрықпен жортты,  бұлаң құйрыққа салды деп бейнелеп атайды. 
Мысалы: Бұлаң құйрыққа салынба, сенің де сырыңды білеміз, тайып тұр! – деп мінбеден 
қуып түсірді (Қ.Әбдіқадыров). 

Демек, жылқы малының тұтас өзі ғана емес, жалы, кекілі, құйрығы, қылшығы тәрізді 
дене тұрқының детальдарына шейін этностың тіршілік- тынысын, заман келбетін, адам 
болмысын көрнекі етіп бейнелеуде түп қазық қызметін атқара алады деуге болады. 

Ата кәсібі мал шаруашылығы болған қазақтың тіршілік-тынысы табиғаттың жайлы, 
жайсыз құбылыстарына тәуелді болғаны сөзсіз. Қыстың қатты аязы, қарлы бұрқағы, 
жаңбырсыз жаз айлары салдарынан болатын жұттың салмағын да қазақ аттың жалымен 
байланыстырып, атта жал, адамда қам жоқ – «күйсіз, жайсыз жағдай болды» деп 
бейнелейді. Мыс.: Әлден уақыттан барып Тәуке батыр: Атта жал, адамда қам жоқ, – деді 
ауыр күрсініп, – біз қозғалып Шуға жеткенше қыс болады (І.Есенберлин). Мұнда жал сөзі 
жылқының желке майы мағынасында қолданылып тұр. Заман тыныш, мамыражай уақытта 
адам ертеңгі күніне қам жасап, жылқыны да шөбі шүйгін жерге жайып, баптап, күтеді. 
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Бабы келіскен жылқы май жинайды. Ал көңілі алаңда адам еш нәрсеге қам жасай алмайды.  
Осы өмірдегі жағдаятты бейнелеген атта жал, адамда қам жоқ тұрақты тіркесі  

жайлы Ж.Байтелиева былай дейді: «Бұл тіркес жиі шапқыншылық, тонау нәтижесінде 
қоныс аудару қажеттігі пайда болатын халықтың өміріндегі қиын кезеңдерді сипаттайды. 
Кездейсоқ болған нәрсенің аласүргіндікке, бас сауғалауға әкелетіндігі белгілі. Нәтижесінде 
тұрмыста ауыртпашылықтар пайда болады және осыған байланысты адамдардың 
үйреншікті өмір сүру қалпы бұзылады, содан барып мал ариды да, жалсыз қалады, ал адам 
күйсіз қалады» [5, 65 б.]. 

Қорыта айтқанда, біз жоғарыда төрт түлік малға қатысты тілімізде қолданылатын 
тұрақты сөз тіркестерінің этнолингвистикалық сипатын анықтауға тырыстық. Жалпы біздің 
ойымызша, тіліміздегі қайсыбір болмасын тұрақты тіркестердің табиғатына үңіліп, тілдік 
заңдылықтарға негіздей отырып қарастыру – халқымыздың дүниетанымын, салт-дәстүрін, 
ұлттық болмысын тағы да жан-жақты тануымызға мүмкіндік береді деп білеміз. Сол 
себепті де тіліміздегі қолданылатын төрт түлік малға қатысты тұрақты тіркестер мәселелері 
әлі баршылық.  
 
 

Пайдаланылған әдебиеттер 
 
1. Қайдар Ә. Қазақтілінің өзекті мәселелері.-Алматы, 1998. - 304 б. 
2. Қашқари М. Түбі бір түркі тілі.  – Алматы: Ана тілі, 1993. – 293 б. 
3. Маслова В.А. Лингвокультурология. – М., 2001 
4. Сағидолда Г. Поэтикалық фразеологизмдердің этномәдени мазмұны.  – Алматы: 

Ғылым, 2003. – 200 б. 
5. Байтелиева Ж. Қазақ тіліндегі жылқы малына қатысты фразеологиялық 

тіркестердің этномәдени уәждемесі: филол. ғыл. канд. ... дисс.: 10.02.02.  – 
Алматы, 2007. – 147 б. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

190 / 562



                                                                                        
www.24kasim.org 

 

 

 
 

   
KADINLARIN VAJİNİT SORUNLARINA KARŞI KADİFE 

ÇİÇEĞİNDEN (T. ERECTA L.) DOĞAL ÇÖZÜM 
Gökçen OZAN 

Tekirdağ Özel Aden Fen Lisesi 
Gülsemin SAVAŞ TUNA 

Dr., Tekir 
dağ Özel Aden Fen Lisesi 

Melisa UYSAL 
Tekirdağ Özel Aden Fen Lisesi 

Aleyna PALIKAN 
Tekirdağ Özel Aden Fen Lisesi 

Gülsu ERDAN 
Tekirdağ Özel Aden Fen Lisesi 

Özet 
           Kadınların en sık karşılaştıkları sağlık sorunlardan biri çeşitli sebepler  ile  meydana 
gelen 
vajinal akıntılardır. Bu akıntılar ile kendini belli eden vajinit ise kadınlarda görülen bir 
numaralı rahatsızlıktır. Çalışmada; T. erecta‟dan elde edilen ekstraktların kadınlarda adet 
döngüsü dışında meydana gelen akıntılara sebep olan bazı mikroorganizmalar üzerindeki 
etkisini araştırmak, doğal, pratik ve kullanışlı çözümler bulmak amaçlanmıştır. 

Çalışmada ilk olarak kadınların bu konuda ne kadar bilgi sahibi oldukları hakkında 
veri elde etmek için anket düzenlenmiş ve materyal olarak kullanılacak kadife çiçeği 
(T.erecta) örnekleri toplanarak kurutulmuştur. Bitkinin çiçeklerinden, yaprak+gövdesinden ve 
çiçek+yaprak+gövde kısımlarından 3 farklı ekstrakt elde edişmiş. Bu ekstraktlar 
antimikrobiyal aktiviteleri vajinite ve idrar yolu enfeksiyonlarına neden olan Enterococcus 
faecalis, Escherichia coli, Lactobacillus acidophilus bakterileri ve Candida albicans üzerinde 
belirlenmiştir. 

Çalışma sonucunda; yaprak+gövde ekstraktı dışındakilerin bakteriler üzerinde etkili 
olduğu, çiçeklerden elde edilen ekstraktın vajinal florada önemi olan L. acidophilus üzerinde 
fazla bir etki göstermediği için oluşturulacak ürünlerde bu ekstraktın kullanılması gerektiği 
tespit edilmiştir. Elde edilen ekstrakt kullanılarak, bu sorunlarla karşılaşıldığında daha çok 
sentetik olan ve vücuttaki diğer organları da etikleyen ilaçlara alternatif doğal, pratik, 
kullanışlı ve kolayca ulaşılabilecek jel ve pedler üretilmiştir. Bu ürünler aynı zamanda idrar 
yolu enfeksiyonlarının tedavisinede yardımcı olabilecektir. Üretilen ürünlerin alanında uzman 
kişilerce geliştirilip kullanıma sunulacağı düşünülmektedir. 
Anahtar Kelimeler: Vajinal akıntı, Vajinit, T. erecta, jel, ped, idrar yolu enfeksiyonları 
PROJE PLANI 

1. GİRİŞ 
Kadınların yaşamları boyunca sıkıntı çektiği sorunlardan biri de vajinal akıntıdır. Vajinit, dış 
genital organ ile vajen bölgesinin inflamasyonuna bağlı oluşan kötü kokulu akıntı, kaşıntı ve 
ağrı şikayeti ile kendini gösteren bir hastalıktır.Mantar, bakteri ve protozoo enfeksiyonları, 
iritan maddeler, kullanılan ilaçlar, tümörler ve hormonal değişiklikler bu hastalığa neden 
olmaktadır (Balcı ve Çapar, 2005; Kaygusuz ve ark., 2014). Bu rahatsızlık tedavi edilmeden 
bırakılırsa ve birileriyle paylaşmayıp tıbbi yardım alınmazsa, önemli sağlık risklerine; rahim, 
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rahim ağzı ve yumurtalık kanalları kanserlerinin oluşmasına neden infertilite, kronik pelvik 
ağrılara, ektopik gebeliğe, olabilmektedir (Breshears ve ark., 2015). Bu çalışmada; 1- T. 
erecta‟dan elde edilen ekstraktların kadınlarda adet döngüsü dışında meydana gelen akıntılara 
sebep olan bazı mikroorganizmalar üzerindeki etkisini araştırmak, 2- İdrar yolu 
enfeksiyonlarına neden olan bazı mikroorganizmalar üzerindeki etkisini araştırmak, 3- Bu 
ekstraktlardan yararlanarak jel üretebilmek, 4- Pratik ve yaygın bir kullanım sağlanabilmeis 
için ped üretiminde kullanabilmek amaçlanmıştır. 

2. YÖNTEM VE GEREÇLER 
2.1. Bitki, Bakteri  ve Materyalleri 
Çalışmada materyal olarak Tagetes erecta L. (Kadife çiçeği) kullanılmıştır. çalışmada 
deneyler Enterococcus faecalis (ATCC 29212), Escherichia coli (ATCC 25922), 
Lactobacillus acidophilus (ATCC 11975) bakterileri ve Candida albicans (ATCC 90028) 
maya suşu kullanılarak yapılmıştır. 
2.2. Anket Uygulanması 
Çalışmada genel bir bilgi edinmek (Böyle bir şikayetleri varmı? Şikayetleri olduğunda 
doktora gidiyorlar mı? Hangi ilaçları kullanıyorlar veya uyguladıkları doğal yöntemler var 
mı?...v.b) amacıyla  anket hazırlanmıştır. 

2.3. Toplanan Örneklerin Kurutulması: 
Toplanan örnekler musluk suyu altında yıkandıktan sonra % 5‟lik alkol (izopropil alkol) 
çözeltisi ile yıkanarak steril edilmiştir. Steril edilen yaprak ve çiçekler oda sıcaklığında 10-15 
gün kurutulduktan sonra öğütülmüştür (Verma ve Verma , 2012). 

2.4. T. erecta  L. Ekstraktlarının Hazırlanması 
Çalışmada iki farklı yöntem kullanılarak ekstrakt elde edilmiştir. İlk olarak kurutulan 
materyallerin her birinden (sarı çiçek, turuncu çiçek, sarı bitki sap ve gövde, turuncu bitki sap 
ve gövde) ayrı ayrı birer gram ve 10 ml etanol- distile su (8: 2) çözeltisi santrifüj tüplerine 
konulmuştur . Tüplere ve 15 dakika santrifüj (3000 rpm) edilmiştir (Motamedi ve ark., 2015). 
Ekstrakt elde etmede kullanılan diğer yöntemde ise materyalden 3 grup oluşturulmuştur. 
Birinci grupta; 5 g sarı çiçek+5 g turuncu çiçek, ikinci grupta; 5‟er g bitkilere ait gövde ve sap 
karışımı, üçüncü grupta ise her örnekten 2.5‟ar gram materyal yer almıştır. Bu materyaller 
cam kaplarda etanol- distile su (8: 2) karışımında mekanik karıştırıcı kullanılarak 24 saat 
karıştırılmıştır. 

2.5. Besiyerlerinin Hazırlanması 
Ekstraktların mikroorganizmalar üzerindeki etkilerini belirlemede kullanılacak olan 
besiyerleri hazırlanmıştır. 
2.6. Ekstraktların   Antimikrobiyal Aktivitenin Belirlenmesi 
Antimikrobiyal aktivite için Kadife çiçeği (Tagetes erecta) çiçek, sap ve tüm kısımlarından 
elde edilen ekstraktlar kullanılmıştır. Su ile çözünen ekstratların antimikrobiyal aktivitesi disk 
difüzyon yöntemi modifiye edilerek çalışılmıştır. 
 
2.7. T. erecta’nın Çiçeğinden Elde Edilen Ekstrakttan Akıntılara Sebep Olan Bazı 
Mikroorganizmalara KarĢı Koruyucu Jel Üretilmesi: 
Bitkinin çiçeklerinden elde edilen ekstrakt ve çeşitli dolgu malzemeleri kullanılarak jel 
üretilmiştir. 

2.8. T. erecta’nın  Çiçeğinden Elde Edilen Ekstraktın Ped Üretiminde Kullanılması 
Bitkinin çiçeklerinden elde edilen ekstrakt uygun etil asetatta çözündürülerek püskürtme ve 
şırınga yöntemleri ile günlük ve normal pedlere uygulanmıştır. 
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1. Giriş: 
Kadınların yaşamları boyunca en sık yakındıkları sorunlardan biri vajinal akıntılardır. 

Genel olarak bu akıntılar ile kendini belli eden vajinit ise kadınlarda görülen bir numaralı 
rahatsızlıktır. Vajinit, dış genital organ ile vajen bölgesinin inflamasyonuna bağlı oluşan kötü 
kokulu akıntı, kaşıntı ve ağrı şikayeti ile kendini gösteren bir hastalıktır. Mantar, bakteri ve 
protozoo enfeksiyonları, iritan maddeler, kullanılan ilaçlar, tümörler ve hormonal 
değişiklikler bu hastalığa neden olmaktadır. Ayrıca halka açık tuvaletlerden vajinit 
bulaşabildiği gibi yanlış çamaşır seçimi, vajina temizleme sabunları, vajinanın temiz 
tutulmaması, kullanılan ped çeşitleri ve cinsel istismar da vajinite neden olmaktadır (Balcı ve 
Çapar, 2005; Kaygusuz ve ark., 2014). Hastalık etkenine bağlı olarak çok çeşitli vajinitler 
görülmektedir.Bunlardan en yaygın olanları; 
-Bakteriyel Vajinit: Bakteriyel enfeksiyon vajinitlerin en sık nedenidir ve balık kokusuna 
benzer bir akıntı ile kendini gösterir. Oysaki vajina içinde bir vajinal flora bulunmaktadır 
(pH= 3.8-4.5). Vajina içince olup   kişilere zarar vermeyen
 mikroorganizmaların tümüne“vajinal flora”denmektedir. Vajina  florası  içinde  
yaşayan  mikroorganizmalar  belli  sayılarda ve  bir denge  halinde   
 yaşadıklarından  kadınlara  zarar  vermemektedirler 
(https://www.jinekolognet.com/bakteriyel-vajinit.asp).  Ancak  normal vajinal floranın  
değişmesi ile hidrojen peroksit ü   reten laktobasillerin kaybı ve anaerobik gram negatif 
bakteriler (Prevotella, Porphyromonas  ve  Bakteroides) ile 
 Gardnerella vaginalis, Neisseria gonorrhoeae, 
Enterococcus, Streptococcus„lar … vb. bakterilerin  artarak floraya hakim olmasıyla  ortaya 
çıkar. 
G. vaginalis en yaygın olanıdır. N. gonorrhoeae çocukluk çağı ve postmenopozal dönemde 
görülür genellikle asemptomatiktir. 
-Mantar vajiniti: Şiddetli kaşıntı, beyaz süt kesiği veya peynirimsi akıntı ile kendini gösteren 
raharsızlığa Candida albicans sebep olmaktadır. Erişkin kadınların %75 „i en az bir defa bu 
rahatsızlığı yaşamaktadır. 
-Trichomonas vaginalis Vajiniti: Bulaşma oranı yüksek olan vajinit cinsel yolla bulaşmakta 
olup erkek ve dişilerde görülmektedir. Bu hastalığa kamçılı bir protozoa olan Trichomonas 
vaginalis adlı parazit sebep olmaktadır . 
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-Deskuamatif İltihabi Vajinit: Epitel hücre dökülmesi, bol akıntı, vajinada yanma, ara ara 
lekelenme şeklinde kanamalara neden olmaktadır. Streptokokların artması ile ortaya çıkmakta 
olup etkin bir tedavisi yoktur. 

Östrojen eksikliği, tamponların yanlış kullanılması, krem, sabun vb. maddelerden 
kaynaklanan daha birçok farklı vajinite rastlanmaktadır (Kaygusuz ve ark., 2014).Önemli olan 
bu rahatsızlıkların tedavisidir.Bu rahatsızlıklar tedavi edilmeden bırakılırsa, pelvik 
inflamatuar hastalık (PID) gibi önemli sağlık risklerine, infertilite, kronik pelvik ağrılara, 
ektopik gebeliğe, rahim, rahim ağzı ve yumurtalık kanalları kanserlerinin gelmesine neden 
olabilmektedir (Breshears ve ark., 2015). Bu rahatsızlıklar vajinal tabletler, kremler, 
antibiyotikler, antiparazitik ilaçlar ile tedavi edilmeye çalışılmakta olup bazılarında bu ilaçlar 
etkili olmamaktadır (Balcı ve Çapar, 2005; Kaygusuz ve ark., 2014).Sağlık açısından en 
önemli noktalardan biri ise bu ilaçların çoğunluğunun sentetik olarak üretilmesidir.Bu sentetik 
maddeler vücudumuzda özellikle karaciğer ve böbreklere zarar vermektedir (Yapılan literatür 
taramaları sırasında incelenen makalelerde ilaç isimleri bulunmakta olup ayrıca bu ilaçlar 
araştırılmıştır). Bu  nedenle sentetiklere alternatif olarak doğal maddelerden yararlanılması 
kısaca geleneksel tıp yöntemlerinin geliştirilmesi sağlık açısından önemlidir. 

Geleneksel tıp, hastalıkları ve enfeksiyonları tedavi etmek için bitkilerin çeşitli 
kısımlarını kullanan en eski yöntemdir. Bu yöntemlerde yararlanılan bitkiler „‟Şifalı (tıbbi) 
bitkiler‟‟ olarak adlandırılmakta olup birçok hastalığın iyileştirilmesinde kullanılan aktif 
maddelere (biyoaktif bileşenler  = sekonder  metabolitler)  sahiptirler  (Sumathi ve  ark.,  
2010). Bu maddeler peptitler, 
doymamış uzun zincirli aldehitler, alkaloidal bileşenler, bazı uçucu yağlar, fenoler, etanol, 
kloroform, metanol ve bütanolde çözünebilir bileşikler…vb. olarak sıralanabilir (Seyyednejad 
ve ark., 2009).Bu biyoaktif bileşikler modern tıpta yaygın olarak alternatif bir kaynak olarak 
kullanıldığı (Vanwyk ve Wink, 2009) için şifalı bitkiler ile yapılan çalışmalar günden güne 
artmaktadır. 

Bu bitkilerden biri olan Tagetes erecta, Asteraceae (Compositae) familyasında yer alır 
ve kökeni Kuzey - Güney Amerika‟dır (Motamedi ve ark., 2015). „Afrika kadife çiçeği, 
Amerikan kadife çiçeği, Aztek kadife çiçeği, Büyük kadife çiçeği, Hint gülü, Hint karanfili, 
çıtlık‟ olarak bilinen T.erectasüs bitkisi olarak dünya çapında yetiştirilmektedir 
(https://plants.ces.ncsu.edu/plants/all/tagetes-erecta). Bitki süs bitkisi olmanın dışında sahip 
olduğu sekonder metabolitler sayesinde geleneksel ve halk tıbbında uzun bir geçmişe sahiptir 
ve birçok ülkede kullanılmaktadır (Verma ve Verma, 2012). Tayland‟ta yiyecek olarak 
kullanılan ve çayı yapılan bitki Flavonoidler ve fenolik bileşiklerce (galik asit, skopoletin, 
ferulik asit, quercecetin) zengin olup antikanserojendir (mide, mesane, bağırsak...) (Kaisoon 
ve ark., 2012). Antifungal ve böcek öldürücü etkiye sahip bitkinin yaprağında 26 farklı 
biyoaktif bileşen bulunduğu, bunların % 86‟sını (Z)-β-ocimene, dihydrotagetone, (Z)-
tagetone, limonene, (E)- ocimenone ve (Z)-ocimenone‟nin oluşturduğu açıklanmıştır (Singh 
ve ark., 2003). Antioksidant, antimikrobiyal, antibakteriyel (Kaisoon ve  ark.,  2012;  Tripathi  
ve  ark.,  2012,  Verma  ve Verma ,2012; Motamedi ve ark., 2015; Dasgupta ve ark., 2016) 
yara iyileştiricive kanın pıhtılaşmasını hızlandırıcı (Dasgupta ve ark., 2016), iyi görmede 
etkili, cildi nemlendirme ve koruma özelliğine sahip, kalbin normal ritmik çalışmasında da 
etkili olan bitkiden günümüzde öz elde edilip ticari olarak satılmakta ve bitki fitokimyasal 
içeriğinden dolayı bitki ilaç yapımı için tavsiye edilmektedir (Regaswamy ve Koilpillai, 
2014). Bitkinin çiçekleri gıda maddelerine (Barzana ve ark., 2002), hayvan yemlerine ve 
tekstil ürünlerine (Jothi, 2008) renk verici olarak kullanılmakta olup, çiçeklerin bol miktarda 
lutein içerdiği tespit edilmiş ve besleyici özelliğinden dolayı çiçeklerin değeri artmıştır 
(Hadden ve ark., 1999). AyrıcaT. erecta, bitki köklerinde yaşayan ve bitkilere zarar veren 
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nemaotodlara (Natarajan ve ark., 2006; Tan, 2011) ve örümceklere (Erdoğan, 2017) karşı 
biyolojik mücadelede etkin bir şekilde kullanılmaktadır. Yapılan literatür taramalarında 
ülkemizde T. erecta ile ilgili çok az sayıda çalışmaya rastlanmış olup bunlar genellikle bitkiler 
ile ilgili çalışmalardır. Bu çalışmada; 1- T. erecta‟dan elde edilen ekstraktların kadınlarda 
adet döngüsü dışında meydana gelen akıntılara sebep olan bazı mikroorganizmalar üzerindeki 
etkisini araştırmak, 2- İdrar yolu enfeksiyonlarına neden olan bazı mikroorganizmalar 
üzerindeki etkisini araştırmak, 3- Bu ekstraktlardan yararlanarak jel üretebilmek, 4- Pratik ve 
yaygın bir kullanım sağlanabilmeis için ped üretiminde kullanabilmek amaçlanmıştır. 
 

2. Yöntem 
 
2.1. Bitki, Bakteri  ve Materyalleri 
 

Çalışmada materyal olarak Tagetes erecta L. (Kadife çiçeği) kullanılmıştır.  Bitkiye ait 
taze yaprak ve çiçekler çeşitli alanlardan (üniversite ve okul bahçesi, parklar vb.) toplanmış, 
sarı ve turuncu çiçekli bitkilerden alınan örnekler ayrı ayrı paketlenmiştir (Şekil 1). 

 
Şekil 1:Bitkinin toplanması 

Çeşitli besiyerlerinin (Nurient Agar, MRS Broth, Mueller Hinton Broth, Mueller 
Hinton Agar, Sabouraud Dekstroz Broth, Sabouraud Dekstroz Agar) kullanıldığı çalışmada 
deneyler Enterococcus faecalis (ATCC 29212), Escherichia coli (ATCC 25922), 
Lactobacillus acidophilus (ATCC 11975) bakterileri ve Candida albicans (ATCC 90028) 
maya suşu kullanılarak yapılmıştır. Mikroorganizmalar bu alanda çalışan bir kuruluştan 
sağlanmıştır. 
 
2.2. Anket Uygulanması 
 

Çalışmada genel bir bilgi edinmek (Böyle bir şikayetleri varmı? Şikayetleri olduğunda 
doktora gidiyorlar mı? Hangi ilaçları kullanıyorlar veya uyguladıkları doğal yöntemler var 
mı? vb.) amacıyla anket hazırlanmıştır. Anket 18 yaş altı, 18-40 yaş ve 40 yaş üzeri olarak 3 
gruba uygulanmıştır (EK-1). 
 

2.3. Toplanan Örneklerin Kurutulması: 
 

Toplanan örnekler musluk suyu altında yıkandıktan sonra % 5‟lik alkol (izopropil 
alkol) çözeltisi ile yıkanarak steril edilmiştir. Steril edilen yaprak ve çiçekler oda sıcaklığında 
10-15 gün kurutulmuştur (Şekil 2) (Verma ve Verma , 2012). 
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Şekil 2: Materyallerin temizlenip kurutulması 

Kurutulan örnekler blender ve kahve makinalarında ayrı ayrı öğütülerek toz haline 
getirilmiştir (Şekil 3). Elde edilen materyaller hava geçirmeyen kaplarda saklanmıştır. 
 

 
 
Şekil 3: Örneklerin öğütülmesi 
 
2.4. T. erecta  L. Ekstraktlarının Hazırlanması 
 

Çalışmada iki farklı yöntem kullanılarak ekstrakt elde edilmiştir. İlk olarak kurutulan 
materyallerin her birinden (sarı çiçek, turuncu çiçek, sarı bitki sap ve gövde, turuncu bitki sap 
ve gövde) birer  gram tartılarak   santrifüj tüplerine konulmuştur. Tüplere 10 ml etanol- distile 
su  (8: 
2) çözeltisi eklenmiş ve 15 dakika santrifüj (3000 rpm) edilmiştir (Şekil 4). Santrifüjden sonra 
süpernant hasat edilmiş ve işlem 3 defa tekrarlanmıştır. Her örnek için üçer tüp hazırlanmıştır. 
Tüpler oda sıcaklığında ağızları açık olarak (5-6 gün) bırakılmış ve çözücülerin buharlaşması 
sağlanmıştır (Motamedi ve ark., 2015). Etil alkol tam buharlaşmayan tüpler etüvde 
bekletilmiştir (41C°). 
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Şekil 4: Bitki ekstraktı hazırlama aşamaları (1. Yöntem) 

Ekstrakt elde etmede kullanılan diğer yöntemde ise materyalden 3 grup 
oluşturulmuştur. Birinci grupta; 5 g sarı çiçek+5 g turuncu çiçek, ikinci grupta; 5‟er g 
bitkilere ait gövde ve sap karışımı, üçüncü grupta ise her örnekten 2.5‟ar gram materyal yer 
almıştır. Tartılan 10‟ar gramlık örnekler cam behere konularak üzerlerine 100 ml %80‟lik etil 
alkol (8: etil alkol, 2. distile su) eklenmiş ve mekanik karıştırıcılara yerleştirilmiştir (Şekil 5). 
Yirmidört saat sonra beherlerdeki karışım süzülmüş ve etil alkolün uzaklaştırılması için 
evaporator kullanılmıştır. 

 
Şekil 5: Bitki ekstraktı hazırlama aşamaları (2. Yöntem) 
2.5. Besiyerlerinin Hazırlanması 
 

Ekstraktların mikroorganizmalar üzerindeki etkilerini belirlemede kullanılacak olan 
besiyerleri şu şekilde hazırlanmıştır; 
-Nurient Agar (NA) Hazırlanışı: 20 g toz besiyer distile su ile çözüldükten sonra 1000 ml 
hacime tamamlanıp, otoklavda 121°C‟de 15 dakika 1 atmosfer basınçta steril edilmiştir. 
-MRS Broth Hazırlanışı: 52.2 g toz besiyeri 1000 ml distile su ile çözüldükten sonra, pamuklu 
tüplere dağıtılarak otoklavda 121°C‟de 15 dakika 1 atmosfer basınçta steril edilmiştir. MRS 
Agar hazırlanması için, MRS Broth 1000 ml için tartıldıktan sonra 15 gram agar eklenerek 
otoklavda steril edilmiştir. 
-Mueller Hinton Broth (MHB) Hazırlanışı: 21 g toz besiyer distile su ile 1000 ml‟ ye 
tamamlanıp, pamuklu tüplere dağıtılarak, otoklavda 121°C‟de 15 dakika 1 atmosfer basınçta 
steril edilmiştir. 
-Mueller Hinton Agar (MHA) Hazırlanışı: 34 g toz besiyeri distile su ile 1000 ml‟ ye 
tamamlanıp, otoklavda 121°C‟de 15 dakika 1 atmosfer basınçta steril edilmiştir. 
-Sabouraud Dekstroz Broth (SDB) Hazırlanışı: 30 g toz besiyer distile su ile 1000 ml‟ ye 
tamamlanıp, pamuklu tüplere dağıtılarak, otoklavda 121°C‟de 15 dakika 1 atmosfer basınçta 
steril edilmiştir. 
-Sabouraud Dekstroz Agar (SDA) Hazırlanışı: 65 g besiyeri distile su çözüldükte sonra 1000 
ml‟ ye tamamlanıp, otoklavda 121°C‟ de 15 dakika 1 atm basınçta sterilize edilmiştir. 
Agar besiyeri otoklavla steril edildikten sonra 45-50°C‟ ye kadar soğutularak petri kaplarına 
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dökülmüştür. 
 
2.6. Ekstraktların   Antimikrobiyal Aktivitenin Belirlenmesi 
 

Antimikrobiyal aktivite için Kadife çiçeği (Tagetes erecta) çiçek, sap ve tüm 
kısımlarından elde edilen ekstraktlar kullanılmıştır. Su ile çözünen ekstratların antimikrobiyal 
aktivitesi disk difüzyon yöntemi modifiye edilerek çalışılmıştır. 

Antimikrobiyal aktivitelerin belirlenmesi için; Enterococcus faecalis (ATCC 29212), 
Escherichia coli (ATCC 25922), Lactobacillus acidophilus (ATCC 11975) bakterileri ve  
Candida albicans (ATCC 90028) maya suşu kullanılmıştır. Bakteri stok kültürleri 
canlandırılmak üzere NA (E. faecalis ve E.coli), MRS Agar (L. acidophilus) ve maya kültürü 
canlandırılmak üzere Sabouraud Dekstroz Agar (SDA)‟a ekilmiş, 37°C de 16-18 saat süreyle 
inkübasyona bırakılmıştır. İnkübasyondan sonra besiyeri üzerinde gelişen kolonilerden 
alınarak MHB, MRS broth ve SDB bulunan tüplere aktarılmış 0.5 Mc Farlanda göre, yani 
yaklaşık olarak bakteri için 
108 CFU/ml, maya için 1-5x106 hücre olan süspansiyonların bulanıklığı densitometre 
kullanılarak ayarlanmıştır. 

Hazırlanan mikroorganizma süspansiyonları eküvyon yardımıyla besiyerine ekilmiştir. 
Katı besiyerlerinde açılan kuyucuklara 25 μl, 50 μl ve 100 μl konsantrasyonlardaki 
ekstratlardan konulmuştur (Şekil 6). Ekimi yapılan petriler 37°C de 16-18 saat süreyle 
inkübasyona bırakılmıştır. Pozitif kontrol olarak siprofloksasin (CIP, 5 mcg/disk) 
kullanılmıştır. Çalışma üç tekrarlı olarak yürütülmüştür. Mikroorganizmalara karşı oluşan 
inhibisyon zon çapları ölçülerek üremeleri değerlendirilmiştir. 

 
Şekil 6: Ekstraktların mikroorganizmalar üzerindeki etkilerinin araştırmak için petrilerin 
örneklerin hazırlanması 
 

Bu çalışmada Gardenella vaginalis ile de çalışılmış ancak alanında tanınan bir 
kuruluştan temin edilmesine ve çeşitli besiyerleri kullanılarak çok sayıda ekim yapılmasına 
rağmen üremesi sağlanamamıştır. Hatta hastaneler ile işbirliği yapılarak hastalardan da temin 
edilmiştir ama üretimde sorun yaşanmıştır. Üretimi ile ilgili denemeler devam etmektedir. 
 
2.7. T. erecta’nın Çiçeğinden Elde Edilen Ekstrakttan Akıntılara Sebep Olan Bazı 
Mikroorganizmalara KarĢı Koruyucu Jel Üretilmesi: 

Kadife çiçeğinin çiçeklerinden elde edilen ekstraktın kullanışlı hale getirilebilmesi için 
eczacılık fakültesine danışılmıştır. Ekstraktın çeşitli ürünlere (hap, jel, fitil… vb.) 
dönüştürülebileceği önerilmiştir. Kullanım açısından daha pratik ve hemen sorun olan bölgede 
etki edebilmesi için jel üretim fikrimiz desteklenmiştir. 

Jel üretiminde fakültenin laboratuarlarından yararlanılmıştır. Jel hazırlamada bitki 
ekstraktımız yanında, distile su, humaktan, jelleştirici ajanlar, ph düzenleyici ve koruyucu 
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kullanımıştır. İlk olarak jelleştirici ajan ve distile su aynı cam kaba konulmuş ve 
karıştırılmadan 
24 saat bekletilerek şişirilmiştir. Daha sonra ekstrakt ve diğer maddeler eklenerek 
Homojenizatörde 10 dk 500 rpm hızında, homojen hale gelinceye kadar karıştırılmış ve jel 
üretilmiştir (Şekil 7) . Jelin yapısına katılan maddelerin isimleri genel olarak verilmiş ürünün 
özgün olması nedeniyle çeşit ve miktarları yazılmamıştır. 

 
Şekil 7: Jel üretimi 
2.8. T. erecta’nın  Çiçeğinden Elde Edilen Ekstraktın Ped Üretiminde Kullanılması 
 

Bitkiden elde edilen ekstraktın akıntı sorunlarıyla mücadelede daha pratik, kullanışlı 
olabilmesi ve tüm kadınların kolayca ulaşabilmesi için pedlerin üretiminde veya herhangi bir 
aşamada ped yapısına katılmasının yararlı olacağını düşünülmüştür. Bu nedenle alanında 
uzman bir firmanın AR-GE bölümü ile görüşülmüştür. Genel olarak pedlere yeni bir madde 
eklenecekse bu maddenin şırınga veya püskürtme yöntemi ile uygulanarak denemeler 
yapıldığı, uygun bulunduğu takdirde üretim için kullanılan büyük makinelerde denemelere 
geçildiği, bu sırada üretimin durdurulduğu ifade edilmiştir. 

Edilen bilgiler ile işlemlere başlanmış ve elde edilen ektsraktın hangi çözücüde daha 
iyi çözündüğünü anlamak için bazı denemeler yapılmıştır (aseton, su, etil asetat). Su ve etil 
asetatta çözündüğü, ancak etil astetatın daha etkili olduğu belirlenmiştir. Bir gram ekstrakt 
100 ml etil asetat içerisinde çözündürülmüş, elde dilen sıvı şırınga ve püskürtme yöntemleri 
ile pedlere uygulanmıştır (Şekil 8). 
 

 
 
Şekil  8: Çiçeklerden elde edilen ekstraktın pedlerde kullanımı 
 
Asıl üretimde kullanılan makinelerde deneme yapılması için üretimin
 durudurulması gerektiğinden görüşmeler devam etmektedir (Şekil 9). 
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Şekil 9: Ped üretiminde kullanılan makine 

3. Bulgular 
 

Çalışmanın ilk aşaması olan anket uygulamasında; 18 yaş altı bekar kadınların 
genellikle ayda 2 defa, özellikle adetten önce akıntı olduğu, koyu ve kokulu da akıntılarının 
olduğu ancak  bu durumda doktor veya bu alanda bilgisi olan birine danışmadıklaır ve bir ilaç 
kullanmadıkları belirlenmiştir. 18-40 yaş arası evli ve bekar kadınların çoğunluğunda bu 
akıntıların olduğu, ayda bir veya devamlı olanlarında bulunduğu, çoğunluğun bu akıntılar 
hakkında bilgisinin olmadığı,  bu durumu yaşamamak için bir ilaç kullanmadıkları, koyu ve 
kokulu akıntının da çoğunlukla görüldüğü ancak bir uzmana danışılmadığı, çoğunluğun rutin 
kontrol yaptırmadığı ve Rahim kanseri gibi rahatsızlıklar hakkında bir bilgilerinin olmadığı 
belirlenmiştir. 40 yaş üzeri kadınlarda ise genellikle yaşanmadığı, yaşayanlarda ayda 1 adetten 
önce görüldüğü, normal ped kullanıldığında günlük ped kullanımına göre daha sık görüldüğü, 
akıntılar için bir  şey yapılmadığı ve herhangi bir bilgiye sahip olunmadığı, koyu ve kokulu 
akıntının pek görülmediği, rutin kontrol yaptıranların sayısı ile yaptırmayanların eşit olduğu 
belirlenmiştir. 

İki farklı yöntem ile elde ekstraktların antimikrobiyal aktiviteleri araştırılmış. Birinci 
yöntemde elde edilen ekstraktlardan istenilen sonuç elde edilememiştir. İkinci yöntemle elde 
edilen ekstraktların ise oldukça etkili oldukları belirlenmiştir. Bu ekstraktların zon çapları 
değerlendirilerek antimikrobiyal aktivite gösterdiği saptanmıştır. Bitkinin tüm kısımlarının 
(hepsi) olduğu ekstraktın tüm bakterilerilere karşı en iyi aktivite gösterdiği belirlenmiştir. 
Çiçek ekstraktının ise özellikle E. faecalis ve E. coli‟ ye karşı antimikrobiyal aktivite 
gösterdiği saptanmıştır. Sap ekstraktında hiçbir mikroorganizmaya karşı antimikrobiyal 
aktivite belirlenemiştir. Ayrıca tüm ekstrakların C. albicans‟ a karşı etkisi belirlenmemiş olup 
antifungal aktivite saptanamamıştır ( Şekil 10, Tablo 1). 
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Şekil 10: Ekstrakların E. coli, E. feacalis, L. acidophilus bakterileri ve C. albicans üzerindeki 
antimikrobiyal aktiviteleri. 
Tablo 1: Ekstraktların mikroorganizmalara karşı oluşturduğu inhibisyon zonları (mm). 
Mikroorganizma Ekstrakt 25 µl 50 µl 100 µl CIP 
 
E. coli 

Çiçek 11 16 18 ˗ 
Sap 0 0 0 22 
Hepsi 22 26 31 ˗ 

 
E. faecalis 

Çiçek 15 17 20 ˗ 
Sap 0 0 0 20 
Hepsi 20 22 24 ˗ 

 
L. acidophilus 

Çiçek 0 0 16 ˗ 
Sap 0 0 0 30 
Hepsi 14 16 27 ˗ 

 
C. albicans 

Çiçek 0 0 0 ˗ 
Sap 0 0 0 ˗ 
Hepsi 0 0 0 ˗ 

 
Elde edilen veriler eczacılık fakültesi ve ped üreten firmalar ile paylaşılmış ve bitkiden 

elde edilen ekstraktların etkili bir şekilde kullanılabilmesi için jel üretilmiş (Şekil 11) ve 
pedlerde denenebilmesi için gerekli çalışmalar yapılmıştır (Şekil 8). 
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Şekil 11: Çiçek ekstraktından üretilen jel 
 

4. Sonuçlar ve Tartışma 
 

Ülkemizde süs amaçlı yetiştirilen neredeyse her parkı süsleyen kadife çiçeği (T. 
erecta); antioksidant, antibakteriyel, antifungal (Kaisoon ve ark., 2012; Tripathi ve ark., 2012, 
Verma ve Verma ,2012; Motamedi ve ark., 2015; Dasgupta ve ark., 2016) özellikleri 
sayesinde yara iyileştirme, kanın pıhtılaşmasını hızlandırma (Dasgupta ve ark., 2016), cildi 
koruma vb. birçok alanda etkilidir. Bu nedenlerle bitkiden öz elde edilip ticari olarak 
satılmakta  ve  bitki fitokimyasal içeriğinden dolayı ilaç yapımı için tavsiye edilmektedir 
(Regaswamy ve Koilpillai, 2014). Yurt dışında bitki ile ilgili birçok çalışma yapılmış ancak 
projemizdeki gibi vajinal akıntıları veya idrar kanalı sorunlarına çözüm amaçlı bir çalışma 
yapılmamıştır. Ülkemizde ise bu bitki ile yapılan birkaç (Erdoğan, 2017) çalışma dışında 
çalışma bulunmamaktadır. Bu durum çalışmamızın özgünlüğünü ortaya koymakta ve önemini 
arttırmaktadır. Yapılan çalışma sonucunda; 
-Uygulanan anketler incelendiğinde kadınların çoğunluğunda vajinit (sebepler farklı olabilir) 
görüldüğü belirlenmiştir. Bu ankette elde edilen en önemli veri ise bu sorun ile 
karşılaşıldığında genellikle  bir  uzmana  danışılmaması,  ilaç  falan  kullanılmamasıdır.  
Kadınların  çoğunluğu bu 
problemin önemli olduğunu eğer sık sık tekrarlanan bir durum ise rahim vb. kanserlere sebep 
olabileceğini bilmemektedir. Çalışmamız sayesinde kadınların bu konuda bilgilendirilmesi, 
gerekli sağlık muayenelerini düzenli olarak yaptırmaları ve gerekli tedbirleri zamanında 
almaları sağlanabilir. 
-Çalışmada materyal olarak kullanılan kadife çiçeği yapısında fenilpropanoidler, 
karotenoidler, flavonoidler, tiyofenler vb. birçok farklı bileşik bulunmaktadır (Marotti ve ark., 
2004). Bitkiler tarafından üretilen bu bileşiklerin miktarı bitki kısımları dahil hasat mevsimi, 
kullanılan yöntem ve teknikler, bitki gelişim evresi ve coğrafi alan gibi birçok faktöre bağlı  
olarak değişebilmektedir (Burts, 2004). Bu nedenlerle çalışmada iki farklı yöntem ile ekstrakt 
elde edilmiş ve çalışmalar birlikte yürütülmüştür. İlk yöntem ile elde edilen ekstraktlarda 
istenilen sonuç alınamamış, ikinci yöntem ile elde edilen ekstraktlar ise antimikrobiyal 
aktivite göstermiştir. 
-T. erecta‟dan elde edilen 3 farklı ekstraktın antimikrobiyal aktivitesi E. faecalis, E. coli, L. 
acidophilus bakterileri ve C. albicans maya suşu üzerinde denenmiştir. Bitkinin kök hariç 
bütün kısımlarını içeren ekstraktın bütün mikroorganizmalar üzerinde etkili olduğu, sap ve 
yapraklardan oluşan ekstraktın ise etkili olmadığı belirlenmiştir. Çiçek ekstraktının özellikle 
E. faecalis ve E. coli‟ ye karşı antimikrobiyal aktivite gösterdiği, yüksek dozda kullanılırsa L. 
acidophilus  üzerinde etkili olduğu saptanmıştır (Şekil 9, Tablo 1). Bu sonuç çalışmamız için 
çok önemlidir. Çünkü vajina florasının dengesinde L. acidophilus önemli bir role sahiptir. L. 
acidophilus sayıca azalırsa pH değişmekte, diğer bakteriler çoğalmakta ve akıntılar 
oluşmaktadır (Kaygusuz ve ark., 2014). Bu mikroorganizmayı fazla etkilemeyen diğerleri 
üzerinde antimikrobiyal aktivitesi yüksek olan esktraktlar çalışma için daha uygundur. Bu 
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nedenle jel ve ped üretiminde çiçeklerden elde edilen ekstrakt kullanılmıştır. 
- Daha önce yapılan çalışmalarda da T. erecta‟nın E. coli üzerinde etkili olduğu 
açıklanmıştır (Chakraborthy, 2009; Das ve Mishra, 2011; Verma ve Verma , 2012; Rhama ve 
Madhavan, 2011; Behidj-Benyounes ve ark., 2014; Motamedi ve ark., 2015; Padalia ve ark., 
2015; Salehi ve ark., 2018). Bu sonucu çalışmamız da desteklemektedir. E coli normal vücut 
florasında bulunmakla birlikte sayıca arttığında idrar yolu enfeksiyonlarına, bağırsaklarda 
iltihaplara ve biriktiği yerde yaralara neden olmaktadır (www.mikrobiyoloji.org). Bu nedenle 
elde ettiğimiz ekstrakt idrar  yolu iltihaplarına, vajinal akıntılar ile oluşan kaşınmalar sonucu 
oluşabilecek doku harabiyetinin tedavisinde kullanılabilir. 
-Bitkinin yapraklarından elde edilen ekstrakt sadece bir çalışmada E. faecalis üzerinde 
denenmiş ve bir miktar etkili olduğu belirlenmiştir (Dasgupta ve ark., 2012). Enfeksiyona 
neden olan bu bakteri yetişkin bireylerde üreme organları boşluklarında, vajina, safra kesesi, 
sindirim  sisteminde ve idrar yolları kanallarında bulunurlar. Batın içi enfeksiyonlar ile pelvik 
ve üriner sistem enfeksiyonlarının direkt sorumlusudurlar. Birçok antibiyotiğe karşı dirençli 
olmaları  ve aynı zamanda yeni antibiyotikler karşısında çok çabuk direnç geliştirebilmeleri 
yüzünden bazı durumlarda tedavi edilemezler (www.mikrobiyoloji.org). Üreme organı 
boşluklarında yaşadıkları için vaginal floranın bozulmasına ve akıntıların oluşmasına, idrar 
yolu enfeksiyonlarına neden olmaktadırlar. Antibiytiğe direçlerinden dolayı yeni çözüm 
önerilerini gözününde bulundurmak gerekmektedir. 
-Bitkiden elde edilen ekstraktın L. acidophilus üzerine etkisinin araştırıldığı bir çalışmaya 
rastlanmamıştır. Bu nedenle çalışma bakteri üzerinde T. erecta ekstraktının etkisinin 
araştırıldığı ilk çalışma olabilir. Bu bakteri vajinal flora için önemlidir ve daha önce 
açıkladığımız gibi bu bakteriye zarar vermeyen diğerlerine etkisi olan çiçek ekstraktı jel ve 
ped üretimi için kullanılmıştır. 

- Çalımada  elde  edilen  ekstrelerin  C.  albicans  üzerine  etkili  olmadığı  belirlenmiştir. 
Ancak 
yapılan birçok çalışmada T. erecta ekstresinin C. albicans üzerinde etkisi olduğu açıklanmıştır 
(Chakraborthy, 2009; Behidj-Benyounes ve ark., 2014; Padalia ve ark., 2015; Salehi ve ark., 
2018). Bu durum bitkinin hasat mevsimine, gelişim evresine ve coğrafi alana göre etken 
maddelerinin değişmesinden ve kullanılan yöntemler ile doz miktarlarının farklı olmasından 
kaynaklanabilir (Burts, 2004). Ayrıca bu çalışmalar genellikle bitkinin doğal olarak yetiştiği 
ülkelerde yapılmıştır. Bu çalışmada ise ülkemizde doğal yetişmediği için kültür formları 
kullanılmıştır. Bitki materyalinden farklı yöntemler ile ekstrakt elde etmeye ve C. albicans 
üzerinde denemeler yapılmasına devam edilmektedir. Çünkü  C. albicans kadınlar  için  
önemli  bir problem olan mantar vajinitinin sebebidir. Bu sorunlara çözüm önerilerimiz (jel  
ve  ped) uzman kişiler tarafından geliştirilmek istenirse doğal bitki kullanılabilir. 
- Bu mikroorganizmaların sebep olduğu rahatsızlıklar tedavi edilmeden bırakılırsa özellikle 
rahim, rahim ağzı ve yumurtalık kanalları kanserlerinin gelmesine neden olabilmektedir 
(Breshears ve ark., 2015). Bu rahatsızlıklar vajinal tabletler, kremler, antibiyotikler, 
antiparazitik  ilaçlar  ile tedavi edilmeye çalışılmakta olup bazılarında bu ilaçlar etkili 
olmamaktadır (Balcı  ve  Çapar, 2005; Kaygusuz ve ark., 2014). Diğer taraftan günümüzün en 
büyük problemlerinden biri mikroorganzimaların antibiyotiklere direnç kazanmasıdır. Aynı 
zamanda kullanılan ilaçların çoğunluğu sentetiktir ve mide, böbrek, karaciğer gibi birçok 
organı olumsuz etkilemektedir. Bu nedenlerle doğal çözüm bulunabilmesi, sadece enfeksiyon 
olan bölge etki edebilmesi için çözümler bulunmaya çalışılmış  ve iki farklı çözüm 
önerilmiştir. 
-Çözümlerimizden biri çiçek ekstraktı kullanılarak jel üretilmesidir. Bu konuda eczacılık 
fakültesi ile görüşülerek elimizdeki veriler paylaşılmış, görüş alış verişinde bulunularak jel 
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üretme fikrimiz desteklenmiş ve jelimiz üretilmiştir. Fakülteye ait laboratuarlarda yürütülen 
çalışmada kıvam arttırıcı çeşitli maddeler kullanılmıştır. Bu bitkiden elde edien ekstrakt ile 
ülkemizde bir açlışma yapılmamış olması ve ürettiğimiz jel gibi bir ürün olmaması nedeniyle 
yapıya katılan maddleirn isimleri rapora yazılmamıştır. Üretilen jel çok rahat bir şekilde 
istenilen bölgeye sürülebilmekte  ve sadece o bölgeyi etkilemektedir. 
-Çalışmanın ped üretimi aşamasında ise alanında uzman bir firmanın AR-GE bölümü ile 
görüşülmüştür. Yetkililerden gerekli olan bilgiler alındıktan sonra püskürtme ve şırınga 
yöntemleri kullanılarak pedlere emdirilmeye çalışılmıştır. Denemelerin başarılı olduğu 
görülmüştür. Yöntem kısmında da belirtildiği gibi firmanın üretim bandında deneme 
yapılması görüşülmüş fakat üretim bandında çok sayıda ped üretildiği ve deneme için 
üretimin  durdurulması gerektiği için fimanında deneme yapacağı zamanın beklenmesine 
karar verilmiştir. Sonuç olarak bu alanda çalışan yetkililer elde edilen ekstraktın tuvalet kağıdı 
üretiminde, günlük ped ve diğer pedlerin üretiminde püskürtme yöntemi ile kullanılabileceğini 
özellikle pedlerin üst yüzeyini kaplamada kullanılan Spunbond Nonwonen (Nonwonen tela) 
denilen üst yüzey malzemenin üretilmesinde kullanılırsa daha kullanışlı olacağını 
belirtmişleridir. Bu üst yüzey materyalleri üretilirken çeşitli antibakteriyel maddeler ile 
kokuların yapıya eklendiği bilinmektedir. 

Çalışmada ayrıntılı bir şekilde anlatılmaya çalışılan ve çok gündeme getirilmese de 
kadınların problemlerinden biri olan vajinitin son yıllarda cinsel ilişki ile bulaşan hastalıklar 
ile birlikte arttığı bilinmektedir. Sebepleri çok farklı olabilir ancak genel olarak bu artışta; 
toplumların sosyo-ekonomik durumları, köyden şehirlere ve başka ü lkelere artan göçler , 
değişen yaşam koşulları  ,  gelişen ulaşım olanakları ile iç ve dış turizmin artması , seksüel 
aktivitelerin erken yaşta başlaması, aile planlaması nedeni ile alınan önlemlerin cinsel ilişki 
serbestliği sağlaması, özellikle şehirlerde gizli fuhşun çoğalması, toplu kullanılan alanların 
(tuvalet) kirli bırakılması gibi etkenler en önemli faktörlerdir (Karaman ve ark., 2006). 
Bunların büyük çoğunluğuna  kısa  sürede  çözüm bulmak  mümkün değildir.  Ancak  yapılan 
çalışma   sayesinde 
kadınların bu konuda bilgilendirilmesinin ne kadar önemli olduğu tespit edilmiştir. Bu 
sorunlar  ile karşılaşıldığında vücutta bazı organlara zarar veren sentetik ilaçlar yerine doğal 
alternatiflerin gündeme gelebileceği, üretilen jel ve pedler sayesinde doğal, pratik ve ucuz 
tedavi yöntemleri veya tedbirleri alınabileceği, üreretilen bu jel ve pedlerin sadece vajinit için 
değil araştırılan mikroorganizmalar sayesinde idrar yolu enfeksiyonları gibi diğer bazı 
rahatsızlıklar içinde kullanılabileceği görülmüştür. Elde edilen veriler alanında uzman kişiler 
tarafından değerlendirilerek geliştirelebilir ve bahsettiğimiz rahatsızlıkların tedavisi yapılabilir 
veya yayılması engellenebilir. 
 
 

5. Öneriler 
 

Çevremizde yaygın olarak bulunan fakat üzerinde fazla araştırma yapılmamış 
bitkilerin alanında uzman kişilerce incelenmesini, onlardan hangi alanlarda yararlanabiliriz 
şeklinde çalışmalar yapılmasını araştırılmasını ve çalışmada vajinit için sunduğumuz 
alternatiflerin (jel, ped, tuvalet kağıdı…) geliştirilmesini öneriyoruz. 
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KARAHİNDİBA (T. OFFICINALE) BİTKİSİNİN DOĞAL 

KAUÇUK ÜRETİMİ İÇİN ALTERNATİF 
BİR KAYNAK OLABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI 

GÖKÇEN OZAN 
TEKIRDAĞ ÖZEL ADEN FEN LISESI 

GÜLSEMİN SAVAŞ TUNA 
DR., TEKIRDAĞ ÖZEL ADEN FEN LISESI 

DAMLA DEMİRBİLEK 
TEKIRDAĞ ÖZEL ADEN FEN LISESI 

SALİM EFE ZEYBEK 
TEKIRDAĞ ÖZEL ADEN FEN LISESI 

UMUT YAŞAR ERGÜN 
TEKIRDAĞ ÖZEL ADEN FEN LISESI 

 Özet  
Bitkiler tarafından doğal olarak üretilen en önemli polimerlerden biri olan kauçuk stratejik 

bir hammaddedir. Çok fazla alanda kullanıldığı ve doğal kauçuk kaynakları aşırı tahrip edildiği 
için özellikle petrol bazlı polimerler kullanılarak sentetik kauçuklar üretilmektedir. Bu çalışmada; 
geri dönüşümü zor ve pahalı olan sentetik kauçuklar ile tehlikede olan kauçuk ağaçlarına doğal bir 
alternatif bulmak amaçlanmıştır.   

Çalışmada ilk olarak doğal alanlardan T. officinale bitkisi kökleri zarar görmeyecek 
şekilde toplanmıştır. İyice yıkanan bitki kökleri küçük parçalara ayrıldıktan sonra iş farklı 
çözücüde 24 saat bekletilmiş. Hazırlanan örnekler süzüldükten sonra formik asit eklenerek 24 saat 
bekletilmiştir. Dibe çöken kısım alınarak çeker ocakta kurutulmuştur. Elde edilen materyal az 
miktarda olduğu için deneme hamuru; 100 g elde edilen kauçuk, 100 g kauçuk ağacından doğal 
kauçuk, %1 oranında kükürt ve %2 oranında dolgu maddesi kullanılarak hazırlanmıştır. Hamur 
istenilen kıvama geldikten sonra sıcak pres makinesine alınarak (140 C°, 7 dakika) vulkanizasyon 
işlemi tamamlanmıştır. Kalıp haline getirilen materyale çok az ve çeşitte madde eklendiği için 
sadece rheometer makinasında pişme eğrisi testi yapılmıştır.  

Çalışma sonucunda elde edilen kauçuğun yapısına istenilen amaca göre vulkanizasyon 
sırasında bazı maddeler katılarak çeşitli alanlarda kullanılabilceği dolayısıyla T. offcinale’in 
alternatif bir doğal kauçuk kaynağı olabileceği belirlenmiştir.   
 Anahtar Kelimeler: Taraxacum officinale, kauçuk, sentetik, alternatif, geri dönüşüm,  
  
  
 1.GİRİŞ  
Kauçuk ilk defa 1600’lü yıllarda Meso-Amerikalılar tarafından kullanılmış olup Panama Kauçuk 
ağacından (Castilla elastica Sesse.) üretilmiştir. Üretilen maddeye Meso - Amerikalılar ‘’cauchu 
(ağlayan odun)’’ ismini vermiştir (Hosler ve ark., 1999). Bu madde 400’den fazla tıbbi ürün dahil 
olmak üzere 40.000 civarında üründe hammadde olarak kullanılmaktadır. Şu anda tek ticari doğal 
kaynak olan kauçuğun kaynağı endemik bir tür olan Hevea brasiliensis’tir (Brezilya kauçuk 
ağacı) (Mooibroek ve ark., 2000). Esneklik, darbeye dayanıklılık gibi çok önemli özelliklerinden 
ve kullanım alanlarının fazla olmasından dolayı kauçuk talebi günden güne artmakta ve talepleri 
karşılamak için milyonlarca hektar biyolojik çeşitliliğe sahip tropik ormanlar tahrip edilmektedir  
(Warren-Thomas ve ark. 2015). İhtiyacı karşılamak ve tahribatı önlemek için çeşitli polimerler 

ULUSLARARASI 24 Kasım BAŞÖĞRETMEN EĞİTİM ve  
YENİLİKÇİ  BİLİMLER SEMPOZYUMU 
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(stiren-bütadien vb.) kullanılarak sentetik kauçuklar üretilmektedir. Fakat üretilen sentetik kauçuk 
doğal kauçuk gibi çeşitli özellikler (esneklik, darbeye dayanıklılık vb.) bakımından yüksek 
performansa sahip değildir. Performansı arttırmak için çeşitli kimyasal maddeler kullanılmaktadır 
ve sentetik ürünler geri dönüşümlü değildir. Bu nedenle doğal kauçuk üreten kaynakların 
korunması, geliştirilmesi veya potansiyel alternatif kauçuk kaynakları bulunması gerekir 
(Iaffaldano ve ark., 2018). Bu çalışmada; geri dönüşümü zor ve pahalı olan sentetik kauçuklar ile 
tehlikede olan kauçuk ağaçlarına doğal bir alternatif bulmak amaçlanmıştır.   
2.YÖNTEM VE GEREÇLER  
2.1. Bitki Materyalinin Toplanması  
Çalışmada materyal olarak kullanılacak T. officinale bitkisi çeşitli doğal alanlardan toplanmıştır.  
2.2. Bitkinin Kauçuk Üretimi İçin Hazırlanması  
Toplanan bitkilerin kök kısımları iyice yıkandıktan sonra küçük küçük parçalanmıştır. Elde edilen 
kök parçaları üç farklı çözücüde 24 saat bekletilmiştir.   
2.3. Kauçuğun Elde Edilmesi  
Örnekler ayrı ayrı süzüldükten sonra üzerleirne formik asit eklenip 24 saat bekletilmiştir. Dibe 
çöken kısım petrilere alınarak çeker ocakta sıvı kısmın uzaklaştırılması sağlanmıştır.   
2.4. Vulkanizasyon   
Elde edilen materyal çeşitli maddeler (kauçuk ağacından elde edilen kauçuk, %1 kükürt, %2 
dolgu maddesi) katılarak pişirilmiş ve sıcak pres makinasında kalıp haline getirilmiştir.  
2.5. Analizlerin yapılması  
Rheometer makinesi kullanılarak pişirme değerleri testi yapılmıştır.   
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1.Giriş  
Bitkiler tarafından doğal olarak üretilen en önemli polimerlerden biri olan Kauçuk 

(cis1,4-poliizopren) stratejik bir hammaddedir. Çünkü 400’den fazla tıbbi ürün dahil olmak 
üzere 40.000 civarında üründe hammadde olarak kullanılmaktadır (Mooibroek ve ark., 2000). 
Otomobil parçalarında, otomobil lastiklerinde ve günlük yaşamdaki birçok araç ve gereçte 
kullanılan doğal kauçuk artık modern hayatın vazgeçilmez bir mühendislik malzemesidir 
(Vahapoğlu, 2007). Kauçuk ilk defa 1600’lü yıllarda Meso-Amerikalılar tarafından 
kullanılmış olup Panama Kauçuk ağacından (Castilla elastica Sesse.) üretilmiştir. Üretilen 
maddeye Meso- Amerikalılar ‘‘cauchu (ağlayan odun)’’ ismini vermiştir (Hosler ve ark., 
1999). Daha sonra Aztekler, Mayalar, Meksikalılar su geçirmez giysi üretiminde, ayakkabı ve 
kaplama yapımında kauçuktan  
yararlanmışlardır (Evans, 2008). İspanyollar top üretiminde, İngilizler su geçirmeyen lastik 
kumaş, hortum, tampon, lastik vb.  üretmede kauçuğu kullanırken bazı sorunlar (hava 
sıcaklığına bağlı yumuşama veya sertleşme) yaşanmıştır. Ancak Goodyear tarafından 
vulkanizasyon yönteminin bulunması ve daha sonra geliştirilmesi ile bu sorunlar ortadan 
kaldırılmıştır (Bell, 2013).  

Şu anda tek ticari doğal kaynak olan kauçuğun kaynağı endemik bir tür olan Hevea 
brasiliensis’tir (Brezilya kauçuk ağacı). Bu bitkiden elde edilen kauçuk esneklik, elastikiyet, 
aşınma direnci, ısı dağılımı ve darbe dayanıklılık özellikleri bakımından yüksek performansa 
sahiptir (Mooibroek ve ark., 2000). Bu özelliklerinden ve kullanım alanlarının fazla 
olmasından dolayı kauçuk talebi günden güne artmakta ve talepleri karşılamak için 
milyonlarca hektar biyolojik çeşitliliğe sahip tropik ormanlar tahrip edilmektedir (Warren-
Thomas ve ark. 2015).  
Ayrıca tek bir bitki türüne güvenmenin bazı dezavantajları ve potansiyel tehlikeleri olduğunu 
unutmamak gerekir. Yetiştirilen bitkilerin çoğunluğu klonlanmış bireylerden oluşmaktadır. 
Bu durum genetik çeşitliliği olumsuz etkilmekte ve patojenlere karşı duyarlılığı arttırmaktadır 
(Bell,  
2013). Örneğin yaprak yanıklığı nedeniyle Güney Amerika'da ekili ağaçlar büyük zarar 
görmüştür (Le Guen ve ark., 2004).  

İhtiyacı karşılamak ve tahribatı önlemek için çeşitli polimerler (stiren-bütadien vb.) 
kullanılarak sentetik kauçuklar üretilmektedir. Günümüzde kullanılan kauçuk ürünlerinin 
büyük çoğunluğu petrol bazlıdır. Fakat üretilen sentetik kauçuk doğal kauçuk gibi çeşitli 
özellikler (esneklik, darbeye dayanıklılık vb.) bakımından yüksek performansa sahip değildir. 
Performansı arttırmak için çeşitli kimyasal maddeler kullanılmaktadır ve sentetik ürünler geri 
dönüşümlü değildir. Özellikle tıbbı malzemeler ve uçaklar için performans çok önemlidir 
(Bell, 2013). Bu nedenle doğal kauçuk üreten kaynakların korunması, geliştirilmesi veya 
potansiyel alternatif kauçuk kaynakları bulunması gerekir (Iaffaldano ve ark., 2018). 
Asclepias spp. (sütlüce, kanotu, ipekotu), Castilla spp. (lastik ağacı), Euphorbia spp. 
(sütleğen), Ficus spp. (kauçuk ağacı), Landolphia ssp., Solidago ssp. (altınbaşak), Taraxacum 
ssp. (karahindiba), Parthenium ssp.  
(guayule) vb. bitkiler kauçuk üretimi için doğal kaynak olarak önerilmektedir (Mooibroek ve 
ark., 2000; Bell, 2013). Bunlar arasında kauçuk verimi bakımından Parthenium argentatum 
(guayule) ve Taraxacum kok-saghyz (Kazak karahindiba = Rus karahindiba) ön plana 
çıkmaktadır (Iaffaldano ve ark., 2018).  

Tek yıllık bir bitki olan T. kok-saghyz 1930’larda lateks üreticisi olarak tanımlanmıştır 
(Ulmann, 1951). Bitki köklerinde lateks üretmektedir. Bu bitki ile çok sayıda çalışma 
yapılmış olup bitkinin lateks üretiminin diğer türlere göre daha iyi olduğu ancak yabani otlarla 
rekabet gücünün zayıf olduğu belirlenmiştir. Bu nedenle gen aktarımı, klonlama (Schmidt, 
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2009; Schmidt, 2010), T. officinale ile melezleme gibi çalışmalar devam etmektedir 
(Iaffaldano ve ark., 2018).  
Taraxacum kok-saghyz ülkemizde doğal olarak yetişen bir tür değildir, kültürünün yapılması 
gerekir. Taraxacum officinale ise ülkemizde doğal olarak yetişen yaygın bir türdür. Çok yıllık 
olan T. officinale, daha çok farmakolojik etkisi ile bilinmektedir ve yapılan çalışmalar 
genellikle bu amaçlıdır. Bitki antioksidan, antifertilite, hepatoprotektif, antiinflamatuar, 
antitümor, koleretik,  düretik ve antiromatizmal etkilere sahiptir (Baba ve ark., 1981; Jeon ve 
ark., 2008; Tahtamouni ve ark., 2011). Halk tarafından ateş düşürücü, mide ve baş ağrıları 
için kullanılmaktadır (You ve ark., 2010). Ayrıca çiçek salkımları, yaprakları ve kökleri 
yiyecek olarak, kökleri kurutulup kahve olarak tüketilmekte, çeşitli tatlı, içecek ve hamur 
işlerinde aroma verici olarak kullanılmaktadır.  Ülkemizde bu bitki ile yapılan çalışmalar 
oldukça sınırlıdır. Vahapoğlu (2007), kauçuk malzemeler hakkında bilgi verirken bitkiye 
çalışmasında yer vermiştir. Yıldırım (2016), bitki ekstraktını yemlere katarak ısı stresi altında 
bireylerin gelişimini araştırmıştır. Kaplan ve ark. (2018) tentür üretiminde kullanmışlardır. 
Ülkemizde bu bitkiyle ilgili bilgilerin sınırlı olması ve bu konuda çalışma yapılmaması 
projemizin önemini arttırmaktadır.  
1.1.Projenin Amacı  
Bu çalışmada; küresel bir sorun haline gelen ve çeşitli alternatifler aranan doğal kauçuk 
üretimine katkıda bulunmak, geri dönüşümü olmayan sentetik ürünler yerine sağlıklı ve doğal 
maddeler üretebilmek için T. officinale bitkisinden kauçuk elde edip, bu kauçuktan 
imkanlarımız dahilinde birşeyler üretmek amaçlanmıştır.  
2. Yöntem  
2.1. Bitki Materyalinin Toplanması  
Çalışmada materyal olarak çeşitli doğal alanlardan toplanan T. officinale bitkisi kullanılmıştır  
(Şekil1).  
  

  
Şekil 1: Materyalin toplanması  
  
2.2. Bitkinin Kauçuk Üretimi İçin Hazırlanması  
Toplanan bitkilerin kök kısımları musluk suyu ile iyice yıkandıktan sonra bıçak ve bistüri 
yardımıyla kökler küçük küçük parçalanmıştır (Şekil 2).   
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Şekil 2: Köklerin yıkanması ve parçalanması  
  
Kök kısımları sert olduğu için parçaları dahada küçültmek (yüzeyi arttırmak) amacıyla havan 
kullanılmıştır. Ezilen parçalar tartılarak 3 farklı cam kaba alınmıştır (500’er g). Cam 
kaplardan birincisine etil alkol, ikincisine kloroform, üçüncüsüne ise aseton eklenmiştir (1000 
ml’ye kadar).  
Kapların çevresi alüminyum folyo ile kaplanmış ve  oda sıcaklığında 24 saat bekletilmiştir 
(Şekil 3).  

  
Şekil 3: Köklerin ezilmesi ve çözücü maddeler içerisine konulması  
  
2.3. Kauçuğun Elde Edilmesi  
Örnekler ayrı ayrı önce metal sonra plastik süzgeçten cam kaplara süzülerek üzerlerine formik 
asit (50 ml) eklenmiştir. Ağızları kapatılan kaplar çeker ocakta 12 saat bekletilmiştir. Kapların 
dip kısımlarına bakılarak kauçuğun çöküp çökmediği kontrol edilmiştir. Kaplardaki çözücü ve 
formik asidin fazlası alınarak dip kısımda biriken materyal petri kaplarına alınmıştır. 
Örneklerde bulunan sıvı kısmın uzaklaşması için petriler açık olarak çeker ocakta 
bekletilmiştir (Şekil 4).  
  

  
Şekil 4: Kauçuk elde edilmesi  
  
2.4. Vulkanizasyon   
Bu işlemin yapılmasındaki amaç: İster doğal ister yapay olsun tüm kauçuklar elastomer adlı 
genel polimer sınıfının bir parçasıdır.  Oda sıcaklığında orijinal boyunun en az iki misline 
kadar uzatılabilen ve bu uzamayı temin eden kuvvet ortadan kalktığında hemen hemen 
orijinal hâline dönebilen polimerik (makromoleküller) malzemeler elastomer olarak 
adlandırılır. Elastomerlerde esnekliği sağlayan ikili bağlar bulunur. Elastomerler çiğ hâlde 
iken, yani herhangi bir kimyasal işleme, pişmeye tabi tutulmadan önce özellikleri ticari 
kullanım için hiç uygun değildir. Bu yüzden genellikle elastomerler, çeşitli kimyasallarda 
kullanılarak pişirilir. Yani vulkanize edilir. Bu şekilde elastomerlerin istenmeyen özellikleri 
bertaraf edilir ve ticari kullanım için çok uygun bir malzeme hâline getirilir. Vulkanizasyon, 
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yani pişme olayı kimyasal olarak çapraz bağlanma olarak adlandırılır (Evcin, 2017).   
Normal şartlarda (üretim yapılırken) 100 kg hamur için 100’er gram dolgu maddesi (X, Y, Z 
maddeleri) ve kükürt eklenmektedir. Deneme hamuru hazırlanmasında üretimde kullanılan 
formül birebir uygulanmamıştır. Çünkü üretilen kauçukta istenilen özellikler önceden 
belirlenir ona göre hangi maddenin nekadar katılacağı hesaplanır. Çalışmadaki deneme 
hamuru; 100 g elde edilen kauçuk, 100 g kauçuk ağacından doğal kauçuk, %1 oranında 
kükürt ve %2 oranında dolgu maddesi kullanılarak hazırlanmıştır. Elde kauçuk miktarı az 
olduğu için hamur üretilirken kauçuk ağacından elde edilen doğal kauçuktanda eşit miktarda 
kullanılmıştır. İlk olarak doğal kauçuk makineye yerleştirilerek sürtünme sayesinde ısınıp 
yassı hale gelmesi sağlanmıştır. Hamurda iyi bir karışım olabilmesi için üretilen kauçuk 
basamak basamak doğal kauçuğa eklenmiş ve hamur istenilen kıvama ulaşıncaya kadar 
makinedeki işlemlere devam edilmiştir (Şekil 5).   
  

  
Şekil 5: Kauçuk hamuru elde edilmesi  
  
Hamur istenilen kıvama geldikten sonra sıcak pres makinesine alınarak kalıp içerisinde 
vulkanizasyon (pişirme) yapılmıştır (140 C°, 7 dakika).  Üretilen kauçuk kalıp haline 
getirilmiş olup hangi alanda kullanılacaksa ona göre çeşitli maddeler katılabilir ve istenilen 
şekiller verilebilir (Şekil 6).   

  
Şekil 6: Kauçuk hamurunun pişirilerek kalıp haline getirilmesi  
  
2.5. Analizlerin yapılması  
Belirli bir amaç için üretilen kauçuklara pişme değerleri, aşındırma, çekme-kopma 
mukavemeti, kül tayini, yaşlandirma tayini vb. testler yapılmaktadır. Bu testler hakkında bir 
fabrikanın AR-GE Laboratuvarından bilgiler alınmış ve test işlemleri orada yürütülmüştür. 
Çalışmada üretilen kauçuğa fazla bir ek malzeme (dayanıklılığı – esnekliği arttıran, daha fazla 
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dolu maddesi vb.) katılmadığı sadece pişirme değerleri testi yapılmıştır. Bu aşamada materyal 
rheometer makinesine yerleştirilmiş ve ekranda pişme eğrisi takip edilmiştir. Eğri artıyorsa 
pişiyor demektir, azalmaya başladığında bozulduğunu ifade etmektedir.   
  
3. Bulgular  
- Çalışmanın ilk aşamasında çevremizde bulunan doğal alanlar gezilmiş ve T. 
offcinale’in yaygın olduğu alanlar belirlenmiştir. Üniversitenin kampüsünden bol miktarda 
örnek toplanmış. Bu örnekler toplanırken kök kısımları zarar gördüğünde lateksin hemen 
aktığı görülmüş bu nedenle dikkatli bir şekilde toplama yapılmıştır. Çalışmada kullanılan üç 
farklı çözücü sonuçları karşılaştırıldığında; aynı miktar materyalden asetonda elde edilen 
örneklerde formik asit eklendiğinde çökelme olmadığı, etil alkol kullanılanda ise kloroforma 
göre daha fazla çökelme (kauçuk) olduğu belirlenmiştir.  
- Çalışma boyunca birçok kez bitki toplanmıştır. Yağmur yağdıktan bir gün sonra 
topladığımız örneklerin köklerinin daha gelişmiş, yumuşak ve lateks bakımından zengin 
olduğu görülmüştür.  - Etil alkol ve formik asit uygulamaları sonucunda elde edilen doğal 
kauçuğun doğrudan bir yerde kullanılamayacağı vulkanizasyon işleminin uygulanması 
gerektiği anlaşılmış ve bu konuda işlemler yapılmıştır. Vulkanizasyonda kükürt ile pişirme 
işlemi uygulanmakta olup bu işlem sırasında çeşitli maddeler katılarak daha dayanıklı, daha 
esnek vb. özellikler kazanmaları sağlanmaktadır. Bu çalışmada hamur içerisine sadece bir 
çekit dolgu maddesi katılmış diğer maddeler eklenmemiştir. Üretilen doğal kauçuk önce bu iş 
için kullanılan makinelerde hamur haline getirilmiş ve sıcak pres uygulanarak pişirme işlemi 
yapılmıştır. Kauçuk bu aşamadan sonra belirli alanlarda kullanıma hazır hale gelmiştir. Kalıp 
halinde kullanılacağı herhangi bir yere rahatlıkla taşınabilir.   
-Yapılan pişme eğrisi testi sonucunda elde edilen kalıp kauçuğun kısa zamanda bozulmaya 
başladığı görülmüştür (Şekil 7).  

 
Şekil 7. Pişme eğrisi testi sonuç grafiği                   Pişme eğrisi testi olması gereken sonuç 
grafiği  
  
  
4. Sonuçlar ve Tartışma  

Kauçuk önemli bir yeşil polimerdir (biopolimer). Polimerler, birçok uygulama alanına 
sahip ve insan hayatında büyük bir önem teşkil eden materyallerdir. Günümüzde doğal 
polimerler ihtiyacı karşılayamadığı için sentetik (endüstriyel) polimerler 
üretilmektedir.Endüstriyel polimerler göstermiş oldukları yüksek potansiyel ve özelliklerin 
aksine, doğal bir süreç ile yok edilememesi sonucu kirlilik oluşturmakta ve ancak maliyetli 
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parçalanma işlemleri sonucunda bertaraf edilebilmektedir. Bununla birlikte, petrol kaynakları 
gibi tükenir kaynaklardan elde edilmeleri, polimer sektöründe süreklilik ve çevre uyumu 
açısından yeni arayışlara yol açmıştır  (Hazar Yoruç ve Uğraşkan, 2017).  Doğanın tahrip 
edilmesi nedeniyle kauçuk ağaçlarının  zarar görmeside arayışı tetiklemiştir (Warren-Thomas 
ve ark. 2015).  Bu arayışta Parthenium argentatum (guayule) ve Taraxacum kok-saghyz 
(Kazak karahindiba = Rus karahindiba) bitkileri ön plana çıkmış (Mooibroek ve ark., 2000; 
Bell, 2013), bitki geliştirme çalışmaları ile guayulenin verimi arttırılmıştır (Durmuş ve ark., 
2005) aynı işlemler T. kok-saghyz içinde yürütülmektedir.  
Bu çalışmalardan yola çıkılarak ve ülkemizde doğal olarak geniş alanlarda yetiştiği için T. 
officinale ile çalışılmaya karar verilmiştir.  

Çalışmada; materyal olarak kullanılan bitkilerin yağmurdan sonra tolandığında 
köklerin parçalanmasının kolay olduğu ve daha fazla kauçuk elde edildiği görülmüştür. 
Çözücü olarak etil alkol veya klorofom kullanılmasının yararlı olduğu görülmüştür. Burada 
önemli olan bir diğer nokta bitkinin ne zaman toplandığıdır. Bitkiler yaz sonu sonbahar 
başlangıcında toplanmıştır. Toplama işlemi ilkbaharda yapılırsa elde edilen kauçuk yani ürün 
miktarı artabilir. Çünkü kauçuk bitki için bir sekonder metabolittir. Sekonder metabolit 
miktarı ve içindeki maddeler bitki kısımları dahil hasat mevsimi, kullanılan yöntem ve 
teknikler, bitki gelişim evresi ve coğrafi alan gibi birçok faktöre bağlı olarak 
değişebilmektedir (Burts, 2004).  

T. officinale’ten elde edilen doğal kauçuk diğer doğal kauçuklar gibi hemen bir 
materyal üretiminde kullanılmamış vulkanizasyon işlemine tabii tutulmuştur. Günümüz 
modern vulkanizasyon işlemleri 140-180 C° sıcaklıklarında gerçekleştirilmekte olup bu 
işlemler sırasında,  kauçuğun fiziksel ve kimyasal özelliklerini iyileştirmek için çeşitli katkı 
maddeleri katılmaktadır. Bu maddelerden özellikle 3 tanesi çok önemlidir. Vulkanizasyon 
zamanını kısaltan maddeler [inorganik hızlandırıcılar (kurşun oksit, magnezyum, kalsiyum), 
organik hızlandırıcılar, ultra hızlandırcılar], dayanıklılığı arttıran antioksidantlar ve yırtılma- 
sürtünme direncini arttıran karbon siyahıdır (Vahapoğlu, 2007). Vulkanizasyon sırasında 
eklenen kükürt miktarı da (%0.5- 50) üretilen kauçuğun özelliklerini etkilemekte, kükürt 
miktarı arttıkça kauçuk sertleşmektedir. Örneğin  %30-50 oranında kükürtle vulkanizasyon 
yapılarak sert lastik elde edilir (Hazar Yoruç ve Uğraşkan, 2017). Bu çalışmada 
vulkanizasyon sırasında sadece %1 oranında kükürt ve  %2 orannda dolgu maddesi 
eklenmiştir. Bu nedenle yapılan pişme eğrisi testi sonucunda elde edilen kauçuğun kısa 
zamanda bozulmaya başladığı görülmüştür. Bu sonuç Ar-ge bölümündeki  
yetkililer ile de gözden geçirilmiştir. Dolgu maddelerinin ve kükürtün miktarının arttırılması, 
diğer maddelerinde katılması ile elde edilen kauçuğun çeşitli alanlarda kullanılabileceği 
belirtilmiştir.   

Diğer taraftan elde edilen kauçuk saf kauçuk değildir. Yapıda bulunan başka bitkisel 
maddeler de pişirme eğrisi testinde etkisini göstermiş olabilir. Yapılan literatür çalışmalarında 
saf kauçuk elde edebilmek için çeşitli yöntemler uygulanmıştır (Bushman ve ark., 2006; Bell, 
2018).  
Ancak bu yöntemleri uygulayabilmek çok çeşitli kimyasallara ve laboratuvar ortamlarına 
ihtiyaç vardır.   

Çok geniş kullanım alanı ve piyasası olan kauçuk günümüzde daha çok petrol bazlı 
ürünlerden sentetik olarak üretilmektedir. Ancak bu ürünler doğal kauçuktaki özellikleri 
taşımamakta ve geri dönüşümleri için çok zaman ve para harcanmaktadır, bazıları da 
geridönüşümsüzdür. Doğal kauçuk kaynaları ise tahribat nedeniyle eski verimini kaybetmiştir. 
Bu nedenle yapılan çalışma oldukça önemlidir. Çalışma sonucunda elde edilen kauçuğun 
yapısına istenilen amaca göre vulkanizasyon sırasında bazı maddeler katılarak çeşitli 
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alanlarda kullanılabilceği dolayısıyla T. officinale’in alternatif bir doğal kauçuk kaynağı 
olabileceği belirlenmiştir. Elde edilen verilerin alanında uzman kişilerce değerlendirilip 
çalışmanın daha da geliştirileceği düşünülmektedir.  
  
5. Öneriler  
Çalışmada elde edilen veriler kullanılarak T. officinale kauçuğundan bazı malzemler 
üretilebilir,  ülkemizin değişik bölgelerinden, farklı zamanlarda  T. officinale bitkileri 
toplanarak ürettikleri saf kauçuk miktarları karşılaştırılabilir, bu bitkinin ürettiği kauçuk 
miktarını arttırabilmek için yurtdışındaki gibi ıslah çalışmaları yapılabilir.   
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ÖZET 
Makale ninni ve okşamalarda teşbihlerden bahsediyor. Söz, herhangi bir kavramın adıdır. 

Bu adlandırmaya nominativ anlam denir. Sanatsal dil ise mecazi olduğu için buradaki söz kendi 
nominativ anlamıyla yetinmiyor. İç semantik tutumuna bağlı olarak sanatsal dilin "söz"ü esas 
anlamdan başka ek anlamlar da bildirir. Buna dilbiliminde "mecaz" denir. Samnatsal eserdeki söz 
his ve duyguları ifade eden, dinleyicinin estetik zevkini okşayan, imge yaradabilendir. 

Sözün mecazi anlam ifade etmesi sanatsal metindeki kelimelerle bağlantılı şekilde ortaya 
çıkar. Bu anlam kelimenin adlandırdığı eşyâyı, hareketi, olayı hem de çeşitli yönünden anlatıyor, 
aydın bir açıklamasını verir. Mecazın yardımıyla sanatsal eserdeki esas anlam daha mecazi ve 
etkili ifadesini bulur. 

Yazılı edebiyatta olduğu gibi, sözlü edebiyatta da, mecazi tefekkürün en yaygın türü olan 
teşbih ninni ve okşamalar da aktiftir. 

Teşbih ninni ve okşamalarda şiirsel fikrin ağırlığını üstlenen ttasvir aracıdır ve gösterilen 
janrın üslubunu seciyyelendiren mecazi sözlerdir. Burada kelimeler kendi semantik yükünü 
değişmekle yeni estetik kriterler konumunda duruyor, mecazi düşünceyi yığcam şekilde ifade 
ediyor. 
Dağlarda lalam sensen, 
Alınmaz galam sensen. 
Kimim yok, kimsenem yok. 
Bir şirin balam sensen. 

Tarihsel olarak devletin en değerli markaları onun kendi kalesi sayılmıştır. Bu kalenin 
alınması devletin çökmesine eşit tutulurdu. Getirilen örnekte evlat bu anlamda "alınmaz kaleye" 
benzetilmiş ve çok ilginç teşbih ortaya çıkarmıştır. Burada benzeyen "kale", benzetilen "evlat", 
benzetme sıfatı "alınmaz" sözleridir, dördüncü unsur benzetme koşması ise yer almıyor. 

Teşbih hem de karşılaştırmadır. Bir nesnenin herhangi belirtisinin, başka bir nesneyle ve 
onun belirtisi ile benzerliyini eklemek için kullanılır. Yani nesnelerin karşılaştırılması yapılır. Bu 
aynı zamanda, bir olayın diğeri ile farklarını göstermektedir. Bu, olayın gerekli belirtisini 
vurguluyor. Teşbih görüntüde kavramların estetik anlamı üzerinde duruyor, mecazlaşan söz 
leksik-semantik anlam kapsamını genişletiyor. 

Böylece, ninni ve okşamalar teşbih yaratan, mecazlaşma oluşturan her bir kelime şiirsel 
keşif seviyesinde duruyor ve dinleyicinin hayalinde zengin imgeler doğurur. Ninni ve okşamalar 
çoğu zaman genel ahval-i ruhiye, lirik-duygusal ruh tesbihler yoluyla oluşturulur: 
Gapımızda var çinar, 
Yarpağı dinar-dinar. 
Menim balam körpedi, 
Saklasın perverdigâr 

Dinar birçok Arap ülkelerinde halen işlenen eski para birimlerindendir. Örneğimizde çınar 
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ağacının yaprakları dinara benzetiliyor. Görünür bu ninninın okunması yılın sonbahar mevsimine 
tesadüf etmiş, yapraklar sarı-altın renk olduğu için dinara benzetilmiştir. Burada teşbihin çok 
önemli bir üslubi üstünlüğünü görüyoruz. Bu benzetme sayesinde adeta ninninın okunduğu bu 
ortam göz önünde canlanır: ana pencerenin önünde oturup, bebeğinin beşiğini sallaya-sallaya 
ninni söylüyor. Pencereden bakınca avluda gördüğü çınar ağacının yapraklarını da tarif ederek 
ilginç kelimeler erseye getirir. 
Anahtar kelimeler: ninniler, okşamalar, teşbih, dinar. 

 
ABSTRACT 
In the article he talks about the rosaries, the lullaby and the caresses. A word is the name of 

any concept. This nomenclature is called nominative meaning. Since the artistic language is 
metaphorical, the word here is not content with its own nominative sense. Depending on the 
interior semantic attitude the "word" of the artistic language also conveys additional meanings 
other than the original meaning. This is called "metaphor" in linguistics. Expression of feelings 
and emotions in Samnatsal work,caressing the aesthetic taste of the listener, the image is the 
creator. 

Metaphorical meaning of the word it appears in connection with the words in the artistic 
text. This meaning is the word that the word names, movement, the event as well as various 
aspects, gives an explanation of intellectuals. With the help of metaphor the main meaning finds 
more metaphorical and effective expression. As in written literature, in oral literature, The most 
common type of figurative contemplation, the lullaby and caresses, are also active. Tesbih lullaby 
and caressing is the tool of the ttasvir that undertakes the weight of the poetic idea and 
metaphorical words that select the genre of the genre shown. Here the words change their 
semantic burden and stand as new aesthetic criteria, he expresses metaphorical thought in a pile. 
Dağlarda lalam sensen, 
Alınmaz galam sensen. 
Kimim yok, kimsenem yok. 
Bir shirin balam sensen. 

Tarihsel olarak devletin en değerli markaları onun kendi kalesi sayılmıştır. Bu kalenin 
alınması devletin çökmesine eşit tutulurdu. Getirilen örnekte evlat bu anlamda "alınmaz kaleye" 
benzetilmiş ve çok ilginç teşbih ortaya çıkarmıştır. Burada benzeyen "kale", benzetilen "evlat", 
benzetme sıfatı "alınmaz" sözleridir, dördüncü unsur benzetme koşması ise yer almıyor. 

Teşbih hem de karşılaştırmadır. Bir nesnenin herhangi belirtisinin, başka bir nesneyle ve 
onun belirtisi ile benzerliyini eklemek için kullanılır. Yani nesnelerin karşılaştırılması yapılır. Bu 
aynı zamanda, bir olayın diğeri ile farklarını göstermektedir. Bu, olayın gerekli belirtisini 
vurguluyor. Teşbih görüntüde kavramların estetik anlamı üzerinde duruyor, mecazlaşan söz 
leksik-semantik anlam kapsamını genişletiyor. 

Böylece, ninni ve okşamalar teşbih yaratan, mecazlaşma oluşturan her bir kelime şiirsel 
keşif seviyesinde duruyor ve dinleyicinin hayalinde zengin imgeler doğurur. Ninni ve okşamalar 
çoğu zaman genel ahval-i ruhiye, lirik-duygusal ruh tesbihler yoluyla oluşturulur: 

Historically, the most valuable brands of the state have been regarded as its strongholds. 
The acquisition of this castle was equal to the collapse of the state. In this example, the son has 
been likened to the maz inadmissible castle ve in this sense and revealed a very interesting 
diagnosis. "Castle", which resembles here, simulated "son", the adjective adjective is the words 
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"not taken", the fourth element is the analogy run. The prayer is both comparison. Any indication 
of an object, is used to add similarity to another object and its sign. So the comparison of objects 
is done. This is also shows the differences of one event with another. This highlights the required 
symptom of the event. Rosary emphasizes the aesthetic meaning of the concepts in the image, the 
metaphorical word expands the scope of the lexic-semantic meaning. Thus, the lullaby and 
caresses create the glorification, each word that constitutes metaphorism stands at the level of 
poetic discovery and produces rich images in the listener's imagination. Lullaby and caresses 
often the general ahval-i spirit, the lyrical-emotional soul is created through rosaries: 
Gapımızda var chinar, 
Yarpağı dinar-dinar. 
Menim balam korpedi, 
Saklasın perverdigar 

Dinar is still one of the oldest currencies in many Arab countries. In our example, the leaves 
of the plane tree are likened to dinars. The reading of this visible lullaby coincided with the 
autumn season of the year, Since the leaves are yellow-gold color, they are likened to dinar. Here 
we see a very important stylistic superiority of the diagnosis. Thanks to this analogy, the 
environment in which the lullaby is read is revived: sit in front of the main window, shakes the 
baby's cradle-shake lullaby. Looking through the window, he describes the leaves of the plane tree 
he saw in the courtyard and brings interesting words. 
Keywords: lullabies, caresses, prayer, dinar. 
GİRİŞ 

Söz herhangi kavramın adıdır. Bu adlandırmaya nominativ anlam denir. Sanatsal dil ise 
mecazi olduğu için buradaki söz kendi nominativ anlamıyla yetinmiyor. İç semantik tutumuna 
bağlı olarak sanatsal dilin "söz" ü esas anlamdan başka ek anlamlar da bildirir. Buna dilbiliminde 
"mecaz" denir. Sanatsal eserdeki söz his ve duyguları ifade eden, dinleğicinin estetik zevkini 
okşayan, imge oluşturabilendir. 

"Şiir, kendine has olan dildir" (Якобсон, 1975: 228) ve bu husus ninni ve okşamalarda tüm 
yönleriyle kendisini temsil eder. Mecazların söz ortamına getirdiği şiirsel ruh ninni ve 
okşamalardadaki üslubi hizmetlerini tüm dolgunluğu ile yansıtır. 

Diğer nazım eserlerde olduğu gibi ninni ve okşamalarda da her "kelime ve ifadenin 
arkasında canlı imge duruyor" (Ефимов, 1957: 82). Metnin sanatsal derki doğrudan obrazlaşmış 
dil birimlerinin etkisinden neş'et ediyor. Bu yüzden de tüm mecazi sözler ninniler için yararlı dil 
materialleridir. 

Sözün mecazi anlam ifade etmesi sanatsal metindeki kelimelerle bağlantılı şekilde ortaya 
çıkar. Bu anlam kelimenin adlandırdığı eşyâyı, hareketi, olayı hem de çeşitli yönden anlatıyor, 
aydın bir açıklamasını verir. Mecazın yardımıyla sanatsal eserdeki esas anlam daha mecazi ve 
etkili ifadesini bulur. 

Saydığımız bu özellikleri mecazın, incelediğimiz ninni ve okşama örneklerinde de yaygın 
olarak kullanımına esas verir. Dikkate alındığında, anne ile çocuğu arasında en saf, en güçlü sevgi 
ve bağlılık duygusu mevcuttur, bu şiirlerde hissin, duygusallığın, obrazlılığın daha avantajlı 
konumda durduğu doğal sayılabilir. Şiirlerdeki her mısra, hatta her bir birleşme ve söz yüksek iç 
hislerin uygulamasından oluşmuştur. Mecazlar bu sürecin esas yaratıcı güçleridir. Sanatsal tasvir 
ve ifade araçları olarak da adlandırılan mecazlar, ninni ve okşama üslubunun temel sütunu, inşaat 
malzemesidir. Sözün eşyavi-mantıksal ilişkilerinin çeşitliliği bu şiirlerde de mecazların farklı 
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türlerinin oluşmasına imkan verir. Ninni ve okşamalarda işlek ve verimli nitelikteki mecazlar 
sırasında teşbih ve üslubi özellikleri incelemek çok ilginçtir. 

Yazılı edebiyatta olduğu gibi, sözlü edebiyatta da, mecazi tefekkürün en yaygın türü olan 
teşbih ninni ve okşamalarda da aktiftir. 

Sözcük anlamı belirli özelliğine göre iki kavram arasında uygunluk demektir (Guliyeva, 
1991: 103). Bu uygunluk ninni ve okşamalarda tarif nesnesinin mahiyetine çöküyor, sanatsal 
güzelliğin eşsiz örneklerini oluşturuyor. Teşbih şiirsel düşünce yükünü üstlenen sanatsal tarif aracı 
olarak ninni ve okşamalarda önemli üslubi fonksiyonlu bir ayrıntıdır ve metnin şiirsel anlamını 
ortaya çıkarmakla eşsiz bir rol oynuyor. Teşbihler ninni ve okşamalarda mecazi düşüncenin 
kompak ifade aracı olarak metni sanatsal çizgilerle zenginleştirir. 

Bu mecaz benzetme olarak da adlandırılır. Fakat benzetilmek çoğu mecaz türlerinde başlıca 
şertlerdendir. Teşbihin ise kendine has bir yapısı vardır. Burada benzetme oluşması için dört unsur 
görülür: benzeyen, benzetilen, benzetme eki ve benzetme sıfatı. Fakat her zaman bu dört unsurun 
varlığı önemli değildir. Teşbihin varlığının esasını benzeyen ve benzetilenin varlığı belirler. Yani 
birbirine benzeyen belirtisi veya benzetme eki kendini göstermese bile, bu iki taraf da gözle, ya da 
derkedilme ile tespit edilirse teşbih sayılabilir: 
Dağlarda lalam sensin, 
Alınmaz kalem sensin. 
Kimim yok, kimsenem yok. 
Bir şirin balam sensin (Az. bayat. 1984: 04-208). 

Teşbih ninni ve okşamalar şiirsel fikrin ağırlığını üstlenen tarif aracıdır ve gösterilen türün 
üslubunu seciyyelendiren mecazi sözlerdir. Burada kelimeler kendi semantik yükünü değişmekle 
yeni estetik kriterler konumunda duruyor, mecazi düşünceyi lakonik şekilde ifade ediyor. 

Tarihsel olarak devletin en değerli markaları kendi kaleleri sayılmıştır. Bu kalenin 
kaybedilmesi devletin çöküşüne eşit tutulurdu. Şu söylenen örnekte evlat bu anlamda "alınmaz 
kaleye" benzetilmiş ve çok ilginç teşbih ortaya çıkarmıştır. Burada benzeyen "kale", benzetilen 
"evlat", benzetme sıfatı "alınmaz" sözleridir, dördüncü unsur benzetme eki ise yer almıyor. 

Teşbih hem de karşılaştırmadır. Bir nesnenin herhangi bir belirtisinin, başka bir nesneyle ve 
onun belirtisi ile benzerliğini belirtmek için kullanılır. Yani nesnelerin karşılaştırılması yapılır. 
Bu, aynı zamanda, bir olayın diğeri ile farklarını gösterir. Bu olayın gerekli belirtisini vurguluyor. 
Teşbih tarifdeki kavramların estetik anlamı üzerinde duruyor. Mecazlaşan söz leksik-semantik 
anlam sınırlarını genişletiyor. Böylece, ninni ve okşamalarda teşbih yaratan, mecazlaşma 
oluşturan her bir kelime şiirsel keşif seviyesinde duruyor. Dinleyicinin hayalinde zengin imgeler 
oluşturur. Ninni ve okşamalarda çoğu zaman genel ahval-i ruhiye, lirik-duygusal ruh teşbihler 
yoluyla oluşturulur: 
Kapımızda var çinar, 
Yarpağı dinar-dinar. 
Menim balam körpedi, 
Saklasın perverdigar (Göyçe, 2000: 692). 

Dinar birçok Arap ülkelerinde halen kullanılan eski para birimlerindendir. Örneğimizde 
çınar ağaçının yaprakları dinara benzetiliyor. Görünür bu ninninin okunması yılın sonbahar 
mevsimine tesadüf etmiş, yapraklar sarı-altın renk olduğu için dinara benzetilmiştir. Burada 
teşbihin çok önemli bir üslubi üstünlüğünü görüyoruz. Bu benzetme sayesinde adeta ninninin 
okunduğu bu ortam göz önünde canlanır: ana pencerenin önünde oturup, bebeğinin beşiğini 
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sallaya-sallaya ninni söyler. Pencereden bakınca avluda gördüğü çınar ağacının yapraklarını da 
tarif ederek ilginç satırlar erseye getirir. Karşılaştırma için işte çınar ağacının seçilmesi de tesadüf 
değildir. Eskiden şimdiye kadar bu ağaç kendi azameti, görkemi, yararlılığı ve uzun ömürlü 
olmasıyla seçilmiştir. Görünür, ana da çocuğunu bu özelliklerine göre çinarla kıyaslamaya ve ona 
benzetmeye çalışmıştır. Bu benzetmeden hasıl olmuş mecazi söz metinde o yüzden kabarık 
görünüyor ki, onların mayasında taze sanatsallık olguları mevcuttur. Teşbihle belirtilen şiirsel 
nefesin asil etkisi hemen sezilir. Bu, her şeyden önce, ninni ve okşama üslubunun olgunluk 
derecesi gibi değerlendirilen meziyyetdir. 

Teşbihin başarılı alınması için şart benzeyen ve benzetilen nesnelerin uyarlı seçilmesi ve 
aynı zamanda aralarındaki benzerliğinden serrastlığıdır. Benzeğişin seciyyesi metindeki temel 
fikri daha etkili kılır. 

"Teşbihlerin bileşenlerinden benzeyen ve benzetilenlerin şiirsel fikre uygunluğundan, 
ustalıkla oluşturulan sanatsal tabloların teravetine bağlı olarak sanatsal predmet özel hızla 
hafızaya nüfuz eder ve mecazi hayalin sınırlarını genişletir." (Hüseynov, 2010: 145). Ninni ve 
okşamaların lakonizmi de dil malzemelerine önemli bir rol oynar. Teşbihin yarattığı şiirsel siglet 
metne eşlik ediyor, sanatsal dil olgusu gibi yüksek değer kazanıyor. Böylece, ninni ve okşamalar 
teşbihler lirik üslubun gerektiğini uyarır. Teşbihlerle deyim üslubunun özgünlüyü hem de bebek 
duygularına hakim kesilme kalitesi kazanıyor. 
Gözlerinden yaş geli, 
Dingirleni daş geli (Irak-türkmen, 1999: 203). 

Bildiğimiz gibi teşbihde iki taraf-benzeyen ve benzetilen yer alıyor. Bu tarafların ifade 
araçları ise çeşitlidir. Ninni ve okşamalarda benzeyen taraf doğal olarak genellikle bebeklerdir. 
Şiirlerde en çok rastlanan öğretmen anne ve ninelerin bebeklerinin yüz hatlarının, vücut üyelerinin 
veya başka yönlerinin diğer nesnelere benzetilmesi ile oluşan teşbihlerdir. Bu benzetme sözleri 
bebeğin adeta ruhunu okşuyor ve onu hoş-ruhiye sağlar. Aşağıdaki örnekte oynamaya, eğlenmeye 
can atan çocuğun parıltılı bakışları çeşmenin kaynayan suyuna, dudakları ise sütün üzerini örten 
lezzetli gaymağa benzetilir: 
Gözleri gaynar bulag, 
Eyilif işmağım geliy, 
Dodağı süd gaymağı, 
Soyuf yimağım geliy (Şeki,  2000: IV-93) 

Görüldüğü gibi, karşılaştırmalar annenin samimi duygularını, halini yüksek düzeyde 
sanatsallaştırmaya muvaffak olmuştur. Ayrıca kırılgan tonlama tonlarında, ince ve zarif çizgileri 
ile sanatsal ruhun canlılığına hizmet göstermişlerdir. 

Sonraki getirdiğimiz örnekte ise küçük bebeğin yeni gelişmeye başlamış dişleri, inci ile 
beraber tutularak çok duygusal ve ilginç tarif edilir. Böyle mükemmellikle ninni ve okşamalar 
dinleyiciyi kendi cazibesine çekebilir. Bu ondan kaynaklanıyor ki, başarılı teşbih metin ortamında 
mühakimelere, lirik düşünceye duygusal yaklaşım getirir ki, bu da sanatsal inikas dolğunluğuna 
zemin hazırlar. 
Güllü balam, gül balam, 
Dişleri inci balam. 
Dodağı açmasa da, 
Üreyi gülen balam (Şeki,  2000: IV-93). 

Bu tür benzetmeler ninni ve okşamaların dilinde yeterince verimlidir. Böyle teşbihlerin 
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üslubi görevi daha çok danışanla dinleyen arasında yaklaşımı, manevi bağlılığı ve iç ulvi 
duyguları doğal, inandırıcı iletmekten ibarettir. 

Teşbihin benzetilen tarafının ifade araçları ise daha çeşitlidir. Bu renklilik sayesinde mecazi 
söz sanatsal evrim eylemi olarak ortaya çıkar ve metin bir bütün kalite haddine yetişir. Böylece, 
teşbihler canlı iletişim özelliklerini içermektedir. Benzetilen tarafın seciyyesine göre teşbihleri bu 
tür gruplandırabiliriz: 

a) hayvana benzetilenler: 
Laylayım bir guş idi, 
Hasara gonmuş idi. 
El uzatdım tutmağa, 
Melekler tutmuş idi (Şeki,  2000: IV-385). 

ve ya: 
Gız bir maraldır, 
Göz de garaldır. 
Hasret çekenin, 
Rengin saraldır (Az.folk. 2005: 05-212). 

İlk okşama örneğinde ana söylediği ninniyi uçan kuşa benzetiyor. Bu teşbih daha çok 
çocuğun dikkatini çekmek, onda ilgi uyandırmak için söylenmiştir. Diğer örnekte ise kız çocuğu 
güzellik şahsında marala-geyiğe benzetiliyor. Her iki karşılaştırmada serrastlık ona yol açan, 
onların oluşturduğu teşbihde sözler mecazlaşır, rengarenk üslubi araçlara dönüşüyor. Aydın sezilir 
ki, benzetmelerin her biri taze sanatsallık olgusudur ve onlar ninni ve okşamalarda üslup 
zenginliğini temsiletme hakkı kazanabiliyor. 

b) bitkilere benzetilenler: 
Bu benzetilenler de nicel göstergeleri ile birlikte, kalitece de dikkat çekiyor. Onlar tarif 

konusuyla duygusal yaklaşımı, mecazi bakışı koruyup saklamakla birlikte metnin şiirsel 
açıklamasına da revac verir, içeriğin doğurduğu estetik etki üslubi açıklamasını buluyor. 
Eziziyem ziresen, 
Zeferansan, ziresen. 
O güne kurban olum, 
Bir kapıdan giresen (Az. bayat. 1984: 04-208). 
 
Balam gel soyun görüm, 
Serv tek boyun görüm. 
Tanrıdan arzum budur, 
Balamın toyun görüm (Az. bayat. 1984: 04-208). 

Benzetilen bitkiler hiç de rastgele tayin edilmez. Zaferan-(safran), zire (kimyon) annelerin 
çok kullandığı, sağlığa yararlı ve yemekleri daha lezzetli hale getirdikleri için evlatlarını işte bu 
baharatlara benzetiyorlar.. 

Diğer örnekte ise yavrusunu serv (selvi) ağacına benzeten annenin, çocuğunu ileride yüksek 
boylu ve düz ince vücutlu görme isteği, arzusu ifade edilir. 

c) cansız eşyalara benzetilenler: 
Cansız eşyalara benzetilen nesne konuşma durumuna özel mecazilik seviyesi getiriyor. 

Şiirsel özellikleriyle ilgili nitelikleri ortaya koyuyor. Başarılı ninni ve okşama dilinde cansız eşya 
belirten kelimeler mecazlaşarak kendisinin tüm sanatsal etki oluşturma meziyetlerini kabarık 
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biçimlerde gösterebilir. 
Göyde geden gaz, 
Dimdiyi almaz, 
Bir dene naz-naz, 
Geler gızımçün 
 (http://bala.az/ezizlemeler/ 
4\6). 

Okşamada gazın gagası elmas olarak tarif edilir. Kızını okşayan, onu eylendiren ana bu 
teşbihle şiir parçasının ritmikasını hızlandırmış, yarattığı uyak sistemi ile onun daha akılda kalıcı 
olmasına imkan sağlamıştır. Başka bir örnek: 
Allah, allah amandı, 
Bunun gaşı kemandı. 
Aşağı koyma hisdener, 
Yukarı koyma pasdanar (Göyçe, 2000: 686). 

Görüldüğü gibi ikinci satırda gaşı kamandı (kaşı kemandır) teşbihi işleniyor. Teşbih burada 
sanki nedense incinen, kırılan, mutsuz olan çocuğun gönlünü almak, moralini hoş etmek 
makamında görür. Bunlar başarılı alındığı için teşbihler tarif konusu hakkında dolgun fikir 
oluşturur. Konuşma ortamına özel ekspressivlik gelir ki, bu da metnin genel atmosferine uygun 
olduğu için imgeler sanatsal uyak uygun şekle düşüyor. 

Ninni ve okşamalarda teşbih çok geniş sanatsal görev taşıyor. Tarif edilmesi önemli 
nesneyi, eşyayı, olayı, belirtiyi vb. daha mecazi levhalarla ulaştırmakla beraber, idrak 
fonksiyonunu da yerine getirebilirr. Şiirdeki temel fikri özel dinamizmle ve daha parlak şekilde 
yansıtabiliyor. 

Teşbih yapısına göre de farklı sunulabiliyor. Onun yapısı ibaret olduğu dört unsurun 
(benzeyen, benzetilen, benzetme eki ve benzetme sıfatı) katılımına dayanır. Bu unsurların 
hepsinin yer aldığı teşbih ayrıntılı teşbih (Guliyeva, 1991: 112) sayılır. Bu yapıya sahip teşbihler 
ninni ve okşamalarda az değildir. Bir ilginç örneğe dikkat edelim: 
Garayam gamber kimi, 
Müşk ile enber kimi. 
Anam meni çok sevir, 
Tanrı Peyğember kimi (Gencebasar, 2000: 473). 

Örneğimiz neredeyse yalnız teşbihler üzerine kurulmuştur. Temamen benzetmelerden 
oluşan bu okşamada, anne henüz konuşamayan bebeğinin adına konuşuyor. Annenin ganber 
(kaya) taşı gibi siyah, müşk-enber gibi kokulu, tanrı-peygamber gibi kutsal saydığı yavrusuna 
olan sonsuz sevgisi, çok yüksek sanatsallıkla belirtiliyor. Bu teşbihler anne ile yavrusu arasındaki 
saf bağlılığın ve muhabbetin gerçek görüntü yaratmakta karşılıksız rol onuyor. 

Yapı bakımından baksak, bu metnin ilk cümlesinde ayrıntılı teşbih (garayam gamber gibi) 
yer alıyor. Diğer teşbihlerde (müşk ile enber gibi, tanrı, peygamber gibi) ise benzeyen, benzetilen 
ve benzetme eki sunulsa da, benzetme belirtisi-sıfatı yoktur. Bu tip teşbihlere kompakt teşbih 
(Guliyeva, 1991: 113) denir. 

Benzetilen tarafın leksik-semantik anlamından bağımsız olarak ninni ve okşamalar teşbihler 
istenilen kavrama estetik yaklaşımı, mecazi bakışları dikkat merkezinde tutar, gerçekliğin şiirsel 
açıklamasına, onların doğurduğu şiirsel etkinin açıklamasına yönelir. Teşbihin yarattığı sanatsal 
ruh onun taraflarının lügat anlamından bağımsız olarak fikir ve his zenginlikleri ile seçilir, lirik 
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etkinliği ile kendini sunuyor. 
Teşbihler benzetme ekinin katılıb-katılmaması için de farklılaşırlar. Benzetme ekinin 

işlenmediği teşbih-sadeleşmiş teşbihdir (Guliyeva, 1991: 111). Örneğin: 
Yol üste bulag ollam, 
Sarınnam dolag ollam. 
Sen menim bir denemsen. 
Özüm göz-gulag ollam (Azerb bayat, 2004: 84-184). 

 
Goçahdı şirdi balam, 
Gıvladı, pirdi balam. 
Gel felek, gıyma mana, 
Yazığam birdi balam (Göyçe, 2000: 683). 

Fakat benzetme eki yer alan tespihler daha basit ve anlaşılır olur. Bu tip teşbihe-tekidli 
teşbih (Guliyeva, 1991: 111) denir. Tekidli teşbihleri metin dahilinde belirlemek daha rahat olur. 
Bazen bu eklerin katılımı üslubi zorunluluktan oluşsa da, bazen sırf uyak yaratmak, şiirin 
temposunu hızlandırmak amaçlıdır: 
Başına dönüm baş kimi, 
Üstü gatıglı aş kimi. 
Toyunu çemende tutum. 
Pulu töküm daş kimi (Kahraman, 2009: 173). 

 
Gül ekdim, gül olasan, 
Suvarram gögeresen, 
Çöldeki seyran tekin, 
Meylin mene salasan (Kerkük, 1990: 301). 

Teşbihler ninni ve okşamalar estetik yaratma olgusu gibi tezahür ediyor. Dilimizin iç şiirsel 
kaynaklarının aktivliyinde kendini sunan teşbihlerde özel üslubi çalarlar vardır. Özel şiirsel 
iletişim biçimi olan ninni ve okşamalar onlar metnin üslubi kalitece güzelleşmesine hizmet ediyor, 
düşündürücü sanatsal detaylar, orijinal tarif araçları olarak ilgi çekiyor. 
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HİBİSCUS ESCULENTUS L.’NİN KIVAM ARTTIRICI, 
YAPIŞTIRICI, OYUN HAMURU VE TABLET ÜRETİMİNDE 
                KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI 

INVESTIGATION OF THE USABILITY OF HIBISCUS ESCULENTUS L. IN THE 
PRODUCTION OF SATBILIZER, ADHEZIVE, PLAY DOUGH, AND TABLET  

Gülsemin SAVAŞ TUNA 
Dr.,  Tekirdağ Özel Aden Fen Lisesi 

Gökçen OZAN 
Tekirdağ Özel Aden Fen Lisesi 

Mert Burak IŞIK 
Tekirdağ Özel Aden Fen Lisesi 

Berk Buğra IŞIK 
Tekirdağ Özel Aden Fen Lisesi 

Zennur İrem CAN 
Tekirdağ Özel Aden Fen Lisesi 

ÖZET: 
Bamya, (Hibiscus esculentus L. ) besin olarak kullanılmakla birlikte birçok alanda araştırma 

amaçlı da kullanılmaktadır. Bu çalışmada; bamyadan elde edilen özüt ve posalardan doğal kıvam 
arttırıcı, yapıştırıcı, oyun hamuru ve bağırsakları rahatlatıcı tablet oluşturulması amaçlanmıştır. 
 Çalışmada ilk olarak bamyalar temin edilerek,  3 farklı şekilde özüt elde edilmiştir. Kart bamya 
ve bitki gövdesi kullanılan özütün daha kullanışlı ve ekonomik olduğu görülerek diğer işlemler bu 
özüt ile gerçekleştirilmiştir. Bamya özütü, glutensiz un, nohut ve mercimek unu kullanılarak BMB  
kıvam arttırıcılar üretilmiş ve çorba denemelerinde kullanılmıştır. Denemelerde yapılan çorbalar 
anketler ve istatistiki analizler ile değerlendirilmiştir. İstatistiki analizler sonucunda BMB kıvam 
arttırıcı kullanılarak yapılan çorbaların normal un ile yapılandan farklı  (tat, koku, renk) olmadığı 
belirlenmiştir. Ayrıca kıvam arttırıcı kullanıldığında yapılan çorbanın kalori değeri düşmektedir. 
Bamyanın yapışkan özelliği dikkate alınarak özellikle çocukların kullanması için doğal BMB 
yapıştırıcı üretilmiş ve denemeler yapılmıştır. Ayrıca yine çocukların sağlıklı materyallerle 
oynayabilmeleri için doğal oyun hamuru yapılmış ve güzel sonuçlar elde edilmiştir. Çalışmada 
materyalin tamamı değerlendirilmiş olup, posa bağırsakların çalışmasına yardımcı olmak 
amacıyla BMB tablet üretiminde kullanılmıştır. 
 Çalışma sonucunda;  hasattan sonra bitkinin değerlendirilmeyen kısımları kullanılarak,  
sağlığımızı olumsuz yönde etkilemeyecek doğal kıvam arttırıcı, yapıştırıcı, oyun hamuru ve tablet 
üretilmiştir. Ürünlerin uzman kişilerce geliştirilerek insanların kullanımına sunulması 
önerilmektedir.  
 Anahtar Kelimeler: Bamya, Kıvama arttırıcı, Yapıştırıcı, Oyun hamuru, Tablet. 
ABSTRACT 

In addition to being used as a food, okra (Hibiscus esculentus L.) is used for research purposes 
in many areas.  In this study, it is aimed to produce natural stabilizer, adhesive, play dough, and 

ULUSLARARASI 24 Kasım BAŞÖĞRETMEN EĞİTİM ve 
YENİLİKÇİ  BİLİMLER SEMPOZYUMU 
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lapactic tablet from the extract and pulp obtained from okra. 
 In the study, okra was first procured, and its extract was obtained in 3 different ways. Since it 
was observed that the extract obtained from tough okra and plant stem was more useful and 
economic, other procedures were performed with this extract. By using the okra extract, gluten-
free flour, chickpeas, and lentil, BMB stabilizers were produced, and they were used in soup tests. 
The soup cooked in the tests was evaluated by questionnaires and statistical analyses. As a result 
of the statistical analyses, it was determined that the soup cooked using the BMB stabilizer did not 
differ (in terms of taste, smell, color) from the soup cooked with normal flour. Furthermore, the 
calorific value of the soup cooked using the stabilizer decreases. Taking into account the adhesive 
property of okra, a natural BMB adhesive was produced especially for children, and tests were 
performed. Moreover, natural play dough was produced for children to play with healthy 
materials and good results were obtained. In this study, the whole material was evaluated, and the 
pulp was used in the BMB tablet production to help the intestines operate. 
 As a result of the study, by using the parts of the plant that are not utilized after harvest, natural 
stabilizer, adhesive, play dough, and tablet that will not affect human health negatively were 
produced. It is recommended that products should be developed by experts and presented to 
people. 
Keywords: Okra, Stabilizer, Adhesive, Play dough, Tablet. 
1. GİRİŞ 
 

Hibiscus esculentus L. (Syn. Abelmoschus esculentus) (EEO), Malvaceae 
(ebegümecigiller) familyasında yer alan, 220 tür içeren  Hibuscus  cinsine ait bir türdür (Akbari ve 
ark., 2016). Tek veya çok yıllık olup, pamuk ve kakao ile akrabadır (Roy ve ark., 2014). “ Okra ”, 
“Lady’s finger ”, “ Bamyah ”, “Bhindi” gibi çok çeşitli isimlerle bilinmektedir  (Alqasoumi ve 
ark., 2011). Yunanistan, Türkiye ve İran’ın büyük bölümünde kullanılan“ Bamye- Bamya” H. 
esculentus’un Farsça ismidir(Ebrahimzadeh ve ark., 2010).Bamyanın anavatanı konusunda iki yer 
üzerinde durulmakta olup, bunlar Hindistan ve Afrika’dır (Elmacı, 2010). Günümüzde Afrika'dan 
Asya'ya, Güney Avrupa’dan Amerika’ya geniş alanlara yayılmıştır (Oyelade ve ark., 2003). 

Bamya öncelikle gıda amaçlı yetiştirilmekte olup tek olarak, et ile veya  diğer sebzeler ile 
birlikte pişirilmektedir.Bitkinin meyveleri besin açısından zengin, düşük kalorili, yatıştırıcı ve iyi 
bir lif kaynağıdır (Roy ve ark., 2014).Esansiyel aminoasitler bakımından zengin bitkinin (özellikle 
tohumlar) protein kalitesi yüksektir (Rao, 1985). Ayrıca bitki iyi bir yağ kaynağıdır. Tohumları 
doymamış yağ asitlerinden linoleik asit  ve palmitik asit (Savello ve ark.,  1980), meyvesi ise α-
Tocopherol kaynağı olup insan beslenmesi için gereklidir (Ching ve Mohamed 2001). Bamya  Ca, 
Cu, Fe, Mg, Zn, P dahil olmak üzere yüksek oranda mineral  de içermektedir (Akpanabiatu ve 
ark., 1998).  

Bitkinin gıda dışında çok farklı alanlarda da kullanıldığı dikkat çekmektedir. ülkemizde 
olgun bamya tohumları kavrulur ve öğütüldükten sonra kafeinsiz kahve olarak tüketilmektedir 
(Çalışır ve ark. 2004). Tavuklar için yem üretiminde (Oyelade ve ark., 2003), lifli yapıya sahip 
olduğu için kağıt endüstrisinde  (Martin, 1982), çuval ve halat yapımında(Watt, 1908), biyogaz ve 
yakıt  üretiminde (Dahiya ve Vasudevan, 1987) kullanılmaktadır.Son zamanlarda farmakoloji 
alanında yapılan çalışmaların hız kazandığı dikkat çekmektedir. Bunun en önemli nedenlerinden 
biri Dünya’nın farklı bölgelerinde farklı hastalıkların iyileştirilmesinde geleneksel olarak 
bamyanın kullanılmasıdır. Örneğin; Mısırlılar, böbrek taşlarının gelişmesini engellemek için 
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bamyayı kullanıyorladı (Kamal, 1975).Kabızlık, şeker hastalığı, sarılık, dizanteri, gastrik ülser, 
kolit, sistit ve hepatit gibi hastalıklar için de bamya yaygın olarak kullanılmaktadır (Chopra ve 
ark., 1956). 

Hastalıkların tedavisinde kullanılması bitkinin içerdiği maddelerden kaynaklanmaktadır.  
Bitki yüksek miktardaki müsilaj içermektedir. Bamya müsilajının pişirilecek yiyeceklerde kıvam 
arttırıcı ve yumurta akının kullanıldığı yiyeceklerde yumurta akı yerine de kullanılabileceği 
önerilmiştir(Woolfe ve ark., 1977). Müsilajın yapısal özellikleri araştırılmış ve pectinlike 
rhamnogalakturanon olarak karakterize edilmiştir. Bu rhamnogalakturon polisakkaritlerinin 
yapışkan özelliğe sahip olduğuda bildirilmiştir (Sengkhamparn ve ark., 2009). Bamya fenolik 
bileşikler ve flavonoidler (Liao ve ark., 2012) bakımından da zengin bir yapıya sahiptir.En önemli 
noktalardan bir tanesi ise bitkinin toksik etkili bir madde içermediği için denemelerin insanlar 
üzerinde de yapılabileceğinin açıklanmasıdır (Roy ve ark., 2014).  

Günümüzde bamyanın geleneksel olarak kullanıldığı birçok alandaki etkisi bilimsel olarak 
da kanıtlanmıştır.  Bamya; şekerin bağırsaklardan emilme hızını düzenleyerek kan şekerinin sabit 
tutulmasında, kolesterolü düşürmede, safra asitlerini bağlama yeteneği sayesinde kanseri 
önlemede (Akbari ve ark., 2016; Sabitha ve ark., 2011),  yapışkan özelliğinden dolayı mide 
duvarına yapışarak H.  pylori bakterilerinin mide duvarına yapışmasını engelleyerek gastrit ve 
ülser hastalıklarının tedavisinde (Gürbüz ve ark., 2003; Messing ve ark. 2014), karaciğerin 
korunmasında etkili olduğu (Alqasoumi,  2011), antioksidan ve  antimikrobiyal özellik gösterdiği 
(Alqasoumi,  2011; Ebrahimzadeh ve ark. 2010) açıklanmıştır. Ayrıca H. esculentusekstraktı 
hidroliz edilerek Myoxinol  üretilmiştir. Myoxinol’ün CAF ‘ın (Chronic Anal Fissure) erken tanı 
ve tedavisinde etkili  olduğu bildirilmiştir  (Renzi ve ark., 2015). Benoit ve ark. (2004) Myoxinol 
içindeki oligopeptid kompleksinin in vitro ortamda kas kasılmasını inhibe ettiğini belirlemişlerdir. 
Bu özelliği sayesinde botoks etkisi  göstermekte olup deri altına enjekte edilmekte ve kozmetik 
alanında krem üretiminde kullanılmaktadır (Renzi ve ark., 2015).  

Ülkemizde Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından bildirilen verilere göre 2016 
yılında ülkemizdeki bamya üretimi 29.529 tondur. 2015 yılına göre %3.4 oranında azaldığı ifade 
edilmektedir (BÜGEM Faaliyetleri- 2017). Üretim miktarı fazla ve çiftçilere iyi kazanç 
sağlamakta olan bamya hakkında ülkemizde; bamyanın teknik yönleri (Demirkır, 2010; 
Düzyaman ve Vural, 2003; Elmacı, 2010; Karagül, 2002; Tınmaz, 2007), bamyanın ekonomik 
analizi (Altıntaş, 2014; Koral, 1996;) gibi konularda çalışmalar yapılmış ancak sağlık alanında 
Gürbüz ve ark.’ın (2003)çalışmaları dışında yapılan bir çalışmaya ulaşılamamıştır. Yukarıda 
belirttiğimiz alanlarda ise herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır.  

Besin olarak tüketilen ancak içeriği ve taşıdığı özellikler bakımından birçok alanda 
kullanılan bamya ile ilgili olarak ülkemizde yeterli sayıda çalışma yapılmamış olması bizi bu 
projeyi yapmak için teşvik etmiştir. Yapılan çalışmada taze ve özellikle hasattan sonra kalan 
bamyalar ile bitki gövdesi kullanılarak; 1- Doğal kıvam arttırıcı, 2- Doğal yapıştırıcı, 3- Doğal 
oyun hamuru, 4- Kabızlık sorununa yardımcı tablet üretilmesi amaçlanmıştır.  
            Projede lise öğrencilerinin yapabileceği düzeyde amaçlar belirlenmiş ve bu amaçlara 
ulaşılmaya çalışılmıştır. Böyle bir çalışma daha önce yapılmadığı için projemiz özgün değere 
sahiptir. 
2. MATERYAL VE METOD 
2.1. Materyal 
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Çalışmada hasadı tamamlanmış bitki gövdesi, vakti geçmiş (yeme olgunluğunu geçmiş = 
kartlaşmış) bamyalar ve taze bamya materyal olarak kullanılmıştır (Şekil 1).  

 
Şekil 1: Çalışmada kullanılan materyaller 
 
2.2. Metod 
2.2.1. Bamya Özütü Elde Edilmesi 
Çalışmanın ilk aşamasında farklı materyal ve yöntemler  kullanılarak 3 bamya özütü elde 
edilmiştir.  
-İlk olarak pazarda satılan taze bamyalar materyal olarak kullanılmıştır. 500 g bamya blenderdan 
geçirilmiş ve iyice parçalanmaları sağlanmıştır. Bu işlem sırasında belirli aralıklarla 500 ml 
deiyonize su eklenmiştir. Elde edilen karışım önce kevgire sonra metal süzgece alınarak elle 
sıkma sıkma sonrasında süzme işlemi yapılmıştır. Sıkma işlemleri sırasında yavaş yavaş ekleme 
suretiyle 500 ml deiyonize su kullanılmıştır (Şekil 2). 

 
Şekil 2: Taze bamyalardan özüt elde edilmesi 
 
-İkinci olarak ise hasattan sonra elde edilen bamya bitkisine ait gövde ve olgunlaşma dönemi 
geçmiş bamyalar bıçak ile küçük parçalara ayrılmış ve 500 g tartılarak blenderdan geçirilmiştir. 
İyice parçalanan materyal tencereye alınarak üzerenine 500 ml deiyonize sıcak su eklenmiş ve 
kaynamaya bırakılmıştır. Yaklaşık 15 dakika sonra su miktarının az olduğu tespit edilmiş ve 500 
ml daha deiyonize su eklenmiştir. Bir süre daha (5 dakika) kaynatma yapıldıktan sonra soğumaya 
bırakılmıştır. Elin dayanabileceği sıcaklığa geldiğinde önce kevgirden sonra daha ince gözlere 
sahip metal süzgeçlerden süzülerek posa ile ekstrenin birbirinden ayrılması sağlanmıştır. Süzme 
işlemleri sırasında da 200 ml deiyonize su kullanılmıştır (Şekil 3). 
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Şekil 3: Hasattan sonra bamya bitkisinde özüt elde edilmesi 
 
-Üçüncü aşamada ise ikinci aşamadaki yöntemin aynısı taze bamyalar için de uygulanmıştır (Şekil 
4). 

 
Şekil 4: Taze bamyadan 2. yöntem ile özüt elde edilmesi. 
2.2.2. Özütün BMB Kıvam Arttırıcı Elde Edimesinde Kullanılması: 
 

Çalışmada elde edilen özütün yoğunlaştırılarak (fırında kurutularak) kıvam arttırıcı olarak 
kullanılıp kullanılamayacağı denenmiştir. Özütün içine herhangi bir madde eklenmemiştir. Özüt 
tepsiye konularak vakumlu etüvde (105 °C)  kurutulmuştur (Şekil 5). 
 

 
Şekil 5: Bamya özütünün vakumlu etüvde kurutulmuş hali. 
 
Bamya özütünün faklı maddeler ile de karıştırılarak kıvam arttırıcı denemeleri yapılmıştır. Bu 
aşamada 3 farklı madde ile karıştırılarak kurutulmuş ve istenilen özelliklere sahip kıvam 
arttırıcılar elde edilmeye çalışılmıştır. Bunun için şu işlemler takip edilmiştir; 
1- 200 ml özüt ile 3 ölçek glutensiz un  (55 x 3= 115 g)  elde iyice karıştırılmış ve hamur haline 

231 / 562



                                                                                        
www.24kasim.org 

 

 

getirilmiştir  (Şekil 6). 
 

 
Şekil 6: Özüte glutensiz un katılarak kıvam arttırıcı elde edilmesi. 
 
2- 200 ml özüt ile 3 ölçek mercimek unu (76 x 3 = 228 g) karıştırılmış ve hamur haline 
getirilmiştir. Mercimek unu, kırmızı mercimeğin değirmende (el değirmeni) öğütülmesi ile elde 
edilmiştir(Şekil 7). 
 

 
Şekil 7: Özüte mercimek unu katılarak kıvam arttırıcı elde edilmesi. 
 
3- 200 ml özüt ile 3 ölçek nohut unu (55 x 3= 115 g) karıştırılmış ve hamur haline getirilmiştir. 
Nohut unu, nohutun değirmende (el değirmeni) öğütülmesi ile elde edilmiştir(Şekil 8). 
 

 
Şekil 8: Özüte nohut unu katılarak kıvam arttırıcı elde edilmesi. 
 

Oluşturulan hamurlar tepsilere ince bir şekilde yayılarak 105 °C fırında kurutulmuştur. 
Nohut unu ile oluşturulan örneğin diğerlerine göre daha önce kuruduğu görülmüştür. Kurutulan 
örnekler el değirmeni ile tekrardan un haline getirilmiştir. 
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2.2.3. BMB Kıvam Arttırıcıların Çeşitli Çorbalarda Kullanılması:  
 

Un, mercimek unu ve nohut unu ile bamya özütünden oluşturulan BMB Kıvam arttırıcılar 
ülkemizde hemen hemen her evde en fazla yapılan tavuk suyu ve mercimek çorbalarında 
denenmiştir. Deneme işlemleri 3 farklı şekilde yürütülmüştür. 
-İlk olarak elde edilen 3 farklı BMB Kıvam arttırıcı ve normal un kullanılarak kırmızı mercimek 
çorbası yapılmıştır (Tablo 1 ve Şekil 9). 
 
Tablo 1: BMB kıvam arttırıcıların mercimek çorbasında denenmesi 
1. Çorba 2. Çorba 3. Çorba 4. Çorba 

Malzemeler:  
-1 ölçek kırmızı 
mercimek 
-1 çay kaşığı salça 
-2 yemek kaşığı 
zeytinyağı 
-1/4 soğan 
-1 ölçek normal un 
-3 su bardağı su 

Malzemeler: 
-1 ölçek kırmızı 
mercimek 
-1 çay kaşığı salça 
-2 yemek kaşığı 
zeytinyağı 
-1/4 soğan 
-1 ölçek BMB 
glutensiz kıvam 
arttırıcı 
-3 su bardağı su 

Malzemeler: 
-1 ölçek kırmızı 
mercimek 
-1 çay kaşığı salça 
-2 yemek kaşığı 
zeytinyağı 
-1/4 soğan 
-1 ölçek BMB 
mercimek unlu 
kıvam arttırıcı 
-3 su bardağı su 

Malzemeler: 
-1 ölçek kırmızı 
mercimek 
-1 çay kaşığı salça 
-2 yemek kaşığı 
zeytinyağı 
-1/4 soğan 
-1 ölçek BMB 
nohut unlu kıvam 
arttırıcı 
-3 su bardağı su 

-Yapılış: Yağ ile soğanlar kavrulduktan sonra salça eklenmiş. Diğer malzemelerde 
katılarak 25 dakika pişirme işlemi gerçekleştirilmiştir( Şekil 9) .  

 
 

 
Şekil 9: BMB kıvam arttırıcılar ile mercimek çorbası yapılması. 
 
-İkinci olarak glutensiz un kullanılarak oluşturulan BMB kıvam arttırcı ve normal un ile tavuk 
suyu çorba denemesi yapılmıştır (Tablo 2 ve Şekil 10). 
 
Tablo 2: BMB kıvam arttırıcı ve normal unun tavuk suyu çorbasında denenmesi. 
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1. Çorba 2. Çorba 3.Çorba 

Malzemeler:  
-2 su bardağı tavuk suyu 
-1 yemek kaşığı zeytinyağı 
-2 ölçek normal un 
-1/3 ölçek arpa şehriye 
-1/2 çay kaşığı tuz 

Malzemeler:  
-2 su bardağı tavuk suyu 
-1 yemek kaşığı zeytinyağı 
-2 ölçek BMB kıvam arttırıcı 
-1/3 ölçek arpa şehriye 
-1/2 çay kaşığı tuz 

Malzemeler:  
-2 su bardağı tavuk suyu 
-1 yemek kaşığı zeytinyağı 
-1/3 ölçek arpa şehriye 
-1/2 çay kaşığı tuz 

Yapılış: Tencerede karıştırılan malzemeler 25 dakika pişirilmiştir. Çorbalar daha sonra test 
ettirilmiştir (Şekil 10). 

 
 

 
Şekil 10: BMB kıvam arttırıcı ve normal unun tavuk suyu çorbasında denenmesi ve test edilmesi. 
 
-Glutensiz un kullanılarak oluşturulan BMB kıvam arttırcının normal kıvam meydana 
getirebilmesi için miktar ayarlaması yapmak amacıyla 3. aşama gerçekleştirilmiştir(Tablo 3 ve 
Şekil 11). 
 
Tablo 3: BMB kıvam arttırıcının miktarının ayarlanması. 
1. Çorba 2. Çorba 3.Çorba 

Malzemeler:  
-2 su bardağı tavuk suyu 
-1 yemek kaşığı zeytinyağı 
-1 ölçek normal un 
-1/3 ölçek arpa şehriye 
-1/2 çay kaşığı tuz 

Malzemeler:  
-2 su bardağı tavuk suyu 
-1 yemek kaşığı zeytinyağı 
-1/2 ölçek BMB kıvam 
arttırıcı 
-1/3 ölçek arpa şehriye 
-1/2 çay kaşığı tuz 

Malzemeler:  
-2 su bardağı tavuk suyu 
-1 yemek kaşığı zeytinyağı 
-1/4 ölçek BMB kıvam 
arttırıcı 
-1/3 ölçek arpa şehriye 
-1/2 çay kaşığı tuz 

Yapılış: Tencerede karıştırılan malzemeler 25 dakika pişirilmiştir. Çorbalar daha sonra test 
ettirilmiştir (Şekil 11). 
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Şekil 11: BMB kıvam arttırıcının miktarının ayarlanması ve test edilmesi. 
 
2.2.4.  BMB Kıvam Arttırıcı Kullanılan Çorbalar ile İlgili Anket Yapılması: 
 

Hazırlanan çorbaların değerlendirilmesini yapmak amacıyla anketler hazırlanmış ve bitki 
toksit etkili bir madde içermediği için denemelerin insanlar üzerinde de yapılabileceğinin 
açıklanmasından (Roy ve ark., 2014) dolayı yapılan çorbalar insanlara denetilmiştir. Kişilerden 
(10 kişi) çorbaları koku, görüntü ve tat bakımından puan vererek (1-10 arası) değerlendirmesi 
istenmiştir.   
 
2.2.5. Anketlerin İstatistiki Olarak Değerlendirilmesi: 
 

Anketler doldurulduktan sonra aradaki farkın istatistiki olarak önemli olup olmadığı 
PASW Statistics 18 istatistik paket programı kullanılarak Kruskall Wallis ve Mann-Whitney 
Testleri yapılarak değerlendirilmiştir. 
 
2.2.6. Özütün  BMB Doğal Yapıştırıcı Yapımında Kullanılması: 
 

Çalışmanın bu aşamasında hedeflenen özelliklere  (iyi çözünme, kıvam, yapıştırıcılık…) 
sahip doğal bir yapıştırıcı  elde etmek için 100 ml bamya ekstresi, 100 ml sıcak su ve 50 g PVA 
(polivinil alkol) kullanılmıştır.  Çalışmada farklı miktarlarda su, bamya ekstresi ve PVA 
kullanılarak çok sayıda deneme yapılmış en iyi sonuca göre yapılan işlemler açıklanmıştır.  
 

Sıcak su cam behere konularak miksere yerleştirilmiş ve içerisine yavaş yavaş PVA 
eklenmiştir. Karıştırma işlemi devam ederken PVA’nın daha kolay çözünmesi için alttan 
ısıtılmıştır. Çözünme tamamlandıktan sonra bamya ekstresi de yavaş yavaş eklenerek 
karıştırılmaya devam edilmiştir. Behere konulan maddeler homojen bir yapı ve belirli bir 
viskozite oluşturuncaya kadar karıştırılmaya devam edilmiş ve işlem tamamlanmıştır (Şekil 12).  
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Şekil 12: BMB doğal yapıştırıcı üretilmesi. 
 
2.2.7. Özütün BMB Doğal Oyun Hamuru Yapımında Kullanılması: 
 

Bu aşamada; 3 su bardağı un, ¼ su bardağı tuz, 2 yemek kaşığı sıvı yağ 100ml su ve 100 
ml bamya ekstresi hamur makinasına konularak 20 dakika karıştırılmıştır. Karıştırma işleminden 
sonra hamur 1 saat dinlendirilmiş ve istenilen özelliklere (kıvam, dağılmama, şekil alma vb.) 
sahip olup olmadığı pratik yapılarak test edilmiştir. Ayrıca elde edilen hamur ve satın alınan 
hamur üzeri açık olarak bırakılmış ve bozulup bozulmama özellikleri karşılaştırılmıştır (Şekil 13). 
 

 
Şekil 13: BMB doğal oyun hamuru elde edilmesi. 
 
2.2.8. Bamya Posasından BMB Tablet Üretilmesi: 
 

Materyal olarak kullandığımız taze bamyalar, kartlaşmış bamyalar ve bitki gövdesinden 
özüt elde ettikten sonra elimizde kalan posaları, bamyanın bağırsakları iyi çalıştırması nedeniyle 
tablet olarak değerlendirmek istedik. Bu amaçla posalar fırında ayrı ayrı kurutulmuştur.Kurutulan 
bitki parçaları rotasyonel eleme cihazında öncelikle yaklaşık 4 mm çaplı aralıklardan sonrasında 
ise 1 mm çaplı aralıklardan iki kere elenmiştir. Tabletin kaç mg lık olabileceği hakkında bilgi 
alındıktan sonra tablet yapımı için malzemeler belirlenmiştir (Tablo 3 ve 4).  
 
Tablo 3: Taze bamya posasından tablet üretimi malzemeleri  
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İçerik mg/tb %  

Ekstre (1) 250 25.0  

Laktoz monohidrat 420 42.0  

Mikrokristalin selüloz 260 26.0  

Prejelatinize mısır nişatası 60 6.0  

Kolloidal silikondioksit 2 0.2  

Magnezyum stearat 8 0.8  

Toplam 1000 100.0  

         

Tablo 4: Kartlaşmış bamya ve bitki gövdesi posasından tablet üretimi malzemeleri  

İçerik mg/tb %  

Ekstre (2) 250 25.0  

Laktoz monohidrat 420 42.0  

Mikrokristalin selüloz 260 26.0  

Prejelatinize mısır nişatası 60 6.0  

Kolloidal silikondioksit 2 0.2  

Magnezyum stearat 8 0.8  

Toplam 1000 100.0  

         
 

İlk olarak posalar, sonrasında sırasıyla Laktoz monohidrat, Mikrokristalin selüloz, 
Prejelatinize mısır nişatası ilave edilerek 15 dk süreyle 12 rpm de kübik karıştırıcıda 
karıştırılmıştır.Elde edilen kütleden bir miktar alınararak gerekli Kolloidal silikondioksit miktarı 
ile karıştırılıp tekrar alındığı kütleye ilave edilerek ekstra 5 dk süreyle 12 rpm de kübik 
karıştırıcıda karıştırılmıştır.Daha sonra elde edilen kütleye gerekli Magnezyum stearat miktarı 
ilave edilerek ekstra 3 dk süreyle 12 rpm de kübik karıştırıcıda karıştırılmıştır.Finalde elde edilen 
toz karışımı rotari tablet makinasında baskıya alınmış ve 1±%10 g/tb aralığında tabletler halinde 
basılmıştır (Şekil 14). 
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Şekil 14: BMB tablet örnekleri 
 
3. BULGULAR 
 
Çalışmanın ilk aşamasında 3 farklı şekilde bamyadan özüt elde edilmiştir. Birinci yöntemde taze 
bamyaların bir miktar su katılarak sıkılması sonucunda özüt veriminin düşük olduğu çoğunlukla 
bamyalarda (posada) kaldığı görülmüştür. Bu nedenle 2. ve 3. yöntemler denenmiştir. Kartlaşmış 
bamya ve gövdeden elde edilen özüt miktarı (yaklaşık 700 ml) ile taze bamyadan elde edilen özüt 
miktarı (yaklaşık 800 ml) arasında çok fazla bir fark olmadığı görülmüştür (Şekil 15). 
 
 

 
 
Şekil 15:  A: Kart bamya ve gövde özütü, B: Taze bamya özütü  
 

Elde edilen özütlerden kıvam arttırıcı yapmak için özüt tek başına vakumlu etüvde 
kurutulmuş, ancak özütün tamamen tepsiye yapıştığı ve tek başına kurutulduğunda rahatlıkla 
kullanılabilecek bir yapı oluşturmadığı görülmüştür (Şekil 5).  Glutensiz un, mercimek ve nohut 
unu katılarak oluşturulan hamurların ise istenilen bir şekilde kuruduğu ve değirmenden 
geçirildiğinde tekrar un halini aldığı görülmüştür. 
 

Üç farklı içerik ile oluşturulan BMB kıvam arttırıcılar ve normal un, ilk olarak mercimek 
çorbasında denenmiştir. Glutensiz un ile hazırlanan çorbanın diğerlerine göre daha yoğun olduğu, 
hazırlanan 4 çorbada da tat bakımından dikkat çekici herhangi bir farklılık olmadığı belirlenmiştir 
(Şekil 16).  
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Şekil 16: Mercimek çorbası örnekleri 
 

Tavuk suyu ile yapılan çorba denemelerinde maliyette dikkate alınarak sadece glutensiz un 
ile hazılanan BMB kıvam arttırıcı kullanılmıştır. Eşit ölçeklerde un ve BMB kıvam arttırıcı 
kullanılan denemede, BMB kıvam arttırıcı kullanılan çorbanın istenilenden çok daha yoğun 
olduğu görülmüştür (Şekil 10).  
BMB kıvam arttırıcı miktarını belirlemek için yapılan diğer denemede ise ½ ölçek BMB kıvam 
arttırıcı ile hazırlanan çorbanın 1 ölçek normal unla hazırlanan çorba ile hemen hemen aynı 
yoğunlukta olduğu kıvamda dikkat çeken bir farklılık olmadığı, ¼ ölçü BMB kıvam arttırıcı 
eklenen çorbanın ise kıvamının daha az olduğu belirlenmiştir (Şekil 11 ve 17).  
 

 
Şekil 17: BMB kıvam arttırıcı miktarını belirlemek için kullanılan örnekler. 
 

Normal un, BMB kıvam arttırıcılı ve unsuz yapılan çorbalar 10 kişiye tattırılmış ve tat, 
koku, renk/ görüntü bakımından değerlendirme yapmaları istenmiş ve şu sonuçlar elde edilmiştir 
(Tablo 5).  
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Tablo 5: BMB kıvam arttırıcılı (X), normal unlu (Y) ve unsuz (Z) tavuk suyu çorbası anket 
sonuçları 

  X   Y   Z  

 Koku Renk  Tat Koku Renk Tat Koku Renk Tat 

1- 6 2 4 5 6 8 7 7 7 

2- 8 3 2 6 7 6 3 8 8 

3- 7 3 4 5 8 5 5 5 5 

4- 7 3 3 8 8 8 6 5 2 

5- 3 3 5 7 9 9 8 9 9 

6- 4 2 4 6 7 4 7 8 9 

7- 3 3 2 3 5 4 3 8 8 

8- 4 5 7 7 9 5 5 3 2 

9- 4 2 6 5 8 8 8 9 7 

10- 5 3 5 6 8 7 5 4 4 
 
 
 

BMB kıvam arttırıcının miktarının  belirlenmesi amacıyla yapılan 1 ölçek normal unlu, ½ 
ölçek BMB kıvam arttırıcılı ve ¼ ölçek BMB kıvam arttırıcılı tavuk suyu çorbalarda 10 kişi 
tarafından denenmiş ve koku, tat, renk/ görüntü bakımından değerlendirilmiştir  
(Tablo 6). 
 
Tablo 6: Bir ölçek normal unlu (A), ½ ölçek BMB kıvam arttırıcılı (B) ve ¼ ölçek BMB kıvam 
arttırıcılı  (C) tavuk suyu çorbası anket sonuçları 
 
  A   B   C  

 Koku Tat Renk Koku Tat Renk Koku Tat Renk 

1- 8 10 8 8 9 9 8 10 8 

2- 8 10 9 8 9 9 8 7 9 

3- 9 9 9 8 9 7 9 7 7 

4- 9 10 9 8 8 9 8 7 7 
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5- 9 10 10 9 9 8 8 8 7 

6- 8 7 9 9 9 9 9 8 8 

7- 8 9 8 8 9 9 8 8 8 

8- 8 9 9 8 7 9 9 7 8 

9- 8 8 8 8 8 8 7 8 7 

10- 10 9 8 9 9 8 9 8 7 
 
 

Çalışmada iki aşamada anket doldurtulmuştur. İlk ankette henüz doğru doz bulunmadığı 
için hazırlanılan çorba istenilen özellikte olmamıştır. Bu nedenle doz ayarlamasının  yapıldığı ve 
günlük kullanımda önerilebilecek ikinci denemenin anket sonuçları istatistiki olarak 
değerlendirilmiştir. 
 

Yapılan Kruskall Wallis  testi sonucunda (Tablo 7); gruplar arasında (A-B-C) koku 
açısından istatistiki bakımından anlamlı bir farklılık bulunmamıştır (p=0.835).Tat açısından ise 
gruplar arasında (A-B-C) istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar bulunmaktadır (p=0.012). Renk 
açısından da gruplar arasında (A-B-C) istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar bulunduğu 
belirlenmiştir (p=0.008). 
 
Tablo 7: Kruskal-Wallis Test sonuçları  
 

 Koku  Tat Renk 

Chi-Square 0.360 8.907 9.740 

df 2 2 2 

Asymp. Sig. 0.835 0.012 0.008 
 

 
Hangi gruplar arasında farklılıklar olduğunu belirlemek amacıyla yapılan Mann-Whitney 

Test’leri sonucunda (Tablo 8) ; tat açısından A ve C grubu (p=0.011) ile B ve C grubu (p=0.035) 
arasında farklılıklar olduğu fakat A ve B grubu arasında farklılık bulunmadığı (p=0.165) 
belirlenmiştir. Renk/ görüntü  açısından farklar incelendiğinde, A ve C grubu (p=0.005) ile B ve C 
grubu (p=0.019) arasında farklılıklar bulunduğu fakat A ve B grubu arasında farklılık 
bulunmadığı (p=0.739) tespit edilmiştir. 
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Tablo 8:Mann-Whitney Test sonuçları 
 
 
Mann-Whitney Test (A-B) 
Test Statisticsa 

 koku tat renk 

Mann-Whitney U 43,500 31,500 45,000 

Wilcoxon W 98,500 86,500 100,000 

Z -,587 -1,541 -,425 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,557 ,123 ,671 

Exact Sig. [2*(1-tailed 
Sig.)] ,631b ,165b ,739b 

a. Grouping Variable: grup 

b. Not corrected for ties. 
 
 
Mann-Whitney Test (A-C) 
Test Statisticsa 

 koku tat renk 

Mann-Whitney U 45,000 17,500 14,500 

Wilcoxon W 100,000 72,500 69,500 

Z -,425 -2,539 -2,836 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,671 ,011 ,005 

Exact Sig. [2*(1-tailed 
Sig.)] ,739b ,011b ,005b 

a. Grouping Variable: grup 

b. Not corrected for ties. 
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Mann-Whitney Test (B-C) 
Test Statisticsa 

 koku tat renk 

Mann-Whitney U 48,500 22,000 19,500 

Wilcoxon W 103,500 77,000 74,500 

Z -,132 -2,230 -2,445 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,895 ,026 ,014 

Exact Sig. [2*(1-tailed 
Sig.)] ,912b ,035b ,019b 

a. Grouping Variable: grup 

b. Not corrected for ties. 
 
 

Doğal bir yapıştırıcı olarak üretilen BMB Yapıştırıcı, kağıtları birbirine yapıştırmada, 
hazırlanan şekillerin kartona yapıştırılmasında kullanılmış ve kaliteli bir yapıştırma özelliğinin 
olduğu tespit edilmiştir. Roy ve arkadaşlarının (2014) çalışmalarında bitkinin toksit madde 
taşımadığı açıklandığı için farklı yaşlarda kişiler bu yapıştırıcıyı denemiştir. BMB yapıştırıcının 
kıvamı biraz yoğun olduğu için bir miktar su eklenerek ve fırça ile kullanılmıştır (Şekil 18).  
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Şekil 18: BMB yapıştırıcının kağıt ve karton yapıştırmada kullanılması. 
 
Çalışmada üretilen oyun hamurunun yumuşak kıvamlı, ele yapışmayan, dağılmayan ve kolaylıkla 
şekil alan bir yapıya sahip olduğu belirlenmiştir. Bu özellikler elde pratik yapılarak ve piyasada 
satılan çeşitli hamurlar ile karşılaştırma yapılarak belirlenmiştir. Hamur oluşturulurken katılan 
bamya ekstresindeki müsilajın hamurun şekil almasını kolaylaştırdığı ve esneklik kazandırdığı 
görülmüştür (Şekil 19). Diğer taraftan satın alınan hamur ile BMB oyun hamuru açık olarak 
bekletildiğinde (1 - 1.5 ay) hamurların sadece üzerlerinin kuruduğu bir bozulma belirtisinin 
olmadığı görülmüştür.  
 

 
Şekil 19: BMB oyun hamuru ile denemeler yapılması. 
 
Çalışmada materyal olarak bitki kısımlarından kalan posalarda bağırsakları çalıştırmak amacıyla 
BMB tablet yapımında denenmiş ve bazı dolgu maddeleri kullanılarak istenilen amaca 
ulaşılmıştır. Üretilen tabletler oral yolla kullanılacaktır (Şekil 14).  
 
4. SONUÇ VE TARTIŞMA 
Yapılan çalışma sonucunda; 
- Hasat vakti geçmiş bamyalar ile bitki gövdelerinden elde edilen özütün taze bamyadan elde 
edilen ile hemen hemen aynı miktarda olduğu görülmüştür. Aradaki az bir miktar farklılığının 
kaynatma ve liflerin suyu bağlamasından kaynaklandığı düşünülmektedir. Bamya içeriği 
bakımından birçok rahatsızlığın tedavisinde kullanılmakta olup, geleneksel kullanım alanlarının 
çoğu bilimsel olarak da kanıtlanmıştır. Kan şekerinin sabit tutulmasında, kolesterolü düşürmede, 
safra asitlerini bağlama yetenegi sayesinde kanseri önlemede (Akbari ve ark., 2016; Sabitha ve 
ark., 2011), gastrit ve ülser hastalıklarının tedavisinde (Gürbüz ve ark., 2003; Messing ve ark. 
2014), karaciğerin korunmasında (Alqasoumi,  2011), CAF ‘ın erken tanı ve tedavisinde (Renzi ve 
ark., 2015)ve daha birçok alanda kullanılan bamyanın daha fazla tanıtılması ve kullanılmayan 
arazide bırakılan kısımlarında rahatlıkla değerlendirilebileceği bu çalışma ile gösterilmeye 
çalışılmıştır.  
-Bamya özütünde müsilaj miktarı fazla olduğu için ilk olarak doğal bir kıvam arttırıcı elde 
edilmeye çalışılmıştır. Bu konuda Woolfe ve arkadaşları, 1977’de bir çalışma yapmıştır. Ancak 
daha sonra bu konuda bir çalışma yapılmamış ve pratik bir yöntem önerilmemiştir. Bu çalışmada 
glutensiz un, nohut ve mercimek unları kullanılarak 3 farklı kıvam arttırıcı elde edilmiş, ancak 
maliyet düşünüldüğünde glutensiz un veya normal un ile yapılan BMB kıvam arttırıcıların daha 
uygun, ucuz ve pratik olduğu belirlenmiştir.  Üretilen kıvam arttırıcılar, çorbalarda denenmiş ve 
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bir ölçek un yerine ½ ölçek kıvam arttırıcı kullanılarak istenilen özellikte çorbaların yapılabileceği 
görülmüştür. Günümüzde hazır çorbalarda veya puding gibi diğer ürünlerde çeşitli kimyasallar 
kıvam arttrıcı olarak kullanılmaktadır.  Bu kimyasal maddeler sağlığı tehdit etmektedir. Ayrıca 
kıvam arttırıcı kullanılması daha az kalori alınmasına ve bağırsakların daha iyi çalışmasına 
yardımcı olacaktır (Chopra ve ark., 1956; Roy ve ark., 2014).Bamyanın kalori değeri düşük  (Roy 
ve ark., 2014) olduğu için kullandığımız ölçeğe göre yapılan hesaplamalarda;  1 ölçek unun 55.88 
kcal, ½ ölçek BMB kıvam arttırıcının 36.5 kcal, ¼ ölçeğin ise 16.47 kcal olduğu belirlenmiştir. 
Kişi tercihine göre yoğun mu yoksa kıvamı az mı çorba yapacak kullanacağı kıvam arttırıcı 
miktarını kendisi de belirleyebilir.  
-Bitki toksik etkili bir madde içermediği için denemelerin insanlar üzerinde de yapılabileceğinin 
açıklanmasından(Roy ve ark., 2014)dolayı yapılan çorbalar insanlara denetilmiş ve onların 
görüşleri alınmıştır. Mercimeğin de yoğunlaştıcı özelliği olduğu için sağlıklı bir sonuç almak 
amacıyla anketler ve istatistiki analizler tavuk suyu çorbalarda yapılmıştır.Yapılan istatistiki 
analizlerde normal un kullanılan çorba ile aynı kıvamı verecek miktarda BMB kıvam arttırıcı 
kullanılan çorbanın tat, renk ve koku bakımından önemli bir farklılık göstermediği belirlenmiştir. 
Deneyen kişilerden özellikle helva yapımında ve bebek mamalarında kıvam arttırıcı olarak 
kullanılabileceği önerisi gelmiştir. 
- Bamyanın yapışkan bir özelliği ve bu özellik genellikle sağlık alanında kullanılmaktadır (Gürbüz 
ve ark., 2003; Messing ve ark. 2014;Sengkhamparn ve ark., 2009). Bu çalışmada; özellikle kreş, 
anasınıfı ve ilkokul öğrencilerinin yapacağı çalışmalarda kullanabilecekleri sağlıklarını tehdit 
etmeyen, doğal bir yapıtırıcı üretilmiş ve istenilen özelliklere (yapıştırma, kullanma kolaylığı, 
yoğunluğu ayarlanabilme…) sahip olduğu görülmüştür. Günümüzde kullanılan yapıştırıcılarda 
uçucu madde bağımlılığı yapma ve patlama- yanma tehlikesi söz konusudur. 
- Çocukların doğal maddeler ile temas etmelerini amaçlayan bir diğer aşamada ise bamya özütü 
kullanılarak BMB oyun hamuru elde edilmiştir. Oyun hamurunun piyasada satılan hamurlara göre 
daha esnek, yumuşak ve daha kolay şekil aldığı tespit edilmiştir. 
- Lif bakımından zengin (Roy ve ark., 2014) ve kabızlığa karşı etkili (Chopra ve ark., 1956) olarak 
bilinen bitkinin çalışmada sonrasında kalan posaları da sindirim sisteminin çalışmasına yardımcı 
olması amacıyla tabletlere dönüştürülmüştür. Çalışmada kullanılan materyallerin hiçbir kısmı 
kullanılmadan çöpe atılmamıştır.  
-Çalışamada elde edilen sonuçların pratik olarak hayata geçirilebilmesi ve elimizdeki malzemeleri 
(evde veya doğada) değerlendirebilmemiz için projeyi özetleyen kısa bir parça yapılmıştır.  
Çalışma sonucunda genellikle arazide bırakılan kart bamya ve bitki gövdelerinden bamya özütü 
elde edilmiş, özüt kullanılarak doğal, ucuz ve pratik BMB kıvam arttırıcı, BMB yapıştırıcı, BMB 
oyun hamuru ve BMB tablet üretilmiştir (Şekil 20). Böyle bir çalışma daha önce ülkemizde 
yapılmamıştır. Elde edilen ürünlerin alanında uzman kişilerce daha da geliştirilebileceği ve 
piyasada bulunan sadece kimyasal içeren sağlık açısından zararlı maddelerin yerine 
kullanılabileceği düşünülmektedir. 
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Şekil 20: BMB kıvam arttırıcı, oyun hamuru, tablet ve yapıştırıcı. 
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ÖZET 

  Tekstil ürünleri gıda maddelerinden sonra insan bedeniyle en çok ilişkide olan ürün 
grubudur. Kıyafetlerimizin üzerindeki boya artıkları ve kimyasallar, ter ve solunum yoluyla 
vücudumuza nüfus etmekte ve sağlığımızı etkilemektedir. Çalışmada; Sütleğen özütü (ekstre) 
kullanılarak kumaşların çeşitli mekanik özelliklerini geliştirmek, kimyasallara doğal alternatif 
bulmak amaçlanmıştır. 

Çalışmada ilk olarak doğadan sütleğen toplanmış ve hangi tür olduğu teşhis edilmiştir. 
Bitki uygun ortamda kurutulmuş ve oksijen tutma özelliğinden dolayı bitkinin kolay yanıp 
yanmadığı test edilmiştir. Kurutulan örneklerden kaynatma yöntemi ile ekstre elde edilmiştir.  
Ekstrenin hangi kumaşlara uygulanabileceği araştırılarak, örnek kumaş elde edilmiş ve AR-GE 
kontrolleri yapılmıştır. Ekstre çeşitli kumaşlar ile birlikte kullanılarak en uygun kumaş seçilmiştir. 
Üretilen numune ve standart kumaşlarda sürtme haslığı, tuşe, yanmazlık, buruşmazlık ve aprasyon 
(aşınma dayanımı) testleri yapıldıktan sonra sonuçlar değerlendirilmiştir.  
 Çalışma sonucunda; sütleğen ekstresi kullanılarak üretilen numune kumaşın yaş ve kuru 
sürtme haslığı, buruşmazlık ve mekanik sürtünmeye dayanım testlerinde standart kumaştan daha 
iyi sonuç verdiği, tuşe testinde de kumaşa istenilen  miktarda tokluk, sıklık ve düzgünlük 
kazandırdığı tespit esilmiştir. Yanmazlık testinde ise yaklaşık 13-14 saniyede alev almaya 
başladığı, gelişmiş laboratuvarlarda yapılan bu testlerde 10 saniye kriter alındığı için sonucun 
olumlu olduğu görülmüştür. Yapılan çalışmalarda bu özellikler için kullanılan kimyasalların 
büyük oranda kanserojen olduğu dikkat çekmektedir. Çalışmada elde edilen verilerin alanında 
uzman kişilerce daha da geliştirilebileceği, sağlık açısından zararlı kimyasallar yerine doğal 
maddeler kullanılarak kumaşların üretilebileceği düşünülmektedir. 
Anahtar kelimeler: Sütleğen, doğal kumaş, boya akıtma, sürtünmeye direnç, yanmaya direnç,  
ABSTRACT  

Textile products are the product group that is mostly related to the human body after 
foodstuffs. Dye residues and chemicals on our clothes penetrate into our body through sweating 
and respiration and affect our health. In the study, it was aimed to improve the various mechanical 
properties of fabrics by using the Euphorbia extract and to find natural alternatives to chemicals.  

ULUSLARARASI 24 Kasım BAŞÖĞRETMEN EĞİTİM ve  
YENİLİKÇİ  BİLİMLER SEMPOZYUMU 
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In the study, firstly the Euphorbia was collected from nature, and its species was 
identified. The plant was dried in an appropriate environment, and whether the plant burned easily 
due to its oxygen scavenging property was tested. The extract was obtained from the dried 
samples by the boiling method.  

The sample fabric was obtained by investigating to which fabrics the extract could be 
applied, and AR-GE controls were made. The extract was used with various fabrics, and the most 
suitable fabric was selected. The rubbing fastness, touching, flammability, crease resistance, and 
abrasion (abrasion resistance) tests were performed in the sample produced and standard fabrics, 
and then the results were evaluated.  

As a result of the study, it was determined that the sample fabric produced using 
Euphorbia extract gave better results than the standard fabric in the wet and dry rubbing fastness, 
crease resistance and mechanical friction resistance tests and gave the desired amount of 
toughness, density, and smoothness to the fabric in the touching test. In the flammability test, it 
was observed that it started to catch on fire in about 13-14 seconds and that the result was positive 
since 10 seconds is taken as criteria in these tests performed in advanced laboratories. It is 
remarkable that the chemicals used for these properties in the studies carried out are largely 
carcinogenic. It is thought that the data obtained in the study can be further developed by experts 
in their fields and that fabrics can be produced using natural substances instead of chemicals 
harmful to health.  
Keywords: Euphorbia, natural fabric, dye pouring, friction resistance, fire resistance, 
 
1. GİRİŞ 

 
İnsanlar varoluşlarından itibaren bitkilerle ilgilenmiştir. İlk çağlardan kalan arkeolojik 

bulgulara göre insanlar, besin elde etmek ve sağlık sorunlarını gidermek için öncelikle bitkilerden 
faydalanmışlardır (Ersöz, 2010). Hititlere (MÖ 1700-1200) ait çivi yazılı 60 adet Boğazköy 
metninde ilaç olarak kullanılan bitkiler arasında yer alan sütleğen, Dünya Sağlık Örgütü 
tarafından da ilaç hazırlamak için uygun bitkiler listesinde yer almaktadır (Başaran, 2012).  

Euphorbia L., Euphorbiaceae (Sütleğengiller) familyasında yer alan, tek yada çok yıllık 
bitkileri içeren bir cinstir. Beyaz renkli özsuyunun (süt) içerisinde rezin, kauçuk, nisasta ve 
enzimler bulunmaktadır. Tohumları ise sabit yağ içermektedir (Baytop, 1999). Yapılan çeşitli 
çalışmalarda Euphorbia türlerinin gallik asit, fenolik bileşikler, esansiyel yağ, quercetin, 
jatrophane diterpen, jatrophane polyester, tigliane diterpen, cycloartane-tipi triterpen ve 13 adet 
triterpen içerdiği  de açıklanmıştır (Chaabi  ve ark., 2007; Haba et al., 2007;Hohmann ve ark., 
2002). Bitki reçine, zamk, bitkisel fenoliklerin en büyük grubu olan flavonoit bakımından da 
zengindir. Flavonoitler, güçlü birer antioksidan olarak  hücreleri antiradikallere karşı korur, 
bakteri ve virüslerin çoğalmasını engeller, kanser oluşumuna ve kalp krizine karşı direnç sağlar 
(Dartay, 2010). Xing ve ark., (2002) yaptıkları çalışmada  sütleğenin diyetlerde önemli bir 
flavonoid olan ve  bazı kanser hücrelerine karşı çalıştığı bilinen iyi bir quercetin kaynağı 
olduğunu açıklamışlardır. 

Sütleğen türlerinin sütü, suyu ve yağı tedavi amaçlı kullanılmaktadır. Ancak sütü direk 
olarak cilde temas edince tahriş edici olabilir. Bu nedenle bitkinin çay olarak içilmesi kesinlikle 
önerilmemektedir. Diğer taraftan sütü ve suyu egzama hastalıklarında haricen kaşınan yerlere 
sürülerek, egzamanın tedavi edilmesinde, siğillerin yok edilmesinde ve romatizmal hastalıklarda 
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(kompres uygulanarak) ağrı kesici olarak yaygın bir şeklide kullanılmaktadır. Ayrıca bitkinin 
özsuyu ve tohumunda bulunan sabit yağlar kuvvetli müshil etkiye sahiptir (Baytop, 1999).  
Sütleğen, sıtma ve sarılık hastalıklarının tedavisinde, nasırın iyileştirilmesinde, dalak 
problemlerinin çözümünde, cilt yaralarının iyileştirilmesinde, akrep ve böcek ısırıklarında  tercih 
edilen bir bitkidir. En önemli özelliklerinden biri ise; çeşitli Euphorbia türlerinden elde edilen 
ekstrelerin farklı insan ve hayvan kanser hücre dizinleri üzerinde in vitro sitotoksik etkiye sahip 
olmasıdır (Betancur-Galvis ve ark.,2002; Chaabi et al., 2007; Valadares ve ark., 2006; Whelan ve  
Ryan, 2003). E. hirta ile yapılan çalışmada ise yapraklardan elde edilen özütün antidiyabetik 
olarak kullanılabileceği ve bu özütün diyabet farelerde HDL kolesterolü düzenlediği açıklanmıştır 
(Maurya ve ark., 2012). Ahmed ve ark., (2016), fareler üzerinde yaptıkları çalışmada 4 farklı 
türden elde ettikleri ekstrenin yara iyileştirici kremler gibi açık yaraları kısa sürede iyileştirdiğini 
belirtmişlerdir. Ashraf ve ark. (2015) yaptıkları çalışmada çok iyi antioksidan, antimikrobiyal ve 
antitümör (anti kanser) aktivitesi gösteren sütleğen özütünün ilaç endüstrisi için müthiş bir kaynak 
olduğunu ortaya koymuşlardır. 

Son zamanlarda bitki ile hemaroit üzerine araştırmalar yoğunlaşmış ve çeşitli ilaçlar 
üretilmiştir. Anti-hemoroid ilaçlar  olarak bilinen tablet ve kremler birçok ilaç firması tarafından 
üretilmekte olup bilimsel olarak etkileri kanıtlanmıştır. Bu ilaçlar astım, bronşit, tümörler, 
bağırsak solucanları, saman nezlesi durumunda kullanılmaktadır (panacea-
biotec.com/licensing/Thank_OD.pdf; https://www.tabletwise.com).Gupta(2011)yaptığı çalışmada 
E. prostrata’nın iyi tolere edilen farmasotik bir ajan ve erken dönem hemoroit tedavisinde 
oldukça etkili olduğunu açıklamıştır. Ülkemizde de halk tarafından hemoroit tedavisi için 
kullanım daha yaygındır. Örneğin; Euphorbia macroclada Boiss. Karaman’da, Euphorbia rigida 
Bieb. Çankırı’da hemoroit ilacı olarak kullanılmaktadır (Gürhan ve Ezer, 2004).  
          Sağlık dışında bitki bal üretiminde kullanılmakta olup, sütleğen balının kışın donmadığı 
belirtilmektedir (http://manavgatliarici.blogspot.com.tr). Sütleğenin (E. esula) kökleri, dalları, 
tohumları ve sütü balıkçılıkta da yaygın bir şekilde kullanılmaktadır (Dartay, 2010).  Ayrıca muz 
polyester lifi ve sütleğen kullanılarak yenilenebilir malzemelerden çevre dostu kompozit üretilmiş 
olup sütleğenin oksijeni bağlama özelliğinden dolayı kompozitlerin oksijen tutma kapasitesi 
arttırılmıştır (Rai ve ark., 2011). 
          Yeryüzünde doğal olarak geniş alanlarda yetişen ve çok zengin tür çeşitliliğine sahip 
sütleğenler ile yapılan çalışmaların sağlık alanında yoğunlaştığı, ülkemizde ise sütleğenler ile 
ilgili çalışmalara pek rastlanmadığı dikkat çekmektedir.  İnsanların sağlık dışında diğer önem 
verdikleri faktörler gıda ve giyimdir. Gıda sağlama amacıylada (balık avlama, bal.. vb) 
kullanıldığını belirtmiştik. Ancak insanların birçok alanda (giyim, kaplama, koruma …vb) 
kullandığı kumaş üretiminde sütleğen hiç kullanılmamış ve kumaşlara ne gibi etkilerde 
bulunabileceği araştırılmamıştır. Bu çalışmada; 1-Sütleğen özütü (ekstre) kullanarak kumaşların 
çeşitli mekanik özelliklerini (sürtme haslığı, yanmazlık, buruşmazlık, aşınma dayanımı v.b.) doğal 
ürünler ile geliştirmek, 2- Belirtilen özellikler için kullanılan, sağlığı tehdit eden kimyasallar 
yerine alternatif üretmek, 3- Ülkemizde bu bitki grubu ile ilgili özellikle kimya alanında daha 
detaylı çalışmalar yapılabilmesi için ilk adımı atmak amaçlanmıştır.  
          Projede lise öğrencilerinin yapabileceği düzeyde amaçlar belirlenmiş ve bu amaçlara 
ulaşılmaya çalışılmıştır. Giriş kısmında çalışmada kullanılan materyal tanıtılmış, metod, sonuçlar 
ve tartışma kısmında tekstil ile ilgili kısımlara yer verilmiştir. Böyle bir çalışma daha önce 
yapılmadığı için projemiz özgün değere sahiptir. 
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2. MATERYAL METOD 
2.1. Materyal 
Çalışmada materyal olarak Tekirdağ ili Uçmakdere mevkiinden (Rakım: 203 m, Koordinatlar: 
40.80 – 27.360) toplanan sütleğen bitkileri kullanılmıştır. Toplanan bitkiler üniversitede teşhis 
edilmiş ve E. myrsinites türüne ait örnekler oldukları belirlenmiştir. 
 
2.2. Metod 
 
2.2.1. Sütleğenin Kolay Yanıp Yanmadığının İncelenmesi:  
 

Sütleğenlerin oksijen bağlama özelliğinden yola çıkarak bu aşamanın yapılmasına karar 
verilmiştir. İlk olarak  araziden toplanan sütleğenler 1 hafta kadar bekletildikten sonra  bitkinin 
yaprak, yaprak sapı ve gövde kısımlarının hemen alev almadıkları gözlenmiş ve videoya 
çekilmiştir (Sekil 1). Bu aşamada doğadan toplanan başka bir bitkininde yaprakları aynı işlemlere 
tabii tutulmuştur. 
 

 
Şekil 1: Sütleğenin kolay yanıp yanmadığının incelenmesi (1 hafta kurutulan). 
 

Bitkinin yaprakları yeşil olduğu için hemen yanmasını engellediği düşünülerek bitkiler üç 
gün daha bekletilmiş ve bir bitki blenderde parçalanarak parçaların yanması incelenmiştir  (Sekil 
2).  
 

 
Şekil 2: Sütleğenin kolay yanıp yanmadığının incelenmesi (10 gün kurutulan). 
 

Bu aşamada üçüncü olarak %75 su ve %25 sütleğen sütü (özsu) karışımı ile  ıslatılıp 
kurutulmuş kumaşın kısa sürede alev alıp almadığı gözlemlenmiştir. Yapılan bu ilk çalışmalar 
videoya çekilmiş ve zaman kontrol edilmiştir  (Şekil 3). 
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Şekil 3: Sütleğen sütü ve su karışımıyla ıslatılıp kurutulmuş kumaşın incelenmesi  
       
 
2.2.2. Sütleğenden Ekstre Elde Edilmesi: 

Sütleğenden ekstre elde edebilmek için çok sayıda metod bulunmaktadır. Ekstre elde 
ederken kimyasal madde kullanılmamasına dikkat edilerek Dekoksiyon (Kaynatma) yöntemi  
tercih edilmiştir. Çalışmada Aslantürk’ün (2010) tezinde açıkladığı Dekoksiyon (Kaynatma) 
yöntemi modifiye edilerek uygulanmıştır. Dekoksiyon yönteminde şu aşamalar takip edilmiştir 
(Şekil 4) ; 
-Bitkiler fazla güneş almayan havadar bir ortamda kurutulmuştur. 
-Kurutulan bitkiler blanderdan geçirilerek küçük parçalara ayrılmıştır. 
- 10 g bitki örneği tartılarak üzerine 200 ml distile su ilave edilmiş ve 5 dakika kaynatıldıktan 
sonra sıcak olarak süzülmüştür. Elde edilen ekstre derin dondurucuda (-80 0 C) kullanılıncaya 
kadar saklanabilmektedir. 
 
 

 
 
Şekil 4: Dekoksiyon (Kaynatma) yöntemi. 
 

Takip edilen yöntemde ekstrenin ham halde elde edilebilmesi için suyun uzaklaştırılması 
istenir. Ancak kumaşlardaki denemelerde de sulandırma yapılacağı için süzme işleminden sonra 
su uzaklaştırılmamıştır.  
 

253 / 562



                                                                                        
www.24kasim.org 

 

 

2.2.3. Elde Edilen Ekstrenin Hangi Kumaşlara Uygulanabileceğinin Belirlenmesi: 
 

Ekstrenin hangi yapıdaki kumaşlar ile uyum sağlayıp sağlamayacağını belirlemek 
amacıyla; Vinil akrilik kopolimer, Biyopolimer ve PVA (Polyvinyl Alcohol) kumaş yapıları baz 
alınarak uyumluluk çalışmaları yapılmıştır.  
 
2.2.4. Örnek Kumaşın Elde Edilmesi ve Kontrollerinin Yapılması:  
 

Örnek kumaş elde edebilmek için  X (her firmanın kendine ait baz yapısı bulunmaktadır) 
baz yapısı (%93.95), sütleğen ekstresi (%5.5) ve koruyucu (%0.55), 2 d/dk- 2000 rpm’de 
karıştırılmıştır. Karışım süzülerek kumaş olarak kullanılıp kullanılamayacağının belirlenebilmesi 
için görünüm, film özelliği, viskozite, ph, kırılma indisi gibi özellikleri incelenerek kalite kontrolü 
yapılmıştır. 
 
2.2.5. Ekstrenin Çeşitli Kumaşlar ile Birlikte Kullanılması: 
 

Sütleğen ekstresinin çeşitli kumaşlara etkisinin belirlenmesi amacıyla yapılan bu aşamada  
Pad-Batch (emdirme) Yönteminde kullanılan Fulard prosesi takip edilmiştir 
(http://www.megep.meb.gov.tr). Emdirme yönteminde; kumaş bir tekne (fulard) içerisinde çok 
kısa süre ve kısa flotte oranında emdirilecek çözeltiyle muamele edilmiş ve ardından sıkma işlemi 
gerçekleştirilmiştir. Fluardda ekstre emdirilen kumaş daha sonra fikse ve yıkama gibi tamamlayıcı 
işlemlerden geçirilmiştir. Emdirme için kullanılan makine fulard olduğu için  yöntem bu isimle 
bilinmektedir. Fulard makinası içerisinde flottenin bulunduğu bir fulard ve sıkma silindirlerinden 
oluşmaktadır (Şekil 5). 
 

 
 
Şekil   5 : Fluard prosesi  (tekstilsayfası.blogspot.com). 
 

Çalışmada fluard prosesinde örgü ve polyester  (PES) kumaşlar ile 20 g/l ekstre 
kullanılmıştır. Kumaşlar etüvde (105 °C) kurutulduktan sonra çalışmanın diğer aşamaları 
yapılmıştır.  
 
2.2.6. Apre  (Bitim) Çalışması: 

 
Tekstil endüstrisi için vazgeçilmez olan bitim işlemleri, tekstil mamülüne yeni özellikler 

kazandırmak veya mamülün yapısında mevcut olan özellikleri geliştirmek amacıyla 
uygulanmaktadır. Kumaşların çoğu kullanıma sunulmadan önce apre işlemlerinden geçirilir. 
Uygulama şekline göre apre işlemleri ikiye ayrılır:  
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1. Mekanik apre (kuru apre)  
2. Kimyasal apre (yaş apre)  
 

Bu çalışmada Kimyasal apre uygulanmış ve kumaşa aplike edilen ekstraktın liflere 
bağlanarak liflerin tutumunda, görünümünde veya kullanılma özelliklerinde değişiklikler 
meydana getirilmeye çalışılmıştır.  

Kimyasal bitim işlemlerinde en fazla uygulanan aplikasyon yöntemi emdirmedir ve bir 
önceki basamak anlatılan Fulard prosesi burada da takip edilmiştir.  Burada standart apre 
uygulama şartları altında (Tablo 1) kumaşın tek yüzüne uygulama yapılmıştır.  
 
 
Tablo 1: Apre uygulama şartları  
 

X baz yapı 20 g/l Numune 20 g/l 

Yöntem  Fluard Yöntem  Fluard 

pH 5 – 5.5 pH 5 – 5.5 

   105 °C  ve N.Ş.A. Kurutma  105 °C  ve N.Ş.A. 
 
 
Apre işleminden sonra sürtme haslığı testi yapılmıştır. 
 
2.2.7. Sürtme Haslığı Testi:   
 

Bu test boyanmış ipliğin daha sonraki kullanımında sürtünme etkisiyle sürtünen kumaşı   
lekeleyip lekelemediğini görmek amacıyla yapılmıştır.  Çalışmada; Crockmeter (sürtünme testi 
aparatı), ıslak ve kuru sürtünme haslığı testleri için yeterli miktarda kumaş, pamuklu sürtünme 
kumaşı (pH: 5.5), distile su materyal olarak kullanılmış, testler iki aşamada gerçekleştirilmiştir.  
-Kuru sürtme haslığı testi: Numune kumaş dokuma yönü uzunlamasına olarak ve germek 
suretiyle test aletine yerleştirilmiştir. Pamuk sürtme kumaşı klape ile sürtme parmağı üzerine 
gerdirilerek tutturulmuştur. Kuru numune üzerinde 10 cm² lik bir uzunluk boyunca,düz bir hat 
üzerinde, 10 saniyede 10 kez öne ve arkaya olacak şekilde ileri geri sürtme işlemi uygulanmıştır 
(Şekil 6). 

 
Şekil 6: Kuru sürtme haslığı testi. 
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- Yaş sürtme haslığı testi: Test için yeterli miktardaki numune kumaş dokuma yönü 
uzunlamasına olarak test aleti üzerindeki yolu takip edecek biçimde gerilerek yerleştirilmiştir. 
Distile su ile ıslatılan pamuk sürtme kumaşı klape ile sürtme parmağı üzerine gerdirilerek 
tutturulmuştur. 10 sn de 10 kez öne ve arkaya olacak şekilde kuru numune üzerinde 10 cm² lik bir 
uzunluk boyunca  düz bir hat üzerinde ileri geri sürtme işlemi  uygulanmıştır.  
 

Yapılan iki test sonucunda elde edilen numuneler Gri scalaya (ISO 105-A03) göre 
değerlendirilmiştir (Gümrükçü 2003). Bu skala 1 çift beyaz ve 4 çift gri ve beyaz levha veya 
kumaş parçası ile hazırlanmıştır (Şekil 7). Gri tonlarda, görünen renk tonları mevcuttur. Akma 
derecesinin tayini için, test sonucu kirlenen materyal, boyanmamış orijinal kumaşla yanyana 
konur ve aralarındaki fark, gri skala’daki farklarla karşılaştırılır.  

 
 
 
 
Şekil 7: Gri scala (ISO 105-A03)   
2.2.8. Tuşe Testi: 
 
  Tekstil ürünlerinde dokunma duyusuyla algılanan 
yumuşaklık, tokluk, sıklık, dökümlülük, düzgünlük, kalınlık, 
sıcaklık vb. bir duygunun öznel değerlendirilmesi tuşe olarak 
ifade edilmektedir.  

W.S. Howorth ve P.H. Oliver kumaşların tuşe özellikleri 
ile mekanik özellikleri arasında bir korelasyon olduğunu ortaya 
koymuşlardır (Gürcüm, 2010). Bu çalışmada kumaşların mekanik 
özellikleri incelendiği için tuşe testinde tecrübeli kişilere 

danışılmıştır.  
 
2.2.9. Yanmazlık Testi: 

 
Yanmazlık testleri için gelişmiş laboratuarlarda özel cihazlar bulunmaktadır. Bu test,  

laboratuarlarda kullanılan cihazları inceledikten sonra standart şartlara en yakın şekilde  
oluşturduğumuz düzenek ile gerçekleştirilmiştir. Numune kumaş dikey bir şekilde gerdirilerek iki 
uçtan  metal ayaklıklara tutturulmuştur. Kumaşa alev cihazı yaklaştırılarak bir noktada 10 sn 
bekletilmiş ve alev alıp almadığı gözlemlenmiştir (Şekil 8). Standart şartlarda alev kaynağı olarak 
kullanılan beklerin alev uzunluğu 25 mm olarak ayarlanmaktadır bizim kaynağımız biraz daha 
güçlüdür.    
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Şekil 8:  Yanmazlık testi 
     
2.2.10. Buruşmazlık Testi: 

 
Kullanım kolaylığı açısından kumaşların belirli bir basınç altında kırıştırıldıktan sonra, 

basınç etkisi kaldırıldığında eski formuna dönmesine buruşmazlık denir. Bir tekstil ürünü olan 
kumaşların kullanım sırasında oluşan buruşukluklara karşı ne kadar direnç gösterdiği ve bu direnç 
sonrasında kurtulma kabiliyeti buruşmazlık açısı ile ifade edilmektedir. Buruşmazlık açısı, yatay 
olarak katlanmış kumaşta, katın açılmasının, kat düzelme açısının ölçülmesi ile tespit edilmektedir 
(TS 390 EN 22313). Bu çalışmada cihaz eksikliği nedeniyle açı ölçümü yapılmamış 
değerlendirme konusunda uzman kişilerden yardım alınarak yapılmıştır.  
 
2.2.11. Aprasyon (Aşınma Dayanımı) Testi: 
 

Giysi üretiminde kullanılan kumaşların, başka bir malzemeye sürtünmesi sonucunda iplik 
ve liflerin kumaş yüzeyi dışına çıkması ile kumaş yüzeyinde meydana gelen eskime ve aşınmaya 
karşı kumaşın direnme yeteneğine aşınma mukavemeti, aşınma dayanımı, aşınma direnci ya da 
aprasyon denir. Aşınma dayanımı, kopma mukavemeti ile birlikte tekstil ürünlerinin mukavemet 
gücünü belirleyen çok önemli özelliklerden biridir. Aşınma direnci; iplik kopuşunun gözlendiği 
andaki devir sayısı, belirli bir devir sonrası ağırlık kaybı veya belirli bir devir sayısından sonraki 
renk değişimine göre belirlenmektedir. Yapılan çalışma şu an yürürlükte olan TS EN ISO 12947-4 
Martindale metoduyla kumaşların aşınmaya karşı dayanımının tayini- Bölüm 4: Görünüşteki 
değişikliğin değerlendirilmesine göre yapılmıştır (Çatal, 2015).  

Aprasyon testi için numune kumaş Martindale cihazına (Şekil 9) yerleştirilmiş ve 9 KPa 
basınç  altında birbirlerine göre dairesel harmonik hareket yapan birimler arasında aşınması takip 
edilmiştir. Her 1000 devirde kontrol edilmek suretiyle 5000 devir yapılmıştır.  
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Şekil 9: Martindale Abrasyon Test Cihazı  
 
3. BULGULAR 

Çalışmanın ilk aşamasında yapılan denemelerde; yaprak ve gövde yanması ile ilgili 
kısımda sütleğen yaprağının 14-15 saniyede alev almaya başladığı, gövdenin ise 25-30 saniye 
geçmesine rağmen küçük küçük yanmaya başladığı alev almadığı görülmüştür. Sütleğen ile 
toplanan diğer bitki ise 3-4 saniyede alev almıştır. Üç gün daha kurutulup blenderde 
parçalandıktan sonra ise bitkinin 40-50 saniye sonra bazı yerlerden küçük küçük yanmaya 
başladığı tam bir şekilde alev almadığı tespit edilmiştir. Bir parça kumaş ile yapılan deneyde ise; 
su + sütleğen sütü (%50 - %50) karışımıyla muamele edilen kumaşın 13-14 saniyede alev aldığı 
belirlenmiştir. Denemeler sonucunda elde edilen verilerden yararlanılarak sütleğenden ekstre elde 
edilip, çeşitli kumaşlarda sütleğen ekstresinin etkisinin araştırılmasına ve doğal yanmaz, kırışmaz, 
dayanıklı kumaş elde edilmesine karar verilmiştir.  
 

Kaynatma yöntemi ile ekstre elde edilmiş ve çeşitli kumaşların bazları ile yapılan 
çalışmalarda PVA baz yapısının uygun olduğu görülmüştür. Üretilen örnek kumaşın Ar-Ge 
çalışmaları yapılmış ve sonuçlar istenilen standart özelliklere uygun olduğu için (Tablo 2) numune 
kumaş ile ilgili testler yapılmıştır. 
 
Tablo 2:  Örnek kumaşın kalite kontrol değerleri 
 

Ar-GE 
Çalışma 
Kodu 

Görünüm Viskozite K.M. % pH K.I. Film özelliği 

PRD702 Yeşilimsi, 
viskoz** 

1.600 CPS 9.5 5 1.3460 Sert, camdan ayrılması 
zor, yapışkan değil 

 
 

İlk yapılan testler kuru ve yaş sürtme haslığı testleridir. Bu testlerde elde edilen sonuçlar 
gri skalaya göre (Şekil 7) değerlendirilmiştir. Kuru sürtme haslığı testi sonucunda gri skala da en 
fazla istenilen değer olan 1 tespit edilmiştir. Numune kumaşın (PRD 702) standart kumaş (Kleber 
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IR= X baz yapısı) ile aynı özellik göstererek test sonucunda hiç boyanmadığı görülmüştür (Şekil 
10).  

Yaş sürtme haslığı testi sonuçlarında ise numune kumaşın standart kumaşa göre daha iyi 
sonuç verdiği, standart kumaşta daha fazla boyanın aktığı, numune kumaşta ise boya tutma 
özelliğinin daha fazla olduğu tespit edilmiştir (Şekil 10).  
 
 
 

 
 
Şekil 10: Kuru ve yaş sürtme haslığı test sonuçları. 

Tuşe testi sonucunda ise sütleğen ekstresinin X baz yapısına göre PES kumaşlarda 
iyileştirme özelliği gösterdiği, ekstrenin kumaşa tokluk, sıklık ve düzgünlük kazandırdığı 
belirlenmiştir. 
 

Yapılan yanmazlık testinde kumaşın 13-14 saniyede alev almaya başladığı belirlenmiştir.  
Örgü ve PES kumaşlar ile yapılan denemelerde iki kumaşında alev aldığı görülmüştür (Tablo 3).  
 
Tablo 3: Yanmazlık testi sonuçları 
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Örgü Kumaş  
(Tuşe sonrası) 

Örgü Kumaş 
(105 °C Kurutma sonrası) 

PES Kumaş 
(105 °C Kurutma sonrası) 

PES Kumaş 
(Tuşe sonrası) 

 
Yandı 

 
Yandı 

 
Yandı 

 
Yandı 

 
 
 

Buruşmazlık testi sonuçlarında da X baz yapısının kullanıldığı PES kumaşlara göre 
Sütleğen ekstresinin kullanıldığı PES kumaşların daha iyi sonuç verdiği, iki yönlü uygulanan 
basınç sonrasında numune kumaşta X baz yapılı kumaşa göre daha az iz kaldığı görülmüştür 
(Şekil 11 ve Şekil 12).  
 

 
 
Şekil 11: Ön yüzden uygulanan basınç ile buruşmazlık testi sonucu 
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Şekil 12: Arka yüzden uygulanan basınç ile buruşmazlık testi sonucu 
 

Mekanik sürtünme dayanımı testi sonuçlarında da sütleğen ekstresi kullanılarak üretilen 
numune kumaşın X baz yapısı kullanılarak üretilen kumaşa göre daha dayanıklı olduğu, her iki 
kumaşında 9 KPa ‘da 3500-4000 devire dayanıklı olduğu ancak X baz yapılı kumaşta başlayan 
aşınmaların numune kumaşa göre daha fazla olduğu tespit edilmiştir.   
 
4. SONUÇLAR VE TARTIŞMA 

Ülkemizde doğal olarak yetişen sütleğen (E.  myrsinites) bitkisinden kimyasal madde 
kullanılmadan kaynatma yöntemi ile ekstre elde edilmiş ve bu ekstrenin kumaşlar üzerindeki 
etkisi araştırılmış ve bazı mekanik özellikleri geliştirilmeye çalışılmıştır.  Ekstrenin kumaşlarda 
denemesinin en önemli nedeni; tekstil ürünlerinin gıda maddelerinden sonra insan bedeniyle en 
çok ilişkide olan ürün grubu olmasıdır.  Kıyafetlerimizin üzerindeki boya artıkları ve kimyasallar, 
ter ve solunum yoluyla vücudumuza nüfus etmekte ve sağlığımızı en az gıda maddelerindeki 
kimyasallar kadar etkilemektedir.  Yapılan bazı araştırmalara göre bu kimyasalların bir kısmı 
alerjilere neden olmakta ve kanser riski taşımaktadır (Coşkunses, 2008). Kimyasallar yerine doğal 
madde kullanılması çalışmanın önemini arttırmaktadır.  
Yapılan çalışma sonucunda; 
- Ekstrenin kumaş elde edilmesinde rahatlıkla kullanılabileceği yapılan AR-GE çalışması ile 
belirlenmiştir (Tablo 2). Bu çalışmadan önce sütleğen ve  kumaş üretimi ile ilgili bir çalışmaya 
ratlanmamıştır. Sadece, muz polyester lifi ve sütleğen kullanılarak yenilenebilir malzemelerden 
çevre dostu kompozit üretilmiştir  (Rai ve ark., 2011). Ekstre ve PVA baz yapısı kullanılarak 
numune kumaş üretilmiş, bu kumaşta; kuru ve yaş sürtme haslığı, tuşe, yanmazlık, buruşmazlık ve 
mekanik sürtünme dayanımı testleri yapılmıştır. 
- Üretilen numune kumaşta ilk olarak kuru ve yaş sürtme haslığı testi yapılmış, standart olarak 
kullanılan X baz yapılı kumaş ile karşılaştırılmış ve gri skalaya göre değerlendirilmiştir (Şekil 10). 
Kuru sürtme haslığı testinde numune kumaşın standart kumaş ile aynı özelliğe sahip olduğu, gri 
skalada tüm tesktil ürünlerinde istenilen 1 değerini gösterdiği tespit edilmiştir. Bu sonuç kumaşın 
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sürtünme yoluyla boyayı akıtmadığını, çevresini boyamadığını göstermektedir. Yaş sürtme haslığı 
testi sonuçlarında ise numune kumaşın standart kumaşa göre daha iyi sonuç verdiği, yıkama 
sırasında sahip olduğu boyayı akıtmadığı belirlenmiştir. Birçok kumaşta kanserojen etkili azo 
boyar maddeler, alerjik kumaş boyaları ve ağır metal içeren maddeler kullanılmakta ve kumaş 
boya akıttığında veya boyayı yeterince tutmadığı zaman  terleme yoluyla bu maddeler 
vücudumuza etki etmektedir (Topuzoğlu, 1993; Velicangil, 1987). Kumaşlarda boyayı tutma, 
akmayı önlemek için de boyanın yanında klorlu aromatik bileşikler, o-fenilfenol, bifenil ve diğer 
aromatik hidrokarbonlar - benzilbenzoat, N-alkilfitalimid, sodyum silikat, tuz vb. maddeler 
kullanılmaktadır. Bu maddelerin çoğu cildi tahriş etmekte ve gözlere de zarar vermektedir 
(http://admin.likitkimya.com).  
- Çalışmada yapılan tuşe testinde de ekstre katılarak üretilen numune kumaşın standart kumaşa 
göre istenilen özellikleri daha fazla taşıdığı belirlenmiştir. Bu testteki sonuçlar kumaşın nerede 
kullanılacağına göre de değişmektedir. Kıyafet yapımında kullanılacak kumaşlarda fazla sert, sık 
ve ağır olması istenmez. Numune kumaşın ağırlık yapmadan istenilen düzeyde sıklık ve tokluk 
kazandırdığı görülmüştür. 
 
- Günümüzde birçok alanda (mobilya, kumaş, yapı malzemeleri, elektronik... ) yanmazlık 
seviyesini artırmak için çalışmalar hız kazanmıştır. Pasif yangın koruması olarak bilinen yöntem 
ile tutuşma olasılığı azaltılır veya eğer tutuşma meydana gelirse hasarın derecesi en aza indirilmiş 
olur. Alev geciktiriciler de pasif yangın koruması sağlamanın bir başka yöntemidir 
(http://www.yanginguvenlik.com.tr). Alev geciktirici olarak çoğunlukla halojen bazlı katkı 
maddeleri kullanılmaktadır. Halojenli alev geciktiricilerden olan polibrom difenil ether 
(PBDE)’lerden pentaBDE ve octaBDE 2004 yılında kullanımı yasaklanmıştır. Bir başka bileşik 
olan decaBDE Avrupa Yüksek Mahkemesinin kararı ile 1 Nisan 2008 de yasaklanmıştır. 
Günümüzde inorganik esaslı katkı maddeleri de alev geciktirici özellik kazandırmak için 
polimerlere katkı maddesi olarak kullanılmaktadır. Örneğin çinko borat polimerlerde (PET, 
poliamid, polietilen, kauçuk gibi) ve boyalarda katkı maddesi olarak kullanılmaktadır. Çinko 
boratın polimer matriksi içerisinde kümelenmesi ve agregatların oluşması, iyi bir şekilde matriks 
içerisinde dağıtılmasında problem teşkil etmektedir. Ayrıca zamanla yüzeyden salınım yapması 
ile çevreye atık olarak etki etmektedir. Bu problem sadece çinko borat için değil, düşük molekül 
ağırlıklı, inorganik ve organik esaslı katkı maddeleri için de geçerli olan bir problemdir. Halojen 
esaslı katkıların da çevre ve insan sağlığına etkilerinden dolayı yeni alev geciktirici maddelere 
ihtiyaç duyulmaktadır (Eren ve Aşçı, 2015). Bu nedenle çalışmada sütleğenin oksijeni bağlama 
özelliğinden (Rai ve ark., 2011) yararlanılarak yanmaya karşı dayanıklı kumaş üretmek 
hedeflenmiştir. Yapılan yanmazlık testinde kumaşın 13-14 saniyede alev almaya başladığı 
belirlenmiştir.  Örgü ve PES kumaşlar ile yapılan denemelerde iki kumaşında alev aldığı 
görülmüştür (Tablo 3). Ancak bu testler daha düşük şiddette alev veren kumaştan belirli mesafede 
tutulan özel cihazlar ile yapılmakta olup 10 saniye süre kriter olarak kullanılmaktadır. Bizim 
oluşturduğumuz düzenekte alevin siddeti fazla olduğu için kumaşın 13- 14 saniyede alev alması 
normaldir. Sütleğen ekstresi ile daha ayrıntılı çalışılarak doğal alev engelleyici elde edilebilir. 
 
-Kumaşlara buruşmayı engellemek için buruşmazlık apresi uygulanmakta olup bu işlemlerde 
melamin esaslı kimyasallar ve formaldehit kullanılmaktadır. Formaldehit kanserojen kimyasal 
maddeler listesinde yer almaktadır (Coşkunses, 2008). Bu çalışmada üretilen numune kumaşın 
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standart kumaşa göre buruşmazlık özelliğinin daha yüksek olduğu görülmüştür. Sağlığı tehdit 
eden kanserojen kimyasal maddeler yerine doğal maddelerin kullanılması tercih edilmelidir.  
 
- Vücudumuzun sürekli temas halinde bulunduğu kumaşların sağlıklı ve dayanıklı olması istenir. 
Kumaşlarda mekanik sürtünme ile aşınmanın en az düzeyde olması tercih edilir. Boyama 
sırasında hem boyanın iyi tutulması hem de kumaşın kullanımı sırasında liflerin zarar görmemesi 
(mekanik sürtünmeye dayanım) için formaldehit veya aynı etkiyi gösteren formaldehit bisülfit 
kullanılmaktadır (https://tekstilsayfasi.blogspot.com). Formaldehitin kanserojen etkiye sahip 
olduğu bilinmektedir (Coşkunses, 2008). Yapılan mekanik sürtünmeye dayanıklılık testinde, 
sütleğen ekstresi kullanılarak üretilen numune kumaşın standart kumaş ile aynı derecede hatta 
daha fazla sürtünmeye dayanıklı olduğu belirlenmiştir. Sağlıklı bir yaşam için doğal ürünler 
kullanılmalıdır.  
 Sütleğenin direk olarak kullanılmaması gerektiği (özellikle çay olarak) bilinmektedir.  
Ancak, çalışmada yüzdelik olarak çok az (% 0.2 - 0.3) sütleğen özütü kullanıldığını ve sütleğen 
özütü/suyunun deride meydana gelen birçok rahatsızlığın (siğil, egzema, nasır) tedavisinde 
(Baytop, 1999), yara iyileştirici krem yapımında (Ahmed ve ark., 2016) ve hemoroit tedavisinde 
(Gupta, 2011) kullanıldığını, antioksidan, antimikrobiyal en önemlisi de anti kanser özellik 
taşıdığını (Ashraf ve ark., 2015) vurgulamakta yarar vardır. Yapılan çalışmada deriyi tahriş eden, 
kanserojen maddeler içeren kumaşlar yerine doğal bitki özütleri ile istenilen özellikler (buruşmaz, 
boya akıtmayan, sürtünmeye dayanıklı…) kazandırılmış kumaşların üretilebileceği, bu 
çalışmaların arttırılması gerektiği açıkça görülmektedir.Sütleğenin oksijen tutma özelliğinden 
yararlanılarak da yanmaya dirençli kumaşlar üretilebilir. Böyle bir çalışma daha önce ülkemizde 
yapılmamıştır. Çalışma sonucunda elde edilen verilerin alanında uzman kişilerce daha da 
geliştirilebileceği, sağlık açısından zararlı kimyasallar yerine doğal maddeler kullanılarak 
kumaşların üretilebileceği düşünülmektedir. 
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ÖZET 

Bu çalışmanın genel amacı, öğretmenlerin iş motivasyonlarını etkileyen faktörlere yönelik 
görüşlerini belirlemektir. Çalışma olgubilimsel desene dayalıdır ve nitel araştırma 
yöntemlerinden görüşme yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın örneklemini 
Kahramanmaraş ilinde farklı okul kademelerinde görev yapan 20 öğretmen oluşturmaktadır. 
Örneklemin belirlenmesinde maksimum çeşitlilik örneklemesinden yararlanılmıştır. 
Çalışmanın verileri yüz yüze yapılan görüşmeler sırasında kullanılan yarı yapılandırılmış 
görüşme formu ile toplanmıştır. Veriler üzerinde içerik analizi yapılarak çeşitli kodlara 
ulaşılmıştır. Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre; öğretmenler lisans eğitimlerinin iş 
motivasyonları üzerinde olumsuz etkisi olmadığını, meslektaşlarıyla ilişkilerinin, 
yöneticilerinin destekleyici tavırlarının motivasyonlarını olumlu etkilediğini, ekonomik 
koşulların motivasyonlarına olumlu ya da olumsuz bir etkisi olmadığını, sosyal faaliyetlerinin 
ve aile yaşantılarının motivasyonlarını olumlu etkilediğini, motivasyonlarının artması için 
özellikle değer ve destek görme konusunda beklentilerinin olduğunu belirtmektedirler. 
Anahtar Kelimeler: Motivasyon, Öğretmenlerin iş motivasyonu, Öğretmen görüşü. 
 

ABSTRACT 
The general aim of this study is to determine the opinions of teachers about the factors that 
affect their work motivation. The study is based on a phenomenological pattern and was 
carried out by using qualitative research method. The sample of the study consists of 20 
teachers working in different school levels in Kahramanmaraş. Maximum diversity sampling 
was used to determine the sample. The data of the study were collected by semi-structured 
interview form which was used during the face-to-face interviews. Content analysis was 
performed on the data and various codes were determined. The following results are obtained 
from the study: Teachers' undergraduate education has no negative impact on work 
motivation; their relationship with their colleagues positively influences the motivation of 
their supportive attitude; economic conditions have no positive or negative effect on 
motivation; social activities and family lives positively affect the motivation; they have 
expectations about value and support to increase their motivation. 
Keywords: Motivation, teachers’ work motivation, teacher’s view. 
 

 
 

1. GİRİŞ 
Toplumda yer alan bireylerin istendik niteliklere sahip olmasında ve toplumsal 

kalkınmanın sağlanmasında en önemli etkenin eğitim olduğu bilinen bir gerçektir (Arslantaş, 
Tösten ve Bektaş Marakçı, 2018). Eğitim amaçlarının gerçekleştirilmesinde sistemdeki her 
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öge ayrı bir öneme sahiptir. Ancak öğretmen; eğitim ortamlarını düzenlemek, eğitime ilişkin 
öteki ögeleri eşgüdümlemek, uygun öğretim yöntemlerini seçmek, insan ilişkilerini başarılı 
bir biçimde kurmak ve öğrencileri öğrenmeye güdülemek gibi önemli görevler 
üstlenmektedir. Bu görevleri nedeniyle öğretmen, eğitim amaçlarının gerçekleştirilmesinde en 
stratejik öge olarak kabul edilmektedir (Kuruüzüm ve Çelik, 2005). Ayrıca öğretmen, 
öğrenciyle devamlı etkileşim halinde bulunan, eğitim programlarını uygulayan, öğretimi 
yöneten, hem öğrencinin hem de öğretimin değerlendirilmesini yapan kişidir (Yetim ve 
Göktaş, 2004). 

Öğretmenlik, özel uzmanlık bilgi ve becerisi gerektiren bir meslektir. Öğretmenlik 
mesleğinin statüsü ve saygınlığı ülkelerin kültürlerine göre farklılık göstermekte olup, 
öğretmenlik doğrudan insanla ilgili bir meslek olması açısından yalnızca kazanç kapısı değil, 
aynı zamanda kutsal bir meslek olarak kabul edilmiştir. Türk eğitim tarihi incelendiğinde, 
bilge kişilerin ve öğretmenlerin yeri her zaman saygın olmuştur. Böylece öğretmenlik 
mesleği, toplumda davranış ve yaşantısıyla örnek alınan insanı akla getirmektedir (Hatipoğlu 
ve Kavas, 2016).  

Ülkenin gereksinimi olan insan gücünün istenen kaliteye ulaşabilmesi için, 
öğretmenlere işlerinde mutlu ve huzurlu çalışabileceği ortamlar yaratılmalıdır (Ayan, Kocacık 
ve Karakuş, 2009). Eğitim kurumlarının en önemli yapı taşı olan öğretmenlik mesleği, insani 
duyarlılıklar açısından son derece önemli bir meslektir. Bu mesleği seçenlerin, hizmet 
verecekleri kişilere karşı yeterli bir duyarlılığa sahip olmaları beklenir. Çünkü sadece maddi 
ödüllere odaklanmış bir motivasyon süreci, bu mesleğin layıkıyla yerine getirilmesi için 
yeterli olmayacaktır. Ülkenin gelişiminde gerekli nitelik ve niceliğe sahip bireylerin 
yetiştirilmesi, öğretmenlere bu fırsatı verecek ortamların hazırlanması ile mümkündür (Ateş, 
Yıldız ve Yıldız, 2012). 

Eğitimin uygulayıcıları olan öğretmenlerin görevlerini etkili şekilde yapabilmeleri, 
mesleklerinde profesyonelleşebilmeleri ortaya koydukları performansa bağlıdır (Arslantaş ve 
diğerleri, 2018). Öğretmenlik mesleğinde performansı etkileyen önemli etkenlerden biri 
motivasyondur. Motivasyon, bireyleri önceden belirlenmiş bir amaç için harekete geçiren 
güçtür (Göksu, 2017; Öztürk ve Dündar, 2003). Bireyin hareketlerine yön veren umutları, 
inanışları, istekleri, korkuları ve fikirleri olarak da ifade edilebilir (Örücü ve Kambur, 2008; 
Şahin, 2004). Özdemir ve Muradova’ya (2008) göre ise bireyin çalıştığı işte başarıya 
ulaşmasını sağlayan ve performansına etki eden faktördür. Motivasyonun insan 
davranışlarında etkin bir role sahip olduğu bilinmektedir (Ada, Akan, Ayık, Yıldırım ve 
Yalçın, 2013). İçsel ve dışsal ödüller olmak üzere iki tür motivasyondan söz edilebilir. İçsel 
ödüller daha çok kişinin başarı duygusunu hissetmesi veya kendi amacını gerçekleştirmesi 
olarak ifade edilirken; dışsal ödüller maddi karşılığı olan maaş artışı gibi durumları ifade 
etmektedir (Tuna ve Türk, 2006). İş motivasyonunun iki temel kaynağı olarak da yine içsel ve 
dışsal motivasyondan söz etmek mümkündür. Bireyin yaptığı işe karşı ilgisi, merakı, ulaşmak 
istediği yer doğrultusunda ortaya çıkan güdü içsel motivasyon; bireyin ihtiyaçlarının maddi 
yollarla dolaylı olarak giderilmesi ise dışsal motivasyondur (Güçlü, Recepoğlu ve Kılınç, 
2014). Bireyin öğretmenlik mesleğini seçerken saygınlık kazanma, sosyal çevre edinme, 
ekonomik kaynak bulma gibi nedenlerle hareket etmesi dışsal motivasyonu ortaya 
çıkarmaktadır. Eğer birey öğretmenlik mesleğini tercih ederken farkındalığı arttırmak, 
öğretmenin ve öğrenmenin zevkine ulaşmak gibi nedenlerle hareket ediyorsa bu durum içsel 
motivasyon olarak ifade edilebilir (Arslantaş ve diğerleri, 2018).  

Öğretmenin performansının göstergelerinden biri de işinde elde ettiği başarıdır 
(Bozkurt Bostancı ve Kayaalp, 2011). Öğretmenlerin işlerinin eğitim-öğretim olduğu 
düşünüldüğünde, öğretmenin performansı yeni nesillerin iyi yetişmesiyle doğrudan ilgilidir. 
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Motivasyon ile performans yakından ilişkili olduğundan, kurumlarda yöneticilerin 
motivasyon konusunu göz ardı etmemeleri gerekir. İşine motive olmayan çalışandan yüksek 
performans beklenemeyeceğinden dolayı (Hatipoğlu ve Kavas 2016), motivasyon ve buna 
bağlı olarak öğretmen performansı okulların etkililiğinde önemli bir role sahiptir (Ada ve 
diğerleri, 2013).  

Öğretmen motivasyonunun, öğretim süreçlerini yönetirken öğretmenlerin duygusal ve 
davranışsal açıdan dinamik kalmalarını sağlayacak unsurlarla ilgili olduğu belirtilebilir 
(Karabağ Köse, Taş, Küçükçene ve Karataş, 2018). Öğretmen motivasyonunun yüksek 
olması, mesleklerinde etkili ve verimli olabilmeleri, iş doyumları ve iş performansları 
açısından büyük öneme sahiptir (Okçu ve Anık, 2017). Öğretmen motivasyonu, okulda 
gerçekleştirilen öğretim uygulamalarının kalitesini etkileme gücüne sahiptir (Yılmaz ve 
Aslan, 2013). Öğretmenlerin beklenti ve ihtiyaçlarının karşılanamaması ve mesleklerinde 
yeterli bir doyuma ulaşamamaları kuşkusuz motivasyonlarını olumsuz yönde etkilemektedir 
(Gökay ve Özdemir, 2010). 

Öğretmenlerin motivasyonlarına yönelik ilgili alanyazında çeşitli çalışmalara 
rastlanmaktadır: Barlı, Bilgili, Çelik ve Bayrakçeken (2005) öğretmenlerin meslekleri 
konusunda motivasyonlarının yüksek olduğunu ve mesleklerini severek yürüttüklerini 
belirtmişlerdir. Yazıcı (2009) öğretmenlik mesleği, motivasyon kaynakları ve öğretmenlerin 
temel tutumları arasındaki ilişkiyi incelemiş ve motivasyonun öğretmenlik mesleği üzerinde 
önemli etkisi olduğunu belirtmiştir. Yavuz ve Karadeniz (2009) sınıf öğretmenlerinin 
motivasyonunun iş tatmini üzerinde etkili olduğunu ve iş tatminini etkileyen faktörlerin sosyal 
imkân, çalışma ortamı, ihtiyaçlar, terfi ve ödüllendirme sistemi, verilen görevler ve eğitim 
seviyesi olduğunu ifade etmişlerdir. Gökay ve Özdemir’in (2010) görsel sanatlar 
öğretmenlerinin motivasyonunu etkileyen faktörleri tespit etmeyi amaçladıkları çalışmanın 
sonucunda, bu faktörlerin cinsiyet, kıdem, kurum türü değişkenlerinde anlamlı farklar 
görülmüştür. Bunun yanında eğitim kurumu değişkeninde beklentilerin tersine anlamlı bir 
fark görülememiştir. 

 
Başaran ve Dedeoğlu Orhun’un (2013) öğretmen adaylarının mesleğe ilişkin 

motivasyonlarını etkileyen faktörlere yönelik yaptıkları çalışmaya göre, öğretmen adaylarının 
motivasyonları mesleğin zorluğu ve ekonomik getirisinin düşüklüğünden çok 
etkilenmemektedir. Öğretmen adaylarının mesleki motivasyonlarını düşüren temel faktörler, 
MEB ve ülke yöneticilerinin ayrıca toplumun, mesleğin değerini anlamaması ve Kamu 
Personeli Seçme Sınavı’nın içeriği ve uygulanış ilkeleridir. Güçlü ve diğerlerinin (2014) 
yaptıkları çalışmada örgütsel sağlık ölçeğinin alt boyutlarının tamamının iş motivasyonunun 
alt boyutları ile pozitif yönde anlamlı ilişkiler içinde olduğu belirlenmiştir. Sonuçlar ayrıca, 
örgüt sağlığının öğretmenlerin motivasyonunun anlamlı bir yordayıcısı olduğunu 
göstermektedir. 

Ertürk ve Aydın (2015) öğretmenlerin örgütsel adalete ve içsel motivasyona yönelik 
algılarının yüksek düzeyde olduğunu, algıları arasında orta düzeyde pozitif yönlü ve anlamlı 
bir ilişki olduğunu saptamışlardır. Ertürk (2016) öğretmenlerin içsel motivasyon algılarının 
yüksek, dışsal motivasyon ve iş motivasyonu algılarının ise orta düzeyde olduğunu tespit 
etmiştir. Deniz ve Erdener (2016) ilkokul, ortaokul ve lisede görev yapan öğretmenlerin iş 
motivasyonunun cinsiyet ve kıdemlerine göre anlamlı fark göstermediğini, eğitim düzeyleri 
ve kişisel duygularına göre anlamlı fark gösterdiğini belirtmişlerdir. Ekinci (2017) öğretmen 
adaylarının meslek ve alan seçiminde içsel motivasyon etkenlerinin yüksek düzeyde etkili 
olduğunu belirtmiştir. 

Ertürk ve Aydın (2017) öğretmenlerin motivasyonlarını artıran ve artırabilecek 
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durumlar ile olumsuz etkileyen durumların bireysel, okul, sistemsel, öğrenci, veli, yönetim ve 
meslektaş kaynaklı olduğunu belirlemişlerdir. Çevik ve Köse (2017) okul kültürü ile 
motivasyon değişkenleri arasında pozitif yönde anlamlı ilişki olduğunu ifade etmişlerdir. 
Akman (2017) kamu okullarında görev yapan öğretmenlerin iş motivasyonu ve örgütsel 
özdeşleşme algı düzeyleri ve değişkenler arasındaki ilişkinin pozitif yönde, düşük ve anlamlı 
bir ilişki olduğunu, iş motivasyonunun örgütsel özdeşleşmenin anlamlı bir yordayıcısı 
olduğunu belirtmiştir. Arslantaş ve diğerlerinin (2018) yaptıkları çalışmada lise 
öğretmenlerinin mesleki motivasyon algılarının orta seviyede olduğu, eğitim durumu, meslek 
seçimindeki istek ve mesleki memnuniyet değişkenlerinde anlamlı farklılık olduğu 
görülmüştür. Eğitim düzeyi arttıkça mesleki motivasyonun da arttığı, mesleklerini isteyerek 
seçen öğretmenlerin ve mesleki memnuniyeti olan öğretmenlerin motivasyonlarının daha 
yüksek olduğu görülmüştür. Araştırmanın nitel kısmında ise lise öğretmenlerinin mesleğin 
önemini vurgulamada, mesleki motivasyonun artmasında ya da düşüşünde dış unsurların daha 
çok öne çıkardığı görülmüştür. 

Börü (2018) yaptığı çalışmada fen ve sanat okulu gibi yetenekli öğrencilerin eğitim 
gördüğü okullardaki öğretmenlerin iş motivasyonlarına etki eden iç ve dış sebepleri 
incelemiştir. Sonuç olarak, katılımcıların başarılı olma, etkili çalışma koşulunun olması, 
öğrencilerin öğrenme istekleri, proje tabanlı eğitim yaklaşımıyla ilgili daha özerk, eşit ve 
tutarlı uygulamaların olması konusunda motive oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Reaves ve 
Cozzens (2018) öğretmenlerin içsel motivasyonları ve öz-yeterlik inançları ile ilgili olarak 
güvenli ve destekleyici bir okul iklimi ya da çalışma ortamının unsurlarına yönelik algıları ile 
ilgili yaptıkları çalışmanın sonucunda, öğretmenlerin güvenli ve destekleyici okullarda içsel 
motivasyon ve öz-yeterliliklerinin anlamlı derecede yüksek olduğunu ortaya koymuşlardır. 
Lee ve Kuo (2019) yaptıkları çalışmada ilköğretim okulu müdürlerinin dönüşümsel liderliği 
ve öğretmenlerin motivasyonu arasında anlamlı bir ilişki olduğunu, ilköğretim okulu 
müdürlerinin dönüşümsel liderliğinin boyutlarının öğretmenlerin genel çalışma 
motivasyonları için öngörücü güce sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Alanyazında öğretmenlerin iş motivasyonlarına yönelik genellikle nicel çalışmalara 
yer verildiği ve motivasyonun çoğunlukla örgüt bağlamındaki değişkenlerle ele alındığı 
görülmektedir. Bu çalışmanın, öğretmenlerin motivasyonlarını etkileyen faktörleri 
öğretmenlerin görüşleri alınarak nitel açıdan incelemeyi amaçlaması önemli görülmektedir. 
Bu bağlamda araştırmanın problem cümlesi, “Öğretmenlerin iş motivasyonlarını etkileyen 
faktörlere yönelik görüşleri nelerdir?” şeklinde ifade edilebilir.  

 
1.1. Araştırmanın Amacı 

Araştırmanın genel amacı, öğretmenlerin iş motivasyonunu etkileyen faktörlere ilişkin 
görüşlerini belirlemektir. Bu genel amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır: 

Öğretmenlere göre; 
1. Lisans eğitimlerinin,  
2. Meslektaşlarının,  
3.Yöneticilerinin,  
4. Mesleğin ekonomik getirisinin,  
5. Sosyal faaliyetlerinin,  
6. Aile yaşantılarının iş motivasyonları üzerindeki etkisi nelerdir? 
 

2. YÖNTEM 
 
Bu bölümde araştırmanın modeli, örneklemi, veri toplama aracı, verilerin toplanması 
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ve analizi ile ilgili bilgilere yer verilmiştir. 
 
2.1. Araştırmanın Modeli 

Bu çalışma olgubilimsel (fenomenolojik) desene dayalı olup, nitel araştırma 
yöntemlerinden görüşme yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Olgubilimsel çalışmalar, 
bireyin öznel tecrübeleri ve olaylara yüklediği anlamları tespit etmeyi amaçlarlar. Ayrıca 
verilerin derinlemesine incelenmesini sağlar (Yıldırım ve Şimşek, 2016).  Görüşme yöntemi, 
bireylerin deneyim, duygu, tutum ve inançlarına dayanan bir araştırma yöntemidir. Görüşme 
yöntemi bireyin algılarının doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya konmasını 
sağlar (Yıldırım ve Şimşek, 2016). Bu bağlamda çalışmada öğretmenlerin iş motivasyonlarını 
etkileyen faktörlere yönelik görüşleri ve beklentileri belirlenmeye çalışılmıştır. 
 
2.2. Araştırmanın Örneklemi 

Araştırmanın örneklemi 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Kahramanmaraş il 
merkezindeki farklı okullarda ve farklı kademelerde görev yapan 20 öğretmen 
oluşturmaktadır. Bu öğretmenler farklı branşlarda, farklı kıdemlerde olup 10’u erkek ve 10’u 
kadındır. Öğretmenler sınıf öğretmenliği, matematik, İngilizce, Türk Dili ve Edebiyatı, fizik, 
Türkçe, sosyal bilgiler, tarih, din kültürü ve ahlak bilgisi branşlarına sahiptir. Kıdemleri ise 1 
ila 30 yıl arasında değişmektedir. Öğretmenlerin 10’u lise kademesinde, 6’sı ilkokul 
kademesinde, 4’ü ise ortaokul kademesinde görev yapmaktadır. Örneklemin farklı okul 
kademelerinde çalışan ve farklı kıdem, branş ve cinsiyete sahip öğretmenlerden 
oluşturulmasındaki amaç, farklı bakış ve düşüncelere sahip öğretmenler sayesinde veri 
çeşitliliğini sağlamaktır. Bu nedenle bu çalışmanın örnekleminin belirlenmesinde amaçlı 
örneklem çeşitlerinden maksimum çeşitlilik örneklemesi yoluyla örneklem seçimine 
gidilmiştir. Yıldırım ve Şimşek’e (2016) göre maksimum çeşitlilik örneklemesi ile ortaya 
çıkabilecek bulgular ve sonuçlar daha zengin olabilir. 
 
2.3. Veri Toplama Aracı 

Çalışmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı 
yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşmelerde sorular 
araştırmanın amaçları doğrultusunda önceden hazırlanırken, araştırmacı hem bu soruları 
sorma hem de görüşme esnasında ek sorular sorma özgürlüğüne sahiptir (Yıldırım ve Şimşek, 
2016). Kapsam, yapı ve dil geçerliği için uzman görüşlerinden yararlanılarak hazırlanan 
formda öğretmenlerin iş motivasyonlarını etkileyen faktörlere yönelik görüşlerini ve 
beklentilerini belirlemeye yönelik açık uçlu yedi soru bulunmaktadır. 
 
2.4. Verilerin Toplanması ve Analizi 

Görüşmeler örneklemdeki öğretmenlerin görev yaptıkları okullarda 
gerçekleştirilmiştir. Görüşme sırasında ortam faktörlerinin görüşme sürecini etkilememesine 
dikkat edilmiştir. Yapılan her görüşme yaklaşık olarak 10-15 dakika arası sürmüştür. 
Görüşme soruları öğretmenlere sözel olarak sorulmuş ve öğretmenlerden soruları sözel olarak 
cevaplamaları istenmiştir. Verilen sözel cevaplar görüşme formuna not edilmiştir. Elde edilen 
veriler üzerinden içerik analizi yapılmıştır. İçerik analizinde amaç verilerden hareketle 
kavram ve olgulara ulaşmaktır (Yıldırım ve Şimşek, 2016). Elde edilen verilerden kodlar 
oluşturulmuş ve bu kodların frekansları belirlenmiştir. Ayrıca, bulguların daha anlaşılabilir 
olması amacıyla doğrudan alıntılara yer verilmiştir. Olgubilim araştırmalarında yapılan içerik 
analizinde verilerin kavramsallaştırılması ve olguların ortaya çıkarılması hedeflenir. Sonuçlar 
betimsel bir anlatımla aktarılır ve doğrudan alıntılara yer verilir. Ortaya çıkan temalar ve 
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örüntüler çerçevesinde elde edilen bulgular açıklanır ve yorumlanır (Yıldırım ve Şimşek, 
2016). 

 
 

3. BULGULAR 
Öğretmenlerin lisans eğitimlerinin iş motivasyonları üzerindeki etkisine yönelik 

görüşleri Tablo 1’de verilmiştir. 
 

Tablo 1. Öğretmenlerin lisans eğitimlerinin iş motivasyonları üzerindeki etkisine yönelik 
görüşleri 

Temalar  Kodlar f 
Olumlu etkileri Etki yok 6 
 Mesleğe hâkim olma 5 
 Alana hâkim olma 3 
 Mesleği sevme 3 
 Bakış açısı kazandırma 1 
 Pedagojik yeterlilik 1 
 Empati yapabilme yeteneği 1 
Olumsuz etkileri Etki yok 15 
 İçerik uyumsuzluğu 4 
 Bilgi eksikliği 1 

 
Tablo 1’de görüldüğü gibi öğretmenlerin çoğu (15/20) aldıkları lisans eğitiminin iş 

motivasyonlarına olumsuz etkisi olmadığını, yarıdan azı (6/20) ise olumlu etkisi olmadığını 
belirtmişlerdir. Öğretmenlerin bazıları mesleğe hâkim olmaları (5/20), alana hâkim olmaları 
(3/20) ve mesleği sevmeleri (3/20) açılarından lisans eğitimlerinin olumlu etkileri olduğunu 
ifade etmişlerdir. Öğretmenlerden sadece birer kişi bakış açısı kazandırma, pedagojik 
yeterlilik ve empati yeteneği kazanma anlamında olumlu etkiye sahip olduğu görüşündedir. 
Öğretmenlerin bir kısmı (4/20) aldıkları eğitimle verdikleri eğitim arasında içerik 
uyumsuzluğu yaşamaları bakımından olumsuz etkiye sahip olduğunu belirtmişlerdir. Sadece 
bir öğretmen ise bilgi anlamında eksik kalmalarının olumsuz etkisi olduğunu ifade etmiştir. 

Öğretmenlerin bu konuya yönelik görüşlerinden bazıları aşağıdaki gibidir: 
“Lisans eğitimimiz mesleğimize hâkim olmamızı sağlamaktadır.” 
“Olaylara ve yaşanabilecek sıkıntılara karşı farklı bir bakış açısı kazandırır.” 
“Hayata bakışımızı değiştirdi. İş hayatımızda sevdiğimiz alanda çalışmamızı sağladı.” 
“Fakültede gördüğüm dersleri staj adı altında uygulamalı şekilde ister köy 

okullarında olsun ister şehir merkezinde olsun uygulamalı yaptık. Bunlar göreve başladıktan 
sonra bize artı olarak geri döndü.” 

“Nerede ne yapacağını bilmek, hangi konuyu nasıl ve ne zaman anlatacağını bilmek, 
konuya hâkimiyet olumlu etkiler.” 

Öğretmenlerin meslektaşlarının iş motivasyonları üzerindeki etkisine yönelik görüşleri 
Tablo 2’de verilmiştir. 

 
Tablo 2. Öğretmenlerin meslektaşlarının iş motivasyonları üzerindeki etkisine yönelik 

görüşleri 
Temalar Kodlar f 
Olumlu etkileri Fikir alışverişi yapma 8 
 Pozitif ilişki kurma 4 
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 Yardımlaşma 3 
 Bakışa açısı kazanma 2 
 Olumlu tavır  2 
 Gayretli olma 1 
 İstekli olma 1 
 İşe bağlılık 1 
Olumsuz etkileri Etki yok 6 
 Olumsuz tavır 6 
 Negatif ilişki 2 
 Kıskançlık 2 
 Çalışmaya isteksizlik 1 
 Uyumsuzluk 1 
 Dışlanma 1 
 Sevilmediğini düşünme 1 

 
Tablo 2 incelendiğinde, öğretmenlerin yarısından azı (8/20) meslektaşlarıyla fikir 

alışverişi yapmanın motivasyonlarını olumlu etkilediğini belirtmişlerdir. Öğretmenlerin 
bazıları pozitif ilişki kurma (4/20), yardımlaşma (3/20), bakış açısı kazanma (2/20), olumlu 
tavır sergileme (2/20) açısından meslektaşlarının motivasyonlarına olumlu etkisi olduğunu 
ifade etmişlerdir. Öğretmenlerden sadece birer kişi gayretli ve istekli olma, işe bağlılık 
bakımından olumlu etkileri olduğu görüşündedir. Bazı öğretmenler (6/20) meslektaşlarının 
motivasyonları açısından olumsuz etkileri olmadığını ifade ederken bazıları ise (6/20) 
olumsuz tavırları nedeniyle motivasyonlarının etkilendiği görüşündedir. Öğretmenlerin çok 
azı (2/20) meslektaşları arasındaki negatif ilişkilerin ve kıskançlığın olumsuz etkileri 
olduğunu ifade etmişlerdir. Sadece birer öğretmen ise çalışmaya karşı isteksizlik duyduğunu, 
ortam içerisinde dışlanma, uyumsuzluk ve sevilmediklerini düşündüğünü belirtmişlerdir. 

Öğretmenlerin bu konuya yönelik görüşlerinden bazıları aşağıdaki gibidir: 
“Arkadaşlarımı genelde severim. Onlarla sohbet etmek, fikir alışverişinde bulunmak, 

çocukların durumu ile ilgili konuşmak baya bir etkili oluyor.” 
“İyi arkadaşlıklar çalıştığımız kurumda istekli olmamızı sağlıyor.” 
“Kıskançlıklar, dedikodular olduğunda iş yeri benim için çekilmez oluyor.” 
“Uyumlu, iş birliğine yatkın insanlarla çalışmak bizi işe karşı motive eder. İşe severek 

gitmemi sağlıyor.” 
“Genç ve idealist öğretmenler oldukça daha fazla gayret gösterme çabası içinde 

oluyorum.” 
“Meslektaşlarımızın ders işleme sistemi değişik olduğu için bakış açısını 

geliştirebiliyor.” 
Öğretmenlerin yöneticilerinin iş motivasyonları üzerindeki etkisine yönelik görüşleri 

Tablo 3’te verilmiştir. 
 

Tablo 3. Öğretmenlerin yöneticilerinin iş motivasyonları üzerindeki etkisine yönelik görüşleri 
Temalar Kodlar f 
Olumlu etkileri Destek verme 7 
 Disiplinli olma 3 
 İş birliği sağlama 3 
 İlgili olma 2 
 Takdir etme 2 
 Etki yok 2 

272 / 562



                                                                                        
www.24kasim.org 

 

 

 Odaklanma  1 
 Etkili iletişim 1 
 Adaletli olma 1 
Olumsuz etkileri Etki yok 5 
 Ayrımcılık 3 
 Olumsuz tavır 3 
 Müdahale etme 3 
 Takdir etmeme 2 
 Olumsuz iletişim 1 
 Eşitsizlik 1 

 
Tablo 3 incelendiğinde, öğretmenlerin yarıdan azı (7/20) yöneticilerinin kendilerine 

destek vermesinin motivasyonlarına olumlu etkisi olduğu görüşündedir. Bazı öğretmenler 
yöneticilerin disiplinli olmasının (3/20) ve iş birliğini sağlamasının (3/20) motivasyonlarını 
olumlu etkilediğini ifade etmişlerdir. Öğretmenlerin çok azı yöneticilerin ilgili olmalarının 
(2/20), takdir etmelerinin (2/20) olumlu etkileri olduğu görüşündeyken yine çok az öğretmen 
(2/20) olumlu etkileri olmadığı görüşündedir. Birer öğretmen ise yöneticilerin odaklanmayı 
sağlamalarının, etkili iletişim kurmalarının ve adaletli olmalarının motivasyonu olumlu 
etkilediğini belirtmişlerdir. Öğretmenlerin bir kısmı (5/20) yöneticilerin motivasyonlarını 
olumsuz etkilemediğini ifade etmişlerdir. Öğretmenlerin bazıları yöneticilerin ayrımcılık 
yapmalarının (3/20), olumsuz tavır sergilemelerinin (3/20) ve kendilerine müdahalede 
bulunmalarının (3/20) motivasyonlarını olumsuz etkilediği görüşündedir. Sadece iki öğretmen 
yöneticiler tarafından takdir edilmediklerinde motivasyonlarının olumsuz olduğunu 
belirtmiştir. Birer öğretmen ise yöneticilerin olumsuz iletişimde bulunduklarında, eşitsizlik 
yaptıklarında motivasyonlarının olumsuz etkilendiği görüşündedir. 

Öğretmenlerin bu konuya yönelik görüşlerinden bazıları aşağıdaki gibidir: 
“Bir problemle karşılaştığımızda onların yanımızda olduğunu bilmek çok güzel.” 
“Ayrımcılık yaptıkları zaman çok can sıkıcı oluyor.” 
“Yaptığım şeyler görülmezse ve takdir edilmezse hevesim kaçıyor.” 
“Yöneticilerimizin alanımızla ilgili bir bilgiye sahip olmamalarına rağmen işimize 

karışmaları ders verimini düşürüyor.” 
“Yöneticilerimizin aldığımız kararlarda arkamızda durması iş motivasyonumuzu 

olumlu etkiliyor.” 
“Yöneticiler öğretmenlerle iletişim kurduğu zaman motivasyonda artış yaşanıyor.” 
Öğretmenlerin mesleğin ekonomik getirisinin iş motivasyonları üzerindeki etkisine 

yönelik görüşleri Tablo 4’te verilmiştir. 
 

Tablo 4. Öğretmenlerin mesleğin ekonomik getirisinin iş motivasyonları üzerindeki etkisine 
yönelik görüşleri 

Temalar Kodlar f 
Olumlu etkileri Etki yok 8 
 Maddi doyum sağlama 4 
 Ekonomik kaygıyı azaltma 2 
 İş verimini artırma 2 
 Emeğin karşılığını alma 2 
 Mutluluk verme 1 
 İşe saygı duyma 1 
 Öz saygı kazanma 1 
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Olumsuz etkileri Etki yok 13 
 Performans düşüklüğü 2 
 Emeğin karşılığını alamama 2 
 İşe kendini verememe 1 
 Üretici olamama 1 
 Çalışma azminin kırılması 1 

 
Tablo 4 incelendiğinde, öğretmenlerin geneli mesleğin ekonomik getirisinin iş 

motivasyonuna olumlu ya da olumsuz etkisi olmadığı kanısındadır. Bazı öğretmenler (4/20) 
maddi doyum sağlama bakımından ekonomik getirinin motivasyonu olumlu etkilediğini ifade 
etmişlerdir. Çok az öğretmen ekonomik kaygıyı azaltması (2/20), iş verimini artırması (2/20), 
emeklerinin karşılıklarını almaları (2/20) bakımından motivasyonu olumlu etkilediğini 
belirtmişlerdir. Birer öğretmen ise ekonomik getirinin olumlu etkileri olarak; mutlu 
olduklarını, işlerine saygı duyduklarını ve öz saygı kazandıklarını ifade etmişlerdir. 
Öğretmenlerden çok azı performanslarının düştüğünü (2/20) ve emeklerinin karşılığını 
alamadıklarını (2/20), bu nedenlerle motivasyonlarının olumsuz etkilendiğini belirtmişlerdir. 
Birer öğretmen ise mesleğin olumsuz etkileri olarak; işlerine kendilerini veremediklerini, 
üretici olamadıklarını ve çalışma azimlerinin kırıldığını dile getirmişlerdir. 

Öğretmenlerin bu konuya yönelik görüşlerinden bazıları aşağıdaki gibidir: 
“Ekonomiyi hiç düşünmüyorum. İşimi severek yapıyorum. Manevi doyum için 

öğretmenlik yapıyorum.” 
“Ekonomik getirisinin yanı sıra manevi hazzı daha fazla olan bir meslek.” 
“Öğretmenlik diğer meslekler gibi sadece iş yerinde yapılmıyor. İş yükü 

düşünüldüğünde daha yüksek bir maaş almak gerekir. Bu da bazı hallerde çalışma şevkini 
olumsuz etkileyebiliyor.” 

“Öğretmen meşguliyetini, üretimini olumsuz etkiliyor.” 
“Ekonomik kaygılarımı gidermesi motivasyonumu artırıyor.” 
“Mesleğe verilen önem bir ölçüde ücret ve ekonomiyle de etkili. Ekonomik olarak 

doyum sağlanırsa iş verimi daha da artar.” 
“Yaptığım işe saygı duymamı sağlıyor, başka bir iş arayışına girmeme gerek 

kalmadan kendimi işime vermemi, kendimi geliştirmemi ve böylece öz saygımı kazanarak 
mutlu şekilde işimi yapmamı sağlıyor.” 

Öğretmenlerin sosyal faaliyetlerinin iş motivasyonları üzerindeki etkisine yönelik 
görüşleri Tablo 5’te verilmiştir. 

 
Tablo 5. Öğretmenlerin sosyal faaliyetlerinin iş motivasyonları üzerindeki etkisine yönelik 

görüşleri 
Temalar Kodlar f 
Olumlu etkileri Mutluluk verme 6 
 Rahatlama 4 
 Etki yok 4 
 İşe ilgiyi artırma 3 
 Enerji artırma 3 
 İş verimini artırma 2 
 İletişimi artırma 2 
 Tecrübe katma 1 
 Objektif değerlendirme 1 
 Monotonluktan çıkarma 1 
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Olumsuz etkileri Etki yok 16 
 İşe ilgisizlik 3 
 Zamanı planlayamama 1 

 
Tablo 5 incelendiğinde, öğretmenlerin bazıları sosyal faaliyetlerinin kendilerine 

mutluluk vermesi (6/20) bakımından olumlu etki ettiği görüşündedir. Az sayıda öğretmen 
(4/20) olumlu bir etkisi olmadığını ifade ederken, bazıları da (4/20) rahatlama sağladığı için 
motivasyonlarını olumlu etkilediğini belirtmişlerdir. Öğretmenlerin bir kısmı (3/20) sosyal 
faaliyetlerinin işlerine ilgili olmalarını sağlaması ve enerji katması bakımından olumlu etkileri 
olduğu kanısındadır. Çok az öğretmen ise (2/20) iş verimini ve iletişimi artırmaya yönelik 
olumlu etkileri olduğunu belirtmişlerdir. Sadece birer öğretmen sosyal faaliyetlerinin 
kendilerine tecrübe sağladığını, bu sayede objektif değerlendirme yapabildiklerini ve 
hayatlarının monotonluktan çıktığını ifade etmişlerdir. Öğretmenlerin çoğu (16/20) olumsuz 
etkisinin olmadığı görüşündedir. Çok az öğretmen (3/20) sosyal faaliyetlerin bazen işe karşı 
isteksizlik oluşturduğunu ifade etmişlerdir. Sadece bir öğretmen ise sosyal faaliyetleri 
nedeniyle zamanı doğru planlayamadığını belirtmiştir. 

Öğretmenlerin bu konuya yönelik görüşlerinden bazıları aşağıdaki gibidir: 
“Hafta sonları il dışına gitmek, pikniğe gitmek olumlu. Gördüğüm yerler hakkında 

çocuklarla konuşmak ya da öğrendiğim ilginç şeyler hakkında çocuklarla konuşmak eğlenceli. 
Ben de onlara onların gördüğü şeyler hakkında sorular sorarım.” 

“İş hayatımdaki stresimden kurtulmamı sağlıyor. Rahatlamış oluyorum, işimi severek 
yapmamı sağlıyor. Monotonluktan çıkmamı daha verimli iş yapmamı sağlıyor.” 

“Keyif aldığım, eğlenip dinlenebildiğim bir hafta sonunun ardından işe gittiğimde 
işimden de keyif aldığımı ve motivasyonumu olumlu etkilediğini düşünüyorum.” 

“Eğitimcilerle oturup kalktığım için fikir alışverişi yapıyoruz. İyi oluyor. Aile ve çocuk 
eğitimi, öğretmen öğrenci ilişkisi üzerine eğitim veriyorum ben. Tecrübem artıyor.” 

“Sosyal faaliyetler beni zenginleştiriyor, dinlendiriyor ve eğlendiriyor. Böylece işimi 
daha mutlu yapabiliyorum. Okul dışı faaliyetler, yaptığım işi, kendimi ve öğrencilerimi daha 
objektif değerlendirmeme imkân veriyor.” 

“Sosyal faaliyetlerim sınırlı olduğu zaman dersin hayatla bağlantısını kurmakta 
güçlük çekerim. Yeterince dinlenemediğim için, eğlenemediğim ve zenginleşemediğim için 
okul benim için bir zindana dönüşür.” 

“Öğretmenin sosyal faaliyetlerinin olması öğrenci ile iletişimi de arttırıyor.” 
Öğretmenlerin aile yaşantılarının iş motivasyonları üzerindeki etkisine yönelik 

görüşleri Tablo 6’da verilmiştir. 
Tablo 6 incelendiğinde, öğretmenlerin bazıları (5/20) aile yaşantılarının iş verimlerini 

artırdığını belirtmişlerdir. Birkaç öğretmen (4/20) mutluluk verdiği için, az sayıda (3/20) 
öğretmen ise huzur verdiği ve işlerine odaklanmalarını sağladığı için aile yaşantılarının 
motivasyonlarını olumlu etkilediğini ifade etmişlerdir. Öğretmenlerin çok azı (2/20) aile 
içerisinde fikir alışverişinde bulunduklarını ve çocuklarıyla vakit geçirmelerinin onları daha 
şefkatli olmaya yönelttiğini bu nedenlerle de motivasyonlarının olumlu etkilendiğini 
belirtmişlerdir. Sadece birer öğretmen ise aile yaşantılarının olumlu etkileri olarak 
iletişimlerini etkili hale getirdiği, mesleklerini yaparken tatmin oldukları, öz güven ve öz 
saygı kazandıkları, daha anlayışlı oldukları görüşündedirler. Öğretmenlerin yarısı (10/20) aile 
yaşantılarının motivasyonlarına olumsuz bir etkisi olmadığı kanısındadır. Yarıdan azı (7/20) 
ise aile yaşantılarındaki olumsuzlukların iş verimlerini düşürdüğünü ifade etmişlerdir. İkişer 
öğretmen aile yaşantılarının motivasyonları bakımından huzuru bozan ve iletişim eksikliği 
yaşatan olumsuz etkileri olduğu görüşündedir. Sadece bir öğretmen ise aile yaşantısındaki 
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kaygıların iş motivasyonuna da yansıdığını ifade etmiştir. 
 

Tablo 6. Öğretmenlerin aile yaşantılarının iş motivasyonları üzerindeki etkisine yönelik 
görüşleri 

Temalar Kodlar f 
Olumlu etkileri İş verimini artırma 5 
 Mutluluk verme 4 
 Huzur verme 3 
 İşe odaklanma 3 
 Fikir alış verişi yapma 2 
 Şefkatli olma 2 
 Etkili iletişim 1 
 Mesleki tatmin 1 
 Öz güveni artırma 1 
 Anlayışlılık kazandırma 1 
 Öz saygıyı artırma 1 
Olumsuz etkileri Etki yok 10 
 İş verimini düşürme 7 
 Huzur bozma 2 
 İletişim eksikliği 2 
 Kaygı verme 1 

 
Öğretmenlerin bu konuya yönelik görüşlerinden bazıları aşağıdaki gibidir: 
“Aile hayatımdaki düzen ve istikrarın iş motivasyonumu odaklanma ve mesleki tatmin 

açısından olumlu etkilediğini düşünüyorum.” 
“Düzensiz ve sorunlu bir aile yaşantısının iş motivasyonunu olumsuz etkilediğini 

düşünüyorum. Ayrıca ailede yaşanan geçici veya kalıcı sağlıkla ilgili, maddi veya manevi 
problemlerin de iş motivasyonunu kaygı ve odaklanma düzeyi açısından olumsuz etkilediğini 
düşünüyorum.” 

“Evli ve çocuklu olmak öğrencilere daha şefkatli davranmamıza katkı sağlıyor.” 
“Eşimin beni desteklemesi, bana inanması her şeyden önce kendime saygı duymam 

için bir zorunluluktur. Öğrencilerimin karşısına kendine saygısı olan bir birey, mutlu bir 
birey olarak çıkmam öncelikle ailemin desteğiyle mümkündür.” 

“Aile yaşantımdaki olumsuzluklar, tartışmalar gün içinde kendimi işime vermemi 
engelliyor. Gün içinde sürekli ailevi sorunları düşünmek öğrencilerimle kuracağım iletişime 
olumsuz yansıyor.” 

“Çocuklu olmak öğrencilere karşı daha şefkatli ve daha anlayışlı olmayı sağlıyor.” 
“Huzurlu ve destekleyici bir aile iş verimini artırır.” 
“Aile desteği ve bana duydukları saygı öz güvenimi artırmakta. Ailemle ne kadar 

mutluysam işime yansıyor.” 
Öğretmenlerin iş motivasyonlarını artırmaya yönelik beklentileri Tablo 7’de 

verilmiştir. 
 

Tablo 7. Öğretmenlerin iş motivasyonlarını artırmaya yönelik beklentileri 
Temalar Kodlar f 
Yönetici Adaletli olma 5 
 Eşitlik 3 
 İş bilme 2 
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 Liyakate sahip olma 1 
 Disiplin sağlama 1 
Okul ortamı Güvenli çalışma ortamı 1 
 Mevcutların azaltılması 1 
Maddiyat Maddi doyum sağlanması 5 
 Fazla mesai ücretleri 2 
 Ödüller 1 
Sosyal faaliyet  Sürprizler 2 
 Özel günlerin kutlanması 2 
 Sosyal etkinlikler 2 
 Yurt dışı geziler 1 
Kişisel gelişim  Yüksek lisans eğitimi 1 
 Yabancı dil eğitimi 1 
 Hizmet içi eğitim 1 
Mesleki tatmin Değer görmek 7 
 Destek görmek 5 
 Meslektaşlarla iş birliği 3 
 Takdir edilmek 3 
 Mesleğin saygınlığının artması 2 
 Fikirlerin alınması 1 
 Velilerin bilinçlendirilmesi 1 

 
Tablo 7 incelendiğinde, öğretmenlerin motivasyonlarını artırmaya yönelik 

beklentilerinin yöneticilerden, okul ortamından, maddi açıdan, sosyal faaliyet bakımından, 
kişisel gelişim yönünden ve mesleki tatmin olarak toplam altı temada toplandığı 
görülmektedir. Öğretmenlerin bazıları (5/20) yöneticilerin adaletli olmalarının, bazıları (3/20) 
eşit davranmalarının motivasyonlarını artıracağı görüşündedir. Çok az öğretmen (2/20) 
yöneticilerin işleri konusunda yeterli bilgiye sahip olmaları gerektiğini ifade etmişlerdir. Birer 
öğretmen ise yöneticilerin liyakatle iş başına gelmelerinin ve okulda disiplini sağlamalarının 
motivasyonlarını artıracağını belirtmişlerdir. Birer öğretmen okul ortamının daha güvenli hale 
getirilmesinin ve sınıf mevcutlarının azaltılmasının motivasyonlarını artıracağını ifade 
etmişlerdir. Öğretmenlerin birkaçı (5/20) maddi anlamda doyum sağlandığında, çok az 
öğretmen (2/20) fazla mesai ücretleri ödendiğinde, sadece bir öğretmen ise ödüller 
verildiğinde motivasyonlarının artacağını belirtmişlerdir. Az sayıda öğretmen (2/20) sürprizler 
yapıldığında, özel günler kutlandığında, sosyal etkinlikler yapıldığında motivasyonlarının 
artacağı kanısındadır. Sadece bir öğretmen yurt dışı gezilerinin motivasyonu artırıcı etkisi 
olduğu görüşündedir. Birer öğretmen kişisel gelişimin motivasyonu artırdığını bunu için de 
öğretmenlerin yüksek lisans yapmaları, yabancı dil eğitimi almaları ve hizmet içi eğitimlere 
katılmaları hususunda görüş bildirmişlerdir. Mesleki tatmin bakımından öğretmenlerin 
yarısından azı (7/20) değer gördüklerinde, bazıları (5/20) desteklendiklerinde 
motivasyonlarının artacağını ifade etmişlerdir. Az sayıda öğretmen (3/20) meslektaşlarıyla iş 
birliği içinde olduklarında ve takdir edildiklerinde motivasyonlarının yüksek olacağını 
belirtmişlerdir. Çok az sayıda öğretmen (2/20) mesleğin saygınlığının artırılmasının 
öğretmenlerin motivasyonunu artıracağı görüşündedir. Sadece birer öğretmen ise fikirleri 
alındığında, veliler daha bilinçli olduğunda motivasyonlarının artacağını ifade etmişlerdir. 

Öğretmenlerin bu konuya yönelik görüşlerinden bazıları aşağıdaki gibidir: 
“İş yerinde adaletin sağlanması iş yerime olan bağlılığımı artıracağından beklentim 

adaletli yöneticilerin görevde olmasıdır.” 
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“Yapılan faaliyetleri destekleyici ve bu faaliyetlerin alt yapısı hususunda yol gösterici 
yöneticiler…” 

“Öğretmenlerin de bir karar alırken görüşünü alsınlar.” 
“Ekonomik problemlerin giderilmesi, yüksek lisans, yabancı dil gibi eğitimlerin 

yaygınlaşması, yurt dışı gezi etkinliklerinin yapılması iş motivasyonumu etkileyecek 
beklentilerimdir.” 

“Adalet ve eşitliğin olduğu iş yerlerinde iş verimi ve alınan haz daha fazla olmakta. 
Eğitimde en önemli yere sahip olması gereken eğitim çalışanlarına yeteri kadar önem 
verilirse iş motivasyonu daha da artar.” 

“Sınıf mevcutları az olsa çok iyi olur.” 
“Rahat ve güvenli bir çalışma ortamı sağlanması…” 
“İş motivasyonu için her şeyden önce saygı gereklidir. Öğrencilerimden, 

yöneticilerimden, ailemden ve toplumdan yaptığım işin saygı görmesini beklerim.” 
“Disiplin tam ve eksiksiz sağlanmalı. Tüm öğretmenler birlik halinde olaylara 

yaklaşmalı. En önemlisi veli kendine düşen sorumluluk ve görevlerin bilincinde olmalı.” 
 

4. SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER 
Çalışmadan elde edilen bulgular incelenerek aşağıdaki sonuçlara varılmıştır: 

• Öğretmenler çoğunlukla lisans eğitimlerinin iş motivasyonları üzerinde olumsuz 
etkisi olmadığını düşünmektedir. 
• Öğretmenlere göre meslektaşlarıyla fikir alışverişi yapmaları ve pozitif ilişkiler 
kurmaları motivasyonlarını olumlu etkilerken, meslektaşlarından gördükleri olumsuz tavırlar 
motivasyonlarını olumsuz yönde etkilemektedir. 
• Öğretmenlerin görüşleri değerlendirildiğinde, yöneticilerin sergiledikleri destekleyici 
tavırların, disiplinli olmalarının ve okul ortamında iş birliği sağlamalarının motivasyonu 
olumlu etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. 
• Öğretmenlerin çoğu mesleğin ekonomik getirisinin iş motivasyonu üzerinde olumlu 
ya da olumsuz etkisi olmadığını düşünmektedirler. 
• Öğretmenler sosyal faaliyetlerinin iş motivasyonları üzerinde olumsuz etkisi 
olmadığını, aksine mutluluk vermesi ve rahatlamaları bakımından motivasyonlarına olumlu 
etkileri olduğunu düşünmektedirler. 
• Öğretmenler, aile yaşantılarının iş verimlerini artırma, mutluluk verme ve huzur 
verme açısından motivasyonlarını olumlu etkilediğini düşünmektedirler. 
• Öğretmenlerin görüşleri incelendiğinde motivasyonlarını artırmaya yönelik 
beklentilerinin özellikle değer ve destek görmek olduğu, yöneticilerin adaletli olmalarını, 
maddi doyum sağlanmasını istedikleri sonucuna ulaşılmıştır. 

Öğretmenlerin hizmet öncesi eğitimleri sırasında iyi yetiştirilmeleri ve aldıkları 
eğitime uygun olarak kendi branşlarında çalışmaları öğretmenlerin bu rollerini yerine 
getirmede önemli bir etken olarak görülmelidir. Çalışmadan elde edilen sonuçlardan biri 
öğretmenlerin lisans eğitimlerinin iş motivasyonları üzerinde olumsuz etkiye sahip olmadığını 
düşünmeleridir. Aldıkları eğitimin mesleğe ve alana hâkim olmaları, mesleği sevmeleri 
bakımından olumlu etkileri olduğu görülmektedir. Ekinci (2017), öğretmenlerin lisans 
eğitimlerinin daha çok içsel motivasyonlara daha sonra ise dışsal motivasyonlara etkisi 
olduğunu belirtmektedir. Ancak Büyükgöze Kavas ve Bugay (2009) öğretmen adayları ile 
yaptığı çalışmada, öğretmen eğitimi programında verilen eğitimin mezuniyet sonrası için 
yetersiz görüldüğünü, uygulamaların etkili öğretmenlik becerileri kazanmada yetersiz 
olduğunu belirtmektedirler.  
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Çalışmada öğretmenler meslektaşlarıyla fikir alışverişinde bulunmalarının ve pozitif 
ilişkiler kurmalarının motivasyonlarını olumlu etkilediğini, ancak meslektaşlarının olumsuz 
tavırlarının motivasyonlarını da olumsuz yönde etkilediğini belirtmişlerdir. Çevik ve Köse 
(2017) çalışmalarında öğretmenlerin çalıştıkları okullarda meslektaşlarıyla ortak bir kültür 
oluşturduklarını ve bu kültürün okulda iş birliği ve başarıya katkı sağlayacağını inandıklarını 
böylelikle motivasyonlarının da artacağını belirtmişlerdir. Ancak Barlı ve diğerleri (2005) 
ilköğretim öğretmenleri ile yaptığı çalışmada meslektaşlar arası ilişkide öğretmenlerin 
motivasyonlarının düşük olduğunu, özellikle bir problemle karşılaştıklarında öğretmenlerin 
birbirlerine yardımcı olma ve eğitim ile ilgili görüşlerine karşı saygı duyulması konularında 
motivasyonun düşük olduğunu belirtmişlerdir. Ertürk ve Aydın (2017) yaptıkları çalışmada 
öğretmen motivasyonunu artırıcı faktörleri öğretmenlerin uyumlu çalışması ve paylaşımcı 
olmaları, öğretmenlerin birbirlerine rehberlik etmeleri, öğretmenlerin birbirlerine değer 
vermesi, iletişim becerilerinin yüksek olması, takım çalışmasının olması meslektaş kaynaklı 
durumlar olarak belirlemişlerdir. 

Öğretmenlerin, yöneticilerinin iş motivasyonlarına etkilerine yönelik görüşleri 
incelendiğinde, yöneticilerinin destekleyici tavırlarının, iş birliği ve disiplini sağlamalarının 
motivasyonlarını olumlu etkilediği görülmektedir. Ertürk ve Aydın (2015) öğretmenlerin 
çalışma arkadaşlarından ve okul yöneticilerinden takdir gördüklerini, kendilerini okulun 
önemli bir çalışanı olarak gördüklerini belirtmişlerdir. Ertürk ve Aydın (2017) diğer bir 
çalışmalarında öğretmenlerin motivasyonlarını olumlu etkileyen faktörler olarak idarecilerin 
olumlu tutumu, adil,  demokratik ve tarafsız bir yönetim, yeniliklere açık yönetim anlayışı,  
okul müdürünün samimi olması, takım ruhunu benimsemesi, paylaşımcı ve vizyoner olması, 
değerlere saygılı olan bir okul müdürünün olması, okul yönetiminin öğretmene  ve 
düşüncelerine değer vermesi, okul yönetiminin teşvik edici ve takdir edici olması, 
öğretmenlere verilen iş yükünde eşit davranmaları, ders programlarını özel durumlara uygun 
hazırlaması gibi durumları ifade etmişlerdir. Büyükses (2010) yöneticilerin, öğretmenlerin 
yaptıkları işleri takdir etmemesinin öğretmen motivasyonunu olumsuz yönde etkilediğini 
belirtmiştir. 

Bu çalışmada öğretmenler, mesleğin ekonomik getirisinin iş motivasyonları üzerinde 
olumlu ya da olumsuz bir etkisi olmadığını belirtmişler ve işlerini severek yaptıklarını maddi 
doyumdan ziyade manevi hazzın daha yüksek olduğunu öne sürmüşlerdir. Ertürk (2016) 
yaptığı çalışmada öğretmenlerin iş motivasyonu ile ilgili olarak en az benimsedikleri 
maddelerin bekledikleri düzeyde ücret alamamaları, bir başarı dolayısıyla yeteri kadar 
ödüllendirilmemeleri ve ekstra ücret alamamaları olarak ifade etmiştir. Başaran ve Dedeoğlu 
Orhun (2013) öğretmen adayları ile yaptıkları çalışmanın sonucunda öğretmen adaylarının 
motivasyonlarının mesleğin icrasının zorluğundan, sosyal ve ekonomik olarak tatmin edici 
olmamasından, atanacakları yerin ve okulun olanaksızlıklarından çok etkilenmediği sonucuna 
ulaşmışlardır. Ulutaş (2017) öğretmenlerin bakış açısına göre öğretmenlik mesleğinin statüsü 
hakkında yaptığı çalışma sonucunda mesleğin statüsünü etkileyen ikinci önemli nedenin 
ekonomik gelir olduğu sonucuna ulaşmıştır. Öğretmenlerin geneli ekonomik gelirin yetersiz 
olduğu görüşündedir. 

Çalışmada öğretmenlerin sosyal faaliyetlerinin motivasyonları üzerindeki etkileri 
incelendiğinde genel olarak olumsuz bir etkiye sahip olmadığı, aksine mutluluk vermesi ve 
rahatlama sağlaması bakımından motivasyonlarının olumlu etkilendiği görülmektedir. Ada ve 
diğerleri (2013) öğretmenlerin okul dışındaki hobilerinin ve ilgilerinin motivasyonlarını 
olumlu etkilediği sonucuna ulaşmışlardır. 

  Çalışmada elde edilen sonuçlardan biri de öğretmenlerin aile yaşantılarının iş 
motivasyonlarını verimi artırma, mutluluk verme ve huzur verme açısından olumlu 
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etkilediğidir. Ada ve diğerleri (2013) öğretmenlerin motivasyonunu olumsuz etkileyen 
etkenleri sağlık sorunları, ailevi sorunlar olarak belirlemişlerdir. Öğretmenlerin 
motivasyonlarının artmasında ve mesleki saygınlığın korunmasında ailelerin ve sosyal 
çevrenin mesleğe ve öğretmene layıkıyla değer vermesi gerektiği görülmektedir (Arslantaş ve 
diğerleri, 2018). 

Çalışmada öğretmenlerin motivasyonlarını artırmaya yönelik beklentileri 
incelendiğinde özellikle değer ve destek görmek hususunda, yöneticilerin adaletli olmaları ve 
maddi doyum sağlanmasını konularında beklentileri olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Göksoy ve 
Argon (2015) tarafından yapılan araştırma sonuçlarına göre öğretmenlerin motivasyonlarını 
ve performanslarını arttırıcı beklentiler arasında mesleğe ilişkin yöneticilerin desteği, sağlıklı 
fiziksel çevre, hizmet içi eğitim, adalet, sağlıklı iletişim ve sosyo-kültürel etkinlikler yer 
almaktadır. Ayrıca öğretmenlerin mesleki çalışmalarında, çoğunlukla manevi ve sözel ödülleri 
bekledikleri, bunu takiben maaş, onaylama ve takdir belgelerinin olduğu ifade edilmektedir. 
Arslantaş ve diğerleri (2018) lise öğretmenleriyle yaptıkları çalışmada motivasyonu 
artırabilecek unsurların başında mesleğin saygınlığının artırılması ve özlük haklarının 
güçlendirilmesi görüşünün ortaya çıktığını belirtmişlerdir. Öztürk ve Dündar (2003) ise 
araştırmalarında çalışanların işle ilgili fikirlerinin alınmasının çalışanların motivasyonlarının 
sağlanması bakımından önemli olduğu sonucuna varmışlardır. Kocabaş ve Karaköse (2006) 
öğretmenlerin iletişim, karara katılım, takdir edilme, çalışma ortamı, terfi olanakları yönünden 
motivasyon sorunları yaşadıklarını tespit etmişlerdir. Karabağ Köse ve diğerleri (2018) 
öğretmenlerin motivasyonlarının okul içi ve velilerle ilgili faktörlerden, genel eğitim 
politikalarından etkilendiğini belirtmişlerdir. 
 Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre, uygulayıcılara ve araştırıcılara yönelik olarak 
aşağıdaki öneriler ileri sürülebilir: 
• Çalışmada öğretmenler arasında lisans eğitimlerinin motivasyonlarına olumlu etkisi 
olmadığını belirtenler olduğundan, öğretmen yetiştirme programları bu açıdan gözden 
geçirilebilir. 
• Çalışmada öğretmenlerden bazıları meslektaşlarının olumsuz tavırları nedeniyle 
motivasyonlarının düştüğünü belirttiğinden dolayı, okul ortamında iş birliğini sağlayacak 
etkinlikler düzenlenebilir. 
• Çalışmada öğretmenler arasında yöneticilerin ayrımcılık yapması ve sürekli işlerine 
müdahale etmesinden dolayı motivasyon düşüklüğü yaşadığını belirtenler olduğundan, 
yöneticilerin iletişim ve yönetimle ilgili kurslara katılması önerilebilir. 
• Çalışmada bazı öğretmenler emeklerinin karşılığını maddi anlamda almadıklarını ve 
bu yüzden motivasyon eksikliği yaşadıklarını belirttiklerinden dolayı, öğretmen maaşlarının 
devlet kurumlarında ve özel kurumlarda aynı dengede olması ve iyileştirilmesi önerilebilir. 
• Çalışmada öğretmenler sosyal faaliyetlerinin motivasyonlarına genelde olumlu 
etkileri olduğunu belirttiklerinden dolayı, öğretmenlere bu faaliyetler için yeterli alan açılması 
değerlendirilebilir. 
• Çalışmada öğretmenler aile yaşantılarının iş verimini düşürdüğünü belirttiğinden 
dolayı, öğretmenlere psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmeti MEB tarafından verilebilir. 
• Çalışmada farklı okul kademelerinde çalışan 20 öğretmenle görüşmeler yapılmıştır. 
Konuyla ilgili başka bir çalışmada okul kademelerine göre görüşler karşılaştırılmalı olarak 
incelenebilir. 
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KUR’ÂN VE DİN ALGISI ÜZERİNE 

ON THE PERCEPTION OF QUR'AN AND RELIGION 
Hasan YÜCEL 

Arş. Grv. Dr., Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi  
 
Özet 
‘Kur’ân ve Din Algısı Üzerine’ başlıklı bu bildiride  21. yüzyıl Türkiye toplumunda, özellikle 
genç neslin zihninde Kur’an ve din hakkında nasıl bir anlayış/algı olduğu üzerinde 
durulacaktır. (Burada din ifadesinden kastımız özel olarak İslam dinidir.) Bununla beraber 
ideal Kur’ân ve din algısı ve tasavvurunun keyfiyetine değinilecek ve insanların zihninde var 
olan anlayış ile bizzat Kur’ân  ve dinin öngördüğü anlayış arasında mukayeseler yapılacaktır. 
Başka bir deyişle ‘durum’ ile ‘değer’ analizi yapılacak, mevcut durumun öngörülen değerler 
ile ne ölçüde uyuştuğu tartışılacak ve bu değerlerin öğretimi için neler yapılabileceği ele 
alınacaktır. Dinin ve Kur’ân’ın neliği yani tarifi, öncelikle Kur’ân ayetleri ve Hz. 
Peygamber’in (sav) hadisleri ışığında açıklanmaya çalışılacak, aynı zamanda her ikisine dair 
özellikle islam filozoflarının, kimi yazar ve fikir adamlarının düşünceleri ve değerlendirmeleri 
de dikkate alınacaktır. Bu çerçevede Din-Kur’ân ilişkisi ve din-hayat ilişkisine değinilecek, 
ardından dinin hayatımızın neresinde olduğu (durum) ve neresinde olması gerektiği (değer) 
değerlendirilecektir. Hemen sonrasında Kur’ân’ın hayatımızın neresinde olduğu (durum) ve 
neresinde olması gerektiği (değer) tartışılacaktır. Bu arada özellikle genç nesil arasında 
yaygınlaştığı düşünülen ‘deizme’ atfen akıl-vahiy ilişkisinden söz edilecek ve neticede 
Kur’ân’la nasıl bir iletişim kuralabileceğine dair beyin fırtınası yapılacaktır. İlaveten din ve 
Kur’ân’dan söz edilirken çoğu zaman hatalı ya da tamamen yanlış kullanıldığını 
gözlemlediğimiz akl-ı selîm, salih amel, infak, sırât-ı müstekîm, âhiret gibi bazı dini 
kavramların İslam dini ve Kur’ân perspektifine göre aslında ne anlama geldiği ifade edilmeye 
çalışılacaktır. Bu kavram tahliline ihtiyaç duymamızın gerekçesi ise kısaca şudur: İletişim 
kavramlar üzerinden sağlanır. İletişim kuran bireylerin zihninde ortak anlam taşımayan 
kavramların mevcudiyeti ise kargaşaya, tartışmaya, iletişememeye ve hatta düşmanlığa ve 
husumete varan kötü sonuçlara neden olabilir. Bu nedenle topumumuzda din ve Kur’ân 
konuşulurken sıklıkla kullanılan söz konusu kavramlara dair birtakım tanımlayıcı açıklamalar 
yapmayı düşünmekteyiz. Böylece o kavramları kullanacak olanlarda bir farkındalık 
oluşturulmasını hedeflemiş bulunmaktayız. 
Anahtar Kelimeler: Din, Kur’ân, Değer, Durum, Deizm, İletişim. 
 
Giriş 
Son günlerde Türkiye toplumunda, özelde ise içlerinde imam-hatip öğrencilerinin de 
bulunduğu genç nesil arasında deizm diye bir inancın yaygınlaştığı çoğu basın ve yayın 
organlarında dillendirilmektedir. Buradan hareketle 21. yüzyıl Türkiye toplumunda Kur’ân ve 
din algısının nasıllığı üzerine düşünmek gerekliliği görmekteyiz. Bu ihtiyaç bize durum 
tespitini yaptıktan sonra ulaşılan sonuç hakkında isabetli değerlendirmeler yapabimek için 
değer tespitini de yapmayı zornlu kılmaktadır. İşte bu çerçevede biz bu bildiri ile ilk önce ayrı 
ayrı Din ve Kur’ân Değerleri’nin neliği hakkında konuşmayı ve aradından toplumuzun genç 
nesli arasında/hayatımızda bu iki değerin nasıl yer aldığını görmeye çalışacağız. Başka bir 
deyişle ‘durum’ ile ‘değer’ analizi yaparak, mevcut durumun öngörülen değerler ile ne ölçüde 
uyuştuğunu tartışacak ve bu değerlerin öğretimi için neler yapılabileceğini ele alacağız. 
Yapılan değerlendirmelerin ardından ulaşılan sonuçları ise öneriler eşliğinde sunmayı 
planlamaktayız. Bu meyanda cevabını arayacak olduğumuz sorular şunlar olacaktır: 

ULUSLARARASI 24 Kasım BAŞÖĞRETMEN EĞİTİM ve  
YENİLİKÇİ  BİLİMLER SEMPOZYUMU 
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1. Din Nedir? 
2. Kuran Nedir? 
3. Din Hayatımızın Neresinde Olmalı? 
4. Din Hayatımızın Neresinde? 
5. Kur’an Hayatımızın Neresinde Olmalı? 
6. Kur’an Hayatımızın Neresinde? 
7. Ayet ve Hadislerde Din Nasıl Tarif edilmektedir? 
8. Düşünürlere Göre Din Nedir? 

Bu sorularun her birini bir başlık yaparak cevap bulaya çalışmayı düşünüyoruz. 
1. Din Nedir? 
Din üzerine pek çok söz söylenmiştir, söylenmektedir ve söylenecektir. Biz de din deyince 
aklımıza neler geldiğini birkaç cümle ile şu şekilde ifade edebiliriz: Din, alemdeki 
yaratılmışlar kaynaklı eksiklik, adaletsizlik ve kusurların giderilmesi görevini bireye 
hatırlatma aracıdır. O halde dini konusu insandır. Din, kişiye hesap verme bilinci 
aşılamaktadır. O halde bu bilinç kişiyi hata ve adaletsizliklerden uzak durmaya sevk 
edecektir. Bu noktada da dini samimiyet demek olduğu hatırlanmalıdır. Yani bilinçli ve 
samimi bir hal ile hakka ve hukuka riayet etmek demektir.1 
Konusu insan olan dinin davası ise insanlıktır. Dindar kimse başkaları kendisinden madden ve 
manen geri kalsın isteyemez, düşeni kaldırmayı bir görev addeder. Zira din, Allah’ı 
görüyormuşçasına O’na kulluk etmeyi, samimi olmayı gerektirir. Çünkü insanlar O’nu 
göremese de O insanları ve yapıp ettiklerini görmektedir.2 
Din, Hz. Peygamber’in (sav) hadislerinde şu cümlelerle tarif edilmektedir:  

o “Din samimiyettir.” Ashâb sordu: “Kime?” “Allah'a, kitabına, rasûlüne, müslümanların 
imâmına ve tüm müslümanlara.”3 

o “Dinde aşırılıktan sakının. Çünkü sizden öncekiler, dinde aşırı gittiklerinden ötürü helâk 
oldular.”4 

o “Dünyaya gelen her insan, fıtrat üzere doğar; sonra anne ve babası onu yahûdi, hıristiyan, 
mecûsi (hatta müşrik) yapar.”5 
Din hakkında Kur’ân ayetlerinde ise şu ifadeler dikkat çekmektedir: 

o  ْۜسَالَم ۪دینًا    اَْلیَْوَم اَْكَمْلُت لَُكْم ۪دینَُكْم َواَْتَمْمُت َعلَْیُكْم نِْعَم۪تي َوَر۪ضیُت لَُكُم اْالِ
Bugün dininizi kemale erdirdim, size nimetimi tamamladım. Size din olarak İslâmı 
beğendim.6     
 

o  َلََمَع اْلُمْحِس۪نین َ      َوالَّ۪ذیَن َجاھَُدوا ۪فینَا لَنَْھِدیَنَّھُْم ُسبُلَنَۜا َواِنَّ ّهللاٰ
Ama bizim yolumuzda cihad edenleri, elbette kendi yollarımıza eriştireceğiz. Hiç şüphe yok 
ki Allah iyi davrananlarla beraberdir.7 
  

o  ٌٌ۬ف َر۪حیم    َوَال تَْجَعْل ۪في قُلُوبِنَا ِغّالً لِلَّ۪ذیَن ٰاَمنُوا َربَّنَٓا اِنََّك َرُؤ۫
…Kalplerimizde inananlara karşı bir kin bırakma! Rabbimiz! Sen çok şefkatli, çok 

                                                      
1 Bkz. Müslim, İman 55, Hadis no: 95; Ebû Dâvud, Edeb 67, Hadis no: 4944; Nesâî, Bey'at 31, Hadis no: 156. 
2 Birlikte düşünün :Cibrîl Hadisi. 
3 Bkz. Müslim, İman 55, Hadis no: 95; Ebû Dâvud, Edeb 67, Hadis no: 4944; Nesâî, Bey'at 31, Hadis no: 156. 
4 Dârimî, Siyer 45; Ahmed bin Hanbel, 4/127, 5/318, 330. 
5 Buhârî, Cenâiz 79, 80, 93; Müslim, Kader 22-25. 
 
6 Mâide 5/3. 
7 Ankebût 29/69. 
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merhametlisin!8    
 

o  ََع۪لیٌم َخ۪بیرٌ  اِنَّ اَْكَرَمُكْم ِعْند َ ِ اَْتٰقیُكْمۜ اِنَّ ّهللاٰ ّهللاٰ   
 
…Haberiniz olsun ki Allah yanında ekreminiz en takvalınızdır, her halde Allah alîmdir, 
habîrdir.9  
 

o  ْۜى یَُغیُِّروا َما بِاَْنفُِسِھم َ َال یَُغیُِّر َما بِقَْوٍم َحتّٰ    اِنَّ ّهللاٰ
…Gerçek şu ki, insanlar kendi iç dünyalarını değiştirmeden Allah onların durumunu 
değiştirmez.10  
     

o  ْۜنَساُن اَْن یُْتَرَك ُسًدى   اَیَْحَسُب اْالِ
İnsan başıboş bırakılacağını mı sanır?11  
 

o  ْۖنَساِن اِالَّ َما َسٰعۙى  َواَنَّ َسْعیَھُ َسْوَف یُٰرى      َواَْن لَْیَس لِْالِ
Ve insana uğrunda çaba gösterdiği dışında bir şey verilmeyecektir ve zamanı geldiğinde 
kendisine çabası[nın gerçek anlamı] gösterilecek.12 
  

o  ۜاِنَّ َربََّك ھَُو اَْعلَُم بَِمْن َضلَّ َعْن َس۪بیلِ۪ھ َوھَُو اَْعلَُم  اُْدُع اِٰلى َس۪بیِل َربَِّك بِاْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعظَِة اْلَحَسنَِة َوَجاِدْلھُْم بِالَّ۪تي ِھَي اَْحَسُن
   بِاْلُمْھتَ۪دینَ 
[Bütün İnsanlığı] hikmetle ve güzel öğütle Rabbinin yoluna çağır; ve onlarla en güzel, en 
inandırı-cı yöntemlerle tartış; 149 şüphesiz, O'nun yolundan kimin saptığını en iyi bilen senin 
Rabbindir; ve yine doğru yola erişenleri de en iyi bilen O'dur.13 
2. Kuran Nedir? 
Bu soruyu başka bir ifadeyle şu şekilde sormak konuyu tartışmaya ve anlamaya daha kolay 
imkan sunacaktır: Mesele Kur’an’ı anlamak mıdır yoksa Kur’ân’ın ne olduğunu anlamak 
mıdır? İşte işin en mühim yeri de bu omalıdır. Dinin konusu ve maksadı olan insan, önce 
dinin bilgi kaynağı olan Kur’ân’ın ne oduğunu anlamalıdır. Zira insanı Kur’an değil; 
Kur’an’ın ışığından yararlanmasını bilen insan kurtarır. Kur’an’ın ışığından yararlanmanın 
yani Kur’an’ı yaşayan insanlara daha iyi, daha tutarlı yorumlayabilmenin ilk basamağı ise, 
Kur’an’ın ne olup olmadığını anlamaktır.O Halde Kur’an Nedir? Bu soruya ilk olarak bizzat 
Kur’ân ifadeleriyle cevap aramaya çalışalım. Kuran kendini bize nasıl tarif ediyor? Kur’ân 
ilimleri kaynaklarına gröe Kur’ân’ın 55 farklı ismi mecuttur.14 Bunlardan konumuzla direk 
ilişkisi olan isimler ise şunlardır: 

o Kitap15  
o Huda: Hayatı anlamlandıran kitaptır. Bir kılavuzdur.16  
o Beyan: İnsan için sadece çok önemli ve hayati konularda açıklama yapar.17  
o Furkan : Kur’an, varlıktaki eşyayı olması gereken kategoriye koyar.18  

                                                      
8 Haşr 59/10. 
9 Hucurât, 49/13. 
10 Ra’d 13/11. 
11 Kıyâme 75/36. 
12 Necm 53/39-40. 
13 Nahl 16/125. 
14 el-Burhân, I, 370-373; el-İtkân, I, 159-164. 
15 Yusuf 12/1; Şuara 26/2; Kasas 28/2; Neml 27/1. 
16 Bakara 2/2, 185. 
17 Nahl 16/89. 
18 Furkan 25/1. 
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o Nur19  
o En Güzel Söz 20   
o Kelamullah21    

Bu ve bunun gibi ayetler bizde Kur’an’ın insanın anlam arayışına cevabı olduğunu 
düündürmektedir. Zira öyle anlaşılıyorki Kur’an’ın öncelikli amacı, Allah’ı tanıyan, yapıp 
ettiklerinden hesaba çekileceğini bilen, ahlaki duyarlılığı yüksek bireylerin 
oluşturulabilmesidir. O Halde Kur’an, insana sağlam ölçütler verir; tarih içindeki 
yürüyüşünde insanın yardımcısı ve destekçisidir; insanın gelişiminde yol göstericidir; 
Kur’an’ın müminlerden istediği, ahlaklı bir yaşam yaşamalarıdır; Kur’an bir ansiklopedi 
değildir. 
Tarifleri yapılmaya çalışılan Din ve Kur’ân birbiriyle sıkı bir ilişki içerisindedir. Zira İslam 
bir ve tek bozulmamış ilahi dindir. Kur’an dinin temel kitabı ve birincil kaynağıdır. Sünnet, 
Kur’an’ın Hz. Peygamber tarafından yaşanan yorumudur. Dinin amacı insanlıktır. Kur’ân’ın 
amacı da insanlıktır. Kur’an, insanın dünya ve ahirette mutlu olabilmesi için gerekli olan 
temel bilgileri vermiştir. 
3. Din-Hayat İlişkisi Üzerine 
3.1. Din Hayatımızın Neresinde Olmalı? 
Bu başlık din değerinin hayatımızda olması gereken yeri belirtmektedir. Buna göre insan, 
Allah’ın projesinde olduğunu kabullenmeli ve görevi üstlenmelidir. İnsanın görevi inşadır. 
Zamanını, mekanını ve zihinleri inşa etmektir. Yine insanın diğer görevleri çalışmak, 
üretmek, hatasıyla sevabıyla kendisi olmak, samimi olmaktır. Örneğin Hz. Adem (as) 
kendisinin cennetten kovulmasına neden olan hatasını kabullenmiş ve özür dileyerek 
samimiyetini ortaya koymuştur. 
İnsanın görevi imardır, kendini ve toplumu imar etmektir. İnsandan yeryüzünde Nitekim 
Kur’ân’da insanın Allah’ın halifesi olması istenmiştir. Allah’ın halifesi olmak demek ise 
O’nun kulu olmaktan geçer.  
Allah’ın kulu, Allah’ın koludur. Yani hayat içerisinde bizzat Allah bulunup olaylara eliyle 
müdahale etmez. Hayata dokunan insandır. Allah insanlara yardımını yine insanlar ile 
ulaştırır. 
3.2. Din Hayatımızın Neresinde? 
Müslüman bir toplumda dünaya gelen ve yaşamakta olan bizler, malesef bir hazır 
bulunmuşluk durumu içerisindeyiz. Bu nedenle içinde bulunduğumuz nimetin kıymetini çok 
da bilmemekteyiz. Pek çoğumuzun küçük kimlikleri bulunmaktadır, ocu, bucu şucu gibi. 
Halbuki bize müslüman omak yani müslüman kimliği yetmelidir. neden allah’ın bize 
bahşettiği hürriyeti bir başkasına emanete vermeye gayret ediyoruz? Bilmeliyiz ki Kurân’a ve 
dine göre insan tek olarak bir değerdir.22 
4. Kur’an - Hayat İlişkisi  
4. 1. Kur’an Hayatımızın Neresinde Olmalı? 
Kur’an, allah’ın belli bir tarihte insanoğluna evrensel olacak şekilde hitabıdır. O, din ve hayat 
konularında ana kaynaktır. Muhatabı ise insandır. Bu nedenle insan hür, sorumlu, sınanması 
gereken bir varlıktır diyebiliriz. 
Kur’ân’ın ilk emri Oku’dur. peki biz hergün Kur’ân okuyor muyuz? Bu noktada bize düşen 
her gün, her an Kur’an’la iletişimde olmaktır. Peki bu iletişim nasıl kurulmalıdır? Bunun yolu 
Kur’ân’ı ilk muhataplarının anladığı gibi anlamak ve onların iletişimlerini örnek alarak 
                                                      
19 İbrahim 14/1; Hadîd 57/9; Talak 65/11, Al-i İmran3/184; Fatır 35/25. 
20 Zümer, 39/23. 
21 Bakara 2/75; Tevbe 9/6; Feth 48/15. 
22 40 yaş ayetinini düşün. 
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yaşamaktır. Ayetlerin mesajı evrenseldir, değişmezler. O halde biz de sahabenin ayetlerden 
anladığını anlamaya, bulmaya gayret etmeliyiz. Ancak onların aynı mesajı anlama boyutları 
ile bizimkiler farklılık arzedebilir. bunun nedeni de içinde bulunduğumuz tarihsel şartlar, 
kültür gibi özelliklerdir. 
4.2. Kur’an Hayatımızın Neresinde? 
Bir düşünelim, oku diye emreden okudun mu diye sormaz mı? Toplumuzda maalesef 
genellikle Kur’ân, süslü püslü kılıflara sarılı, duvarda asılı, cenzelerde okunmayı bekleyen bir 
kitaptır. 
İncil’in ilk emri Sev iken Tevrat’ın ilk emri Yaşattır. Kur’an’ın ilk emri ise Oku’dur. 
Toplumda gelinen nokta ise şöyle özetlenebilir: Hristiyan sevmiyor, Yahudi yaşatmıyor, 
Müslüman okumuyor. 
 
5. Düşünürlere Göre Din Nedir? 

o “Müslümanların hızla artan büyük nüfusuyla övünmemiz, bana şişmanlığıyla övünen ve aldığı 
yeni kilolardan haz duyan bir adamı hatırlatıyor. Ruhumuza, akılımıza ve başarılarımıza 
vurgu yapmaya ne zaman başlayacağız? Gücümüz, bilimimiz, edebiyatımız nerede? Nerede 
buluşlarımız, küllî iyiliğe katkılarımız?”  (Begoviç) 

o Yumuşаk, аrаştırıcı, inceleyici kişiler olаlım. Tenkide аçık olup kаrşı fikirleri dinleyelim. 
(Esad Coşan) 

o Bir şey doğru olduğu için yapılır. (İbrahim Çalışkan) 
O halde hemen şimdi İbn Sînâ’nın şu sözüne kulak verelim: Kendini her şeyden tecrit et; ne 
işe yaradın, yarıyorsun, yaşayacaksın, bir düşün! (İbn-i Sînâ) 
Sonuç ve Öneriler 
Çıkan tabloya göre denilebilir ki din ve Kur’ân hayatımızın olması gereken yerlerinde 
değildirler. Gençler olarak bizler önceliklerimizi belirlemeli ve ona göre hayat planı yapmalı, 
gayret etmeliyiz. Zira tarihte iz bırakan alimler bu şekilde yapmışlardır ve onlar (Buhari, 
Müslim, İmam-ı Azam gibi) örnek alınabilir şahsiyetlerdir. Bizler kendi çalışma alanlarımızda 
olabildiğimiz kadar iyi olmalıyız. Ayrıca hayatta edepli olmalıyız yani azıcık bile olsa kurnaz 
olmamalı, hak yememeli, çalmamalıyız. Zira küçük günahlar sinek pisliği gibidir. Sürekli 
küçük günah işleyen insanların kalbi de beyza birkağıda binlerce sinek pisleyince nasıl kara 
olursa işte yapılan ufak ama sayıca çok günahlar nedeniyle aynı bu şekilde paslanıverir. 
Akl-ı Selîm sahibi insan, zihin dünyalarında idealler beslemelidir. Okuma, araştırma, 
düşünme ve sorgulama yetilerine sahip olmaya çalışmalıdır. 
İnsan, Kitaba uymalı, Kitabına uydurmamalı! Bunun nedeni yani hep kitabına uydurma 
gayretimizin sebebi, samimi olamayışımız ve hatalarımızla barışık olamayışımızdır. 
Sahabenin bizden farkı işte tam da burasıdır. Onlar ne pahasına olursa olsun Kitab’a 
uymuşlardır, kitabına uydurmayı ise hiç düşünmemişlerdir. 
İnsan, Kur’an’a söylediğini söyletmeli, söylemediğini söyletmemelidir! 
Bugün sorunumuz Kur’an’ı anlamamak değil, onunla iletişim kuramamaktır. sağlıklı ve 
beklenen bir iletişim için insan kendini geliştirme, insaniyetini artırmalıdır. Bu da insanın 
algısını, akıl ve vahiyden aldığı ışıkla kurgulaması ile gerçekleşebilir. Kısacası toplumdaki 
insanlar gerçek anlamda insan olmaya çalışmalıdır. Zira Allah bizi insan olmakla 
şereflendirmek istemektedir. Ancak unutmayınız, insanlık öyle bir elbisedir ki herkese olmaz. 
İnsan bireylerin hatasını kurumlara/sistemlere mal etmemelidir. örneğin bir imama hata 
edebilir hatta bilerek yanlış da yapabilir. Ancak burada kusurlu olan diyanet kurumu ya da 
imamlık mesleği değil sadece o işi yapan imam vs dir. Başka bir deyişle imam hata eder, ama 
imamlık hata etmez. O halde hemen şimdi…  
Kendini her şeyden tecrit et; ne işe yaradın, yarıyorsun, yaşayacaksın. (İbn-i Sînâ)  
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Sağlıklı bir toplum ve gelecek için din ve Kur’ân’a dair altın tavsiye şu olaiblir: Oku, Düşün, 
Anla ve Yaşa. 
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TEKRÂR-I NUZÛL MÜ? TEZKÎR-İ NUZÛL MÜ?* 

TEKRÂR AL-NUZÛL? OR TEZKÎR AL-NUZÛL? 
*  “Bu çalışma 18.7.2018 tarihinde tamamladığımız Nahl Suresinin İçeriksel ve 

Biçimsel Analizi başlıklı  doktora tezi esas alınarak hazırlanmıştır.” 
* This article is originally a part of my Ph.D. thesis titled: The Content and Structural 
Analysis of Sūrat al-Naḥl (Ph.D. Thesis, Ankara University, Ankara 18.7.2018). 

Hasan YÜCEL 
Arş. Grv. Dr. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 

 
Özet 
Bu makalede tefsir ilminde ihtilaflı meselelerden biri olan tekrâr-ı nuzûl meselesi ele 
alınmıştır. Söz konusu mesele kısaca tekrar indiği düşünülen bazı ayetleri konu edinmektedir. 
Makalede bu meseleyi ele almamızın temel nedeni, konuya dair daha önce yapılan 
çalışmaların, konunun içeriği ile başlığının uyumsuzluğunu görmemiş olmaları ya da bu 
uyumsuzluğu görmelerine rağmen başlık değişikliği önermemiş olmalarıdır. Çünkü tekrâr-ı 
nuzûl tamlaması, genelllikle bir âyetin ilk inişinin ardından ihtiyaca binaen, karşılaşılan yeni 
bir durumun gereği olarak hatırlatma mahiyetinde indirilişini ifade etmesi için üretilen bir 
tamlamadır. Bahsi geçen uyumsuzluk, nuzûl ile tekrar kavramlarının az önce verilen tarifteki 
hatırlatmayı işaret etmek yerine, yeni bir ayetin inişini yani ilk inişi işaret ediyor olmasıdır. 
Bu duruma ilaveten, literatürde bu tamlamanın yer bulması, falanca âyet tekrar indirilmiştir 
diye alanın kaynak eserlerinde buna işaret edilmesi, makalede şu sorulara cevap arama 
ihtiyacını doğurmuştur: “Bir âyetin tekrâr-ı nuzûlden olması, yani hatırlatma maksatlı tekrar 
indirilmesi, daha önce hiç gelmemiş yeni bir âyetin gelmesi gibi algılanabilir mi? Hz. 
Peygamber’e gelen her âyet vahiy katiplerine yazıdırılmamış mıdır? Ḳurʾân’da birbiriyle aynı 
olup farklı yerlerde yazılan âyetler yok mudur?” Bu sorular, tekrâr-ı nuzûl meselesinin en 
tartışmalı ve odak ayetlerinden olan Naḥl Suresi’nin son üç ayeti örnekliğinde cevaplanmaya 
ve tartışılmaya çalışılmıştır. Zira kimi araştırmacılar bu ayetlerin mekkî olduklarını 
düşünürken, pek çok araştırmacı ise bu ayetlerin medenî olduklarını savunmaktadır. İşte 
makalede ilgili ayetlerin mekkî ya da medenî olduğu iddiaları tartışılmış ve buradan hareketle 
tekrâr-ı nuzûl meselesi ile ilgisi analiz edilmiştir. Bu çerçevede ilk olarak tekrâr-ı nuzûl 
tamlamasının literatürdeki kullanımını ve yerini görebilmek amacıyla tamlamanın tarihi süreci 
daha önce yapılan çalışmalara atıfla kısaca irdelenmiş, ardından bu görüşün ortaya 
çıkmasındaki temel sebepler aktarılmış, daha sonra alimlerin bu konudaki tercihleri ve tekrar 
indiği belirtilen ayet ve sureler zikredilmiştir. Son olarak Nahl suresi 126, 127 ve 128. ayetleri 
konu bağlamında analiz edilmiş ve netice itibariyle ilgili ayetlerin mekkî oldukları kanaatine 
ulaşılmıştır. Ayrıca literatürde tekrâr-ı nuzûl diye yer edinen bu tamlama için, özüne daha 
uygun olan ve meselenin gerçek yüzünü daha doğru yansıttığını düşündüğümüz “Önceden 
İndirilmiş Bir Âyeti Vahyin Hatırlatması” ya da “Önce İndirilenin Hatırlatılması” tamlamaları 
yeni isim önerileri olarak sunulmuştur. 
Anahtar Kelimeler: Tekrar, nuzûl, tefsir, Naḥl, mekkî, medenî. 
 
Abstract 
In this article, there is a proposal for a new name for tekrâr al-nuzûl, which is one of the 
controversial issues in quranic exegesis field. In this context, firstly, the historical process of 
tekrâr al-nuzûl is examined briefly with reference to the previous studies, then the main 
reasons for coming out of this view are explained, then the preferences of scholars on this 
subject and the verses and surahs that are ranked as revealed again are mentioned. The 
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answers to the questions that poke our minds on the subject are discussed and found in the 
example of the last three verses of Surat al-Naḥl. Because many researchers, including the 
modern era, think that these verses are madanien. However, in this article, the claim that the 
relevant verses are meccan, is discussed and from this point, their relation with the issue of 
tekrâr al-nuzûl is analyzed. 
Keywords: Tekrâr al-nuzûl, tafsîr, al-Naḥl, meccan, madanien. 
 
GİRİŞ 
Kur’an ilimleri müstakil bir alan olma özelliğini ilk olarak Zerkeşî’nin kaleme aldığı el-
Burhân fî ʿUlûmi’l-Kurʾân adlı eseri ile kazanmıştır.1 Ardından bu ilmi Suyûtî el-el-İtḳân fî 
ʿUlûmi’l-Kurʾân adlı eseri ile geliştirmiştir. Bu ilimler Kurʾan ile ilgili her bilgiyi konu edinir. 
Kur’an’ın vahyi, yazılması, çoğaltılması, okunması, anlaşılması, yazıların şekli/türü, 
harekelenmesi, noktalanması vs gibi. Bu ilimler kendi aralarında tefsire etkisi bakımıyla direk 
ve dolaylı olmak üzere iki gruba ayrılabilir. Tefsir ilmi açısından Kurʾan’ın anlaşılmasına 
direk etki edebilecek Kur’an ilimleri birinci derecede önem taşımaktadır. Mekkî-medenî, 
nâsih-mensûh, esbâb-ı nuzûl gibi.2 Bu ilimler içerisinde ele alınan başlıklardan/meselelerden 
biri de tekrâr-ı nuzûl meselesidir. 
Tekrâr-ı nuzûl, Kur’an’dan bir pasajın, yani bir ya da birkaç ayetin veya bir surenin 
birbirinden farklı sebeplere binaen yeniden indirilmesini, başka bir deyişle birden fazla 
vahyedilmesini ifade eden bir tamlamadır. Suyûtî bu tamlamayı şu sözleriyle açıklar: “Bir 
âyetin ilk inişinden sonra ihtiyaca binaen, karşılaşılan yeni bir durumun gereği olarak 
hatırlatma mahiyetinde indirilmesi için kullanılmaktadır.”3 Bazı araştırmalarda nuzûl terkibini 
de kullananlar olmuştur.4 Ancak bu iki terkib birbirinden tamamen farklıdır. Zira taaddudu 
nuzûl terkibi, bir sebebe binaen birden çok ayetin inmesini ifade ederken, tekrâr-ı nuzûl 
terkibi ise az önce değinildiği gibi birden çok sebebe binaen bir ayetin inmesini ifade 
etmektedir.  
Tekrâr-ı nuzûl meselesi, esbâb-ı nuzûl ilminin bir meselesidir. Çünkü bu mesele, bir Kur’an 
pasajının iniş sebebini dile getiren esbâb-ı nuzûl rivayetlerinin birbirinden farklı bilgileri 
içermesi sebebiyle ortaya çıkan çelişkiden kaynaklanır. Literatürde bu çelişkiyi giderebilmek 
için ilgili rivayetler arasında bazı kriterlere binaen tercih yapılması, farklı rivayetlerin 
aralarının uzlaştırılması, bu da olmazsa bütün rivayetleri doğru kabul etme/hiçbir rivayeti yok 
saymama adına ilgili Kur’an pasajının tekrar indirildiğine hükmedilmesi önerilmiştir. 
Tam da bu noktada aklımıza şu sorular gelmektedir: “Bir âyetin tekrâr-ı nuzûlden olması, yani 
hatırlatma maksatlı tekrar indirilmesi, daha önce hiç gelmemiş yeni bir âyetin gelmesi gibi 
algılanabilir mi? Hz. Peygamber’e gelen her âyet vahiy katiplerine yazıdırılmamış mıdır? 
Ḳurʾân’da birbiriyle aynı olup farklı yerlerde yazılan âyetler yok mudur?”  
Evet, Hz. Peygamber’e vahyedilen her âyet kendisinin emriyle vahiy katiplerine yazdırılmış 
ve yeri kendisi tarafından belirlenmiştir. Ḳurʾân’da da, farklı sûrelerde birbirinin aynı pek çok 
                                                      
1 Bu alanda ilk olma özelliğinin Hâris el-Muhâsibî’nin el-Akl ve fehmu’l-Kur’ân adlı eserine ait olduğu 
düşünülmüşse de bu eser incelendiğinde yalnızca Kur’ân ilimlerine dair bazı konuları içerdiği görülmektedir. 
Zerkeşî ise Kur’ân ilimlerini sistematize ederek ayrı bir ilim dalı halinde ortaya çıkaran ilk kişi olma özelliğine 
sahiptir. 
2 Kur’an ilimlerinin tefsire direk ya da dolaylı etkisi açısından değerlendirilmesine yönelik bir tablo için bkz: 
Hasan Yücel, Nahl Suresinin İçeriksel ve Biçimsel Analizi, (Yayımlanmamış doktora tazi), AÜSBE Temel İslam 
Bilimleri Anabilim Dalı Tefsir Bilim Dalı, Danışman: Halis Albayrak, ss. 1-334, s. 21-23. 
3 Ebū’l-Faḍl Celâluddīn ʿAbdurraḥmân b. Ebī Bekr es-Suyūṭī (911/1505), el-İtḳân fī ʿUlūmi’l-Ḳurʾân, Thk. 
Muḥammed Ebū’l-Faḍl İbrâhīm, el-Mektebetu’l-ʿAṣriyye, Beyrūt 2012, 1/90-91. 
4 Faḍl Ḥasen ʿAbbâs’, İtḳanu’l-Burhân fī ʿUlūmi’l-Ḳurʾân, Dâru’l-Furḳân, 1418/1997, s. 301; Mehmet Okuyan, 
“Kur’an’ın Nüzûlünde Taaddüt/Tekerrür Problemi”, İslami Araştırmalar Dergisi, c. 14, sayı: 1, 2001. 
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âyet vardır. O halde her gelen âyet tekrar yazılıyorsa, hatırlatma maksatlı bile olsa bir âyet 
birden fazla sefer indiyse onların da ayrıca yazılması gerekmez miydi? Bu durumda 
hatırlatma mahiyetinde ‘indirildi’ denilen bu âyetler için gerçekten de ‘indirildi’ ibaresi 
kullanılabilir mi? Yani bizim bu durumu tekrâr-ı nuzûl olarak adlandırmamız isabetli bir 
tesmiye olur mu?  
İşte aklımıza takılan bu gibi sorular, bizde konuyu tekrar değerlendirmeye ihtiyaç olduğu 
kanaatini oluşturmuştur. Bu çerçevede bu soruları cevaplayabilmek adına konunun tarihsel 
gelişimini, ortaya çıkış sebeplerini, konuya dair şu ana kadar yapılan müstakil çalışmaları 
kısaca dile getirmeyi ve ilgili ayetlerden seçilecek bir örneği  analiz etmeyi hedefliyoruz. 
Tarihi Süreçte Tekrâr-ı Nuzûl  
Bu yaklaşım ilk olarak net bir şekilde Sa’lebî (427) ile dile getirilmiş, günümüze dek pek çok 
bilim insanı tarafından kabul görmüştür. Mükerrer nuzûlün Sa’lebî ile ilk ortaya çıkışından bu 
yana tarihi seyrini inceleyen Aygün, bu yaklaşımı doğru kabul edenleri ve etmeyenleri 
belirlemiştir.5 Bazı ilavelerle bu isimleri zikretmekte, meselenin tarihsel sürecini görebilmek 
ve müfessirlerin tercihlerini bilebilmek adına fayda olduğu kanaatindeyiz. Buna göre bu 
yaklaşımı doğru kabul edenler ve etmeyenler şunlardır: 
Kabul Edenler Kabul Etmeyenler 
Sa’lebî (427) 
Râzî (606) 
İbnu’l-Hassâr (620) 
Sehâvî (643) 
Nesefî (710) 
İbn Teymiyye (728) 
İbn Kesîr (774) 
Zerkeşî (794) 
Suyûtî (911) 
Âlûsî (1270) 
Zurkânî (1948) 
Subhî es-Sâlih (1978) 
Sâbûnî  
İsmail Cerrahoğlu 

el-İmâd el-Kindî (720/1320) 
İbn Hacer el-Askalânî (852/1449) 
Tâhir el-Cezâirî (1338/1919) 
Reşid Rıza (1935) 
Mennâu’l-Kattân (1973) 
Mevdûdî (1979) 
İzzet Derveze (1984) 
Nasr Hâmid Ebû Zeyd () 
Süleyman Ateş 
Ahmet Nedim Serinsu  
Muhsin Demirci 
Mehmet Okuyan 
Eş-Şâyi’6 
El-Mîzânî7 
Fadl Abbâs8 

 
Bu tablodan tarihi süreçte mükerrer nuzûlü eserinde ilk dile getirenin hicrî 5. yüzyılın ilim 
adamlarından Sa’lebî olduğunu görüyoruz. O eserinde Fâtihâ Sûresi’nin Mekke ve Medine’de 
olmak üzere iki defa indirildiğini belirterek aslında mükerrer nuzûlün tefsir ilminde bir 
meseleye dönüşmesine öncülük etmiştir diyebiliriz. Daha önceki kaynaklarda ise tekrâr-ı 
nuzûl meselesinin yer almadığı konuya dair yapılan önceki çalışmalarda tespit edilmiştir. Bu 
tespite göre erken dönem kaynaklarından İbn Şihâb ez-Zührî (124), Mukâtil b. Suleymân 
(150) Yahyâ b. Sellâm (200), Kâsım b. Sellâm (224), Hâris el-Muhâsibî (243), İbn Kuteybe 
(276), Huvvârî (280), Taberî (310), İbn Ebî Hâtim (327), Mâturîdî (333) gibi alimler 

                                                      
5 Abdullah Aygün, “Tefsir Tarihi Açısından Mükerrer Nüzûl Görüşünün Tenkidi”, Usûl:İslam Araştırmaları, 
2014, sayı: 21, s.  
6 Muḥammed b. ʿAbdurraḥmân b. Ṣâliḥ eş-Şâyiʿ, Nuzūlu’l-Ḳurʾâni’l-Kerīm, Riyad, 1997, Merkezu’t-tefsīr li’d-
dirâsâti’l-Ḳurʾâniyye, ss. 80-113. 
7 Ḫâlid b. Suleymân el-Muzeynī, el-Muḥarrar fî esbâbi nuzūli’l-Ḳurʾân (min ḫilâli’l-kutubi’t-tisʿa) : dirâsetu’l-
esbâb rivâyeten ve dirâyeten, Riyâḍ : Dâru İbni’l-Cevzī, 1427/2006, 1/142-155. 
8 Faḍl Ḥasen ʿAbbâs’, İtḳanu’l-Burhân, 1/301. 
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eserlerinde tekrâr-ı nuzûlden bahsetmemişlerdir.9  
Nihayetinde h. 5. yüzyılda Fâtihâ’nın tekrar indirildiğinin literatürde yer alması ile başlayan 
bu süreç, h. 8. yüzyıla kadar sadece bu sure özelinde devam etmiştir. Hicrî 8. yüzyılda ise 
diğer bazı sure ve ayetler hakkında da onların tekrar indirildiğine dair fikirler dillendirilmeye 
başlanmıştır. Örneğin İbn Kesîr Fâtihâ’ya ilaveten İsrâ’ 85. ayetin tekrar indirildiğini ifade 
etmiştir.10  Meseleyi ilk olarak tefsir usûlüne dahil edenin ise İbn Teymiyye olduğu 
Mukaddime fî usûli’t-tefsîr adlı eseri incelendiğinde görülebilir.11 Öte yandan mükerrer nuzûl 
görüşüne ilk karşı çıkışın hicrî 8. yüzyıl alimlerinden İskenderiye Kadısı diye bilinen el-İmâd 
el-Kindî tarafından yapıldığı söylenmiştir.12 Suyûtî’nin el-Kindî’nin el-Kefîl bi meâni’t-tenzîl 
adlı tefsirinden13 aktardığına göre el-Kindî, hâsılı tahsil olması bakımından tekrâr-ı nuzûl 
anlamsız ve faydasız olduğunu düşünmektedir.14 Tekrâr-ı nuzûl meselesine dair bu karşı çıkış, 
son dönem ilim ehli tarafından ise daha net bir şekilde dile getirilmeye devam etmiş ve 
etmektedir. 
Ortaya Çıkış Nedenleri 
Mükerrer nuzûl görüşünün üretilmesi ve gündeme getirilmesi temelde üç sebebe 
dayandırılmaktadır.15 Bu sebeplerden ilki bir ayete ya da sureye dair birden çok ve birbiriyle 
tarihsel açıdan çelişen sebeb-i nuzûl rivayetinin varlığıdır. Burada dikkat edilmesi gereken 
husus, sebeb-i nuzûl rivayetleri (sebepler) ile sebeb-i nuzûl değerlendirmelerinin (sahabenin 
bağ kurması/tefsiri/yorumu) birbirinden ayırt edilmesi zaruretidir. Zira sebeb-i nuzûl 
rivayetlerinin bir kısmı sebep ifade ederken bir diğer kısmı sahabenin tefsirini ifade 
etmektedir. Bu ayrım rivayetlerde kullanılan sebeb-i nuzûl  kalıplarından16 ve bağlamdan 
hareketle yapılabilir. İkincisi bir ayetin inişine dair bilgiyi içeren rivayeti aktaran râvînin, 
rivayeti aktarırken kullandığı kelimelerde ya da kullandığı sebeb-i nuzûl rivayet kalıplarında 
hata yapmasıdır. Örneğin râvînin قرأ yerine فأنزل هللا ibaresini kullanması gibi. Sonuncusu ise 
mekkî sureler içinde medenî, medenî sureler içinde de mekkî ayetlerin yer almasıdır. Bu üç 
sebebe iki sebep daha ilave edenler olmuştur.16F

17 Buna göre dördüncü sebep kıraat 
vecihlerindeki ihtilaftır. Beşincisi ise tarihsel veri açısından yani ilgili ayet ya da surenin iniş 
tarihine dair verdiği bilgi bakımından birbiriyle çelişen rivayetler hakkında hüküm verilirken 
hadis usulünün, muhaddislerin yönteminin tam olarak uygulanmamasıdır. 
Tekrâr-ı nuzûlü kabul edenler zikri geçen bu nedenlerin dayanağı, izahı ya da gerekçesi 
olarak, başka bir deyişle bu meselenin ortaya çıkış sebeplerinin nedeni olarak ise hikmet, 

                                                      
9 Aygün, “Mükerrer Nüzûl Görüşünün Tenkidi”, s.  
10 Ebu’l-Fidâ’ İsmâʿīl b. ʿUmer b. Kes̠īr el-Ḳuraşī ed-Dimeşḳī (774/1373), Tefsīru’l-Ḳurʾâni’l-ʿAẓīm, thk: Sâmī 
b. Muḥammed Selâme, Dâru Ṭaybe, b.y. 1999, s.  
11 İbn teymiyye, 1972, 1/49. 
12 Abdurrezzak  Huseyin Ahmed, “Kabul ile Red Arasında Nüzûl’ün Tekrarı Meselesi –I”,  çev. Enes Temel, 
Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2017, cilt: IV, sayı: 7, s. 319. 
13 Bu eser, Süleymeniye kütüphanesi feyzullah efendi koleksiyonu 186/195 numarada kayıtlıdır. 1082 yılında 
yazılan bu eser 655 varaktır. 
14 es-Suyūṭī, el-İtḳân, 1/48. Abdurezzak Huseyin Ahmed, ilgili makalesinin 19 nolu dipnotunda bu bilginin 
kaynağına dair şu değerlendirmeleri yapmaktadır: “Belki de I’mâdü’d-Dîn el-Kindî’nin sözü, tefsirinden eksik 
olan kısımdadır. Çünkü tefsirine mürâcaat ettim ve mukaddime, Fâtihâ ve Bakara sûresinden bazı ayetleri kayıp 
olanlar arasında buldum. Suyûtî’nin nakillerinden anlaşılıyor ki O, nüzûlün tekrarı söylemine olan itirazlarını 
tefsirindeki Fatiha sûresi için ayrılan kısımda zikretmiştir.” Bkz: Abdurrezzak  Huseyin, “Kabul ile Red 
Arasında”, s. 319.  
15 Aygün, “Mükerrer Nüzûl Görüşünün Tenkidi”, s. 48-50. 
16 Bu kalıplar ve söz konusu ayrım için bkz: Yücel, Nahl Suresi, s. 50-51. 
17 Abdurrezzak  Huseyin, “Kabul ile Red Arasında”, ss. 325-327. 
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hatırlatma, fayda ve ilgili ayetlerin şanını yüceltme gibi ifadeler zikretmektedirler.18 
Literatürde tekrâr-ı nuzûle konu edinilen sure ve ayetlerin, Kur’an’daki toplam ayet ve sure 
sayısı göz önüne alındığında oldukça az oldukları görülmektedir. Bu sure ve ayetler mushaf 
tertibindeki sırasıyla şunlardan ibarettir:  

o Fâtihâ, Kevser ve İhlâs sûreleri, 
o Tevbe 9/113, Hûd 11/114, Naḥl 16/126-128, İsrâ’ 17/85 ve Rûm 33/1-3 ayetleri. 

Literatürde yukarıdaki sure ve ayetlerin tekrâr-ı nuzûl bağlamında incelendiği bazı müstakil 
çalışmalar yapılmıştır. Bunlara ilaveten bazı çalışmalar, esbâb-ı nuzûl ilmi içerisinde 
değerlendirilmesi gerektiği kanaatimizi belirttiğimiz tekrâr-ı nuzûl meselesini ve ilgili 
ayetlerden bir kısmını, sebeb-i nuzûl rivayetlerinin analizi vb. üst başlıklar altında ele 
almışlardır. Bu aşamada tespit edebildiğimiz kadarıyla bu çalışmaları kısaca tanıtarak bu 
araştırmanın sözü geçen çalışmalarla benzer ve farklı yönlerini ortaya koymayı, ardından 
tekrâr-ı nuzûle konu edinilen ilgili ayetlerden Naḥl suresi 126-128. ayetleri analiz etmeyi 
istiyoruz. 
Literatürde Tekrâr-ı Nuzûl 
Bu başlık altında tekrâr-ı nuzûle dair kaleme alınmış müstakil çalışmalar ve ardından kitap 
bölümü halinde bünyesinde bu konuya yer veren eserler kendi içlerinde kronolojik ve 
bibliyografik olarak tanıtılacak, bu çalışmaların hali hazırda yazmakta olduğumuz makale ile 
ortak ve farklı yönlerine dikkat çekilecektir. 
Mehmet Okuyan’ın 2001 yılında kaleme aldığı “Kur’an’ın Nüzûlünde Taaddüt/Tekerrür 
Problemi”19 adlı makalesinde konu iki boyutuyla ele alınmıştır. Birinci boyut tekrâr-ı nuzûlu 
kabul edenler ve etmeyenlerin delilleri ve bunların değerlendirilmesini kapsamaktayken diğeri 
ise tekrar indiği rivayet edilen bazı ayetlerin (sırasıyla İsrâʾ 17/85, Naḥl 16/126-128 ve Tevbe  
9/113) analizini içermektedir. Okuyan burada ayetlerin tekrar indirilmesi meselesinin doğru 
olmadığını açıkça dile getirmektedir. Ayrıca bu meseleye nasıl çözüm bulunacağına dair 
rivayetler arası tercih ve siyak-sibakı öne çıkaran önemli tespitler dile getirmektedir. 
2001 yılında Muhsin Demirci tarafından kaleme alınan “Nas-Olgu İlişkisi Açısından 
Mükerrer Nüzul”20 başlıklı makale, meselenin özünün sebeb-i nuzûl rivayetleri arasındaki 
çelişkileri gidermeye yönelik bir çözüm arayışına dayandığını ancak gelinen noktada önerilen 
mükerrer nüzûl çözümünün isabetli olmadığını dile getirmektedir. Makalede konuyla ilgili 
bazı ayetler mekan, zaman ve sebep faktörleri açısından tasnif edilerek açıklanmaktadır. 
Burada da çelişkili sebeb-i nuzul rivayetlerinin değerlendirilmesi aşamasında siyak-sibakın ve 
Kur’an bütünlüğünün önemine dikkat çekilmektedir.  
2008 yılında Abdurrezzak Hüseyin Ahmed tarafından yazılan “Kabul ile Red Arasında 
Nüzûl’ün Tekrarı Meselesi-I”21 başlıklı makale, meseleyi kabul edenler, etmeyenler ve 
ikisinin arasında orta yolu tercih edenleri delilleriyle dile getirme noktasında öne çıkmaktadır. 
Ayrıca tekrâr-ı nuzûlün sözlük ve terim anlamlarını detaylı bir şekilde ele almaktadır. Yazar 
makalenin sonunda kendisini küllî inkarı ve küllî kabulü doğru görmeyen ve orta yolu tercih 
edenler arasında bulduğunu ifade etmektedir. 
2011 yılında Halil Aldemir tarafından telif edilen “Esbâb-ı Nüzûl Rivayetleri Arasında 

                                                      
18 Ez-Zerkeşī, el-Burhân fī ʿUlūmi’l-Ḳurʾân, thk. Muḥammed Ebu’l-Fadl İbrâhīm, Dâru İhyâi’l-Kutubi’l-
Arabiyye Īsâ el-Bâbī el-Ḥalebī ve Şurakâuhū, Beyrūt 1957, 1/29; es-Suyūṭī, el-İtḳân, 1/104-105; Muḥammed 
ʿAbdulazīm ez-Zurḳânī (1367/1948), Menâhilu’l-ʿİrfân fī ʿUlūmi’l-Ḳurʾân, Dâru İḥyâ’i-Kutubi’l-ʿArabiyye, 
Ḳâhire 1362/194, 1/121. 
19 Okuyan, “Taaddüt/Tekerrür Problemi”, s. 101. 
20 Muhsin Demirci, “Nas-Olgu İlişkisi Açısından Mükerrer Nüzul”, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 
Dergisi, 2001, sayı: 20, s. 5-21. 
21 Abdurrezzak  Huseyin, “Kabul ile Red Arasında”, s. 313-334. 
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Görülen Çelişkiler ve Geliştirilen Çözüm Yollarının Tahlili”22 adlı çalışmada konu, sebeb-i 
nuzûl rivayetlerini değerlendirme yöntemlerinden biri olarak incelenmektedir. Makalenin esas 
özelliği bu yöntemlerin kritğini barındırmasıdır diyebiliriz. Burada mükerrer nuzûl meselesi, 
Kur’an ilimleri alimlerinin sebeb-i nuzûl rivayetlerini incelemede geliştirdikleri en problemli 
yöntem olarak nitelenmektedir. 
2014 yılında Abdullah Aygün’ün kaleme aldığı “Tefsir Tarihi Açısından Mükerrer Nüzûl 
Görüşünün Tenkidi”23 başlıklı makalesinin konuyla ilgili dikkat çeken en önemli yönü, tekrâr-
ı nuzûl meselesinin tarihi sürecini başarılı bir biçimde ortaya koymasıdır. Bunun yanında 
makalede hicri 5. yüzyıldan hicri 8. yüzyıla dek tekrâr-ı nuzûle konu edinilen tek sure olması 
hasebiyle Fâtihâ suresi örnek olarak analiz edilmektedir. Netice itibariyle tekrâr-ı nuzûl 
meselesinin isabetli bir görüş olmadığı dile getirilmiştir. Makalede, bu konuyu analiz etme 
fikri ve ihtiyacını zihnimizde oluşturan ‘tekrar indiği düşünülen bu ayetler neden Kur’an’da 
tekrar yazılmadı?’ sorusuna mevcut çalışmalar içerisinde ilk defa bu makalede cevap 
arandığını özellikle ifade etmek istiyoruz. 
Çağdaş yazarlar içerisinde kanaatimizce konuyu derinlemesine analiz eden isimler 
Muḥammed eş-Şâyiʿ ve Faḍl Ḥasen ʿAbbâs’tır.  eş-Şâyiʿ ilk defa 1997 yılında basılan  
Nuzûlu’l-Ḳurʾâni’l-Kerîm24 adlı eserinde bu konuya genişçe (yaklaşık kitabın üçte biri kadar) 
yer vermiş,25 tekrar indiği düşünülen bütün ayetleri ve sureleri ravilerini de değerlendirerek 
incelemiş, rivayetlerin cemʿi mümkünse bu yolu tercih etmiş, değilse daha sahih olanı tercih 
etmeye çalışmıştır. Genel olarak tekrar-ı nuzulün hiçbir zaman olmadığını dile getirmiştir. 
Örnek olarak analiz edeceğimiz Naḥl 126-128. ayetlerinin ise mekkî bir suredeki medenî 
ayetler olarak değerlendirmiş, bunların Uhud savaşı akabinde indiği görüşünü 
benimsemiştir.26 
Yine 1997 yılında basılan Faḍl Ḥasen ʿAbbâs’ın “İtḳanu’l-Burhân fî ʿUlûmi’l-Ḳurʾân” adlı 
eseri kannatimizce bu konuda kaleme alınan en dakik çalışmadır. Konuyu taaddudu’n-nuzûl 
başlığı ile ele alan müellif, tekrar indiği dile getirilen ayet ve sureleri, delilleri ile beraber 
değerlendirmiştir. Bu çerçevede delil olarak dile getirilen rivayet ve görüşleri hem hadis usulü 
açısından hem de bağlamsal uyum açısından analiz etmiştir. Özellikle bağlamı dikkate alarak 
yaptığı değerlendirmeler dikkat çekicidir. Daha önceki eserler içerisinde bağlamın önemli 
olduğunu dile getirmiş olanlar varsa da onun bu eserinde uyguladığı kadar başarılı bir şekilde 
bağlama verdikleri önemi fiili olarak değelendirmelerine yansıtamadıklarını ifade etmeliyiz.27 
2006 yıllında basılan el-Muharrar fî esbâbi nuzûli’l-Kur’an (min hilali’l-kutubi’t-tisʿa) : 
dirasetü’l-esbab rivayeten ve dirayeten28adlı eserinde Halid b. Suleyman da bu konuya temas 
etmiştir. Onun konuyu işleyiş tarzı ve vardığı sonuç aşağı yukarı eş-Şâyiʿin yöntem ve 
düşüncesinin tekrarı gibi durmaktadır. Naḥl suresinin ilgili ayetleri hakkında Ubeyy b. 
Kaʿb’dan nakledilen rivayeti ve İbnu’l-Ḥaṣṣâr’ın sözünü incelemekle yetinmiş, ulemanın bu 
ayetlerin medeni olduğunda ittifak ettiklerini dile getirerek değerlendirmesini bu meyanda 
yapmıştır.29 

Biraz önce kısaca tanıtılan çalışmalar, tekrâr-ı nuzûl meselesinin çözümü için çelişkili 

                                                      
22 Halil Aldemir, “Esbâb-ı Nüzûl Rivayetleri Arasında Görülen Çelişkiler ve Geliştirilen Çözüm Yollarının 
Tahlili”, EKEV Akademi Dergisi, 2011, cilt: XV, sayı: 48, s. 141-159. 
23 Aygün, “Mükerrer Nüzûl Görüşünün Tenkidi”, s. 39-66. 
24 eş-Şâyiʿ, Nuzūlu’l-Ḳurʾân, s.  
25 eş-Şâyiʿ, Nuzūlu’l-Ḳurʾân, s.80-113. 
26 eş-Şâyiʿ, Nuzūlu’l-Ḳurʾân, s. 102-105. 
27 Faḍl Ḥasen ʿAbbâs’, İtḳanu’l-Burhân, ss. 301-315. 
28 el-Muzeynī, el-Muḥarrar.  
29 el-Muzeynī, el-Muḥarrar, s. 150-151. 
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görünen sebeb-i nuzûl rivayetlerinin hadis usûlü kriterlerine göre ve bağlam dikkate alınarak 
analiz edilmesi ve değerlendirilmesi gerektiği üzerinde önemle durmuşlardı. Ancak bu öneriyi 
tam olarak seçtikleri örnek ayetlerin analizinde yerine getirmeyi başarabildiklerini söylemek 
güç görünmektedir. Zira bu çalışmalardan kimi sadece sened analizine ağırlık verirken, kimi 
ise sadece bağlamı öne çıkarmıştır. Dolayısıyla bu durum ulaşılan sonucu da etkilemiştir. 
Örneğin Naḥl suresinin son ayetlerini analiz eden yukarıdaki çalışmaların çoğu onların 
medenî oldukları sonucuna varmıştır. Sened değerlendirmesi ile bağlama bir arada yer verilen 
çalışmaların bir kısmı ise bu ayetlerin mekkî olduklarını dile getirmiştir. Örneğin tekrâr-ı 
nuzûle dair müstakil araştırmaların hepsinde bu ayetlerin medenî oldukları söylenmişken, 
Fadl Hasan Abbas ve Ali Rıza Gül30 genel olarak esbâb-ı nuzûl rivayetleri başlığı altındaki 
değerlendirmelerinde bu ayetlerin mekkî olduklarını yazmışlardır. 

Bu nedenle elinizdeki çalışmada, sözü edilen rivayetlerin analizleri yani rivayetlerin 
sened ve metin incelemesi ciddiyetle yapılacak, ardından tarihsel ve anlamsal bağlam dikkate 
alınarak toplu bir değerlendirme yapılmaya çalışılacaktır. Bu yönüyle yukarıdaki çalışmaları 
bir adım daha ileriye taşıyacağını umuyoruz.  

Belki de tekrâr-ı nuzûl meselesinde en çok tartışılan ve ikiden fazla indiği düşünülen 
tek ayet/ayet grubu olması hasebiyle, ayrıca bu konuyu araştıranlar tarafından, birkaç farklı 
kanaat olsa da, genel olarak medenî kabul edilmiş olmaları nedeniyle Naḥl suresinin son 
ayetlerini incelenecek örnek ayet grubu olarak seçmeyi tercih ediyoruz. 
Örnek Ayet Analizi (Naḥl Suresi 126, 127 ve 128. Âyetler) 

ابِِرینَ  َخْیرٌ  لَھُوَ  َصبَْرتُمْ  َولَئِنْ  بِھِ  ُعوقِْبتُمْ  َما بِِمْثلِ  فََعاقِبُوا َعاقَْبتُمْ  َوإِنْ  ِ  إِالَّ  َصْبُركَ  َوَما َواْصبِرْ  )126( لِلصَّ  َعلَْیِھمْ  تَْحَزنْ  َوَال  بِاہللَّ
ا َضْیقٍ  فِي تَكُ  َوَال  َ  إِنَّ  )127( یَْمُكُرونَ  ِممَّ  )128( ُمْحِسنُونَ  ھُمْ  َوالَِّذینَ  قَْوااتَّ  الَِّذینَ  َمعَ  هللاَّ

“ve şayet iḳâb ile (şiddet yoluyla) mukabele edecek (karşılık verecek) olursanız, ancak 
size edilen uḳûbetin (eziyetin) misliyle muʿâḳabe ediniz (şiddet gösteriniz). Ve şayet 
sabrederseniz, ḳasem olsun ki sabredenler için elbette daha hayırlıdır. Sabret, sabrın da 
ancak Allâh’ın inâyetiyledir ve onlara karşı mahzun olma, yaptıkları mekirden (çevirdikleri 
entrikalardan) telaş da etme; zira muhakkak ki Allâh iyi korunanlar ve hep güzellik 
yapanlarla beraberdir.”31 

Hedefimiz öncelikle ayetlerin sebeb-i nuzûl rivayetlerini hadis usûlü kriterlerine göre 
bir incelemeye tabi tutmak olacaktır. Bunun yolu kanaatimizce rivayetler üzerinde sadece 
sened değil, aynı zamanda metin analizi de yapmaktan geçmektedir. Yanı sıra rivayetleri 
sebeb-i nuzûl rivayet kalıpları açısından analiz etmek ve tarihsel-anlamsal bağlamı dikkate 
alarak daha net ve sağlıklı bir neticeye ulaşmaktır. Bu çerçevede herşeyden önce sened ve 
metin analizinden neyi kastettiğimizi, analizi yaparken bağlı kalacağımız esasları ve sebeb-i 
nuzûl rivayet kalıparını sunmak istiyoruz. 

Sened incelemesinden kastımız, rivâyetlerin senedlerinin, içerdikleri râvîlerin 
güvenilirlikleri açısından karşılaştırılmasıdır.32 Bu noktada hadis ve tefsir ilmi açısından 
rivâyetlerin dikkate alınma ya da bilgi değeri ifade etme derecesinin farklılık arz ettiğini 
belirtmeliyiz. Zira hadis ilmi açısından rivâyetlerin senedleri sıkı bir araştırmadan geçerek 
sıhhat açısından sahih, hasen, zayıf gibi derecelendirilirken tefsir ilmi açısından rivâyetin 
senedine göre sıhhat derecesi büyük bir önem taşımamakta, rivâyetlerin kullanımına daha 
müsamahalı yaklaşılmaktadır. Çünkü tefsirde önemli olan Allâh’ın kelâmının 
                                                      
30 Ali Rıza Gül, “Ḳurʾân Âyetlerini Tarihlendirmede Nuzūl Sebeplerinin Rolü”, Dīnī Araştırmalar Dergisi, c.7 
ss. 191-220. 
31 16/Naḥl:126-128. Bkz. Elmalılı Ḥamdi b. Nuʿmân Yazır (1361/1942), Ḳurʾân-ı Kerīm ve Yüce Meâli, sad.: 
Dücâne Cündioğlu, Merve Yay., İstanbul t.y.. 
32 Sened ve râvīlerle ilgili detaylı bilgiler ve değerlendirmeler (cerḥ ve taʿdīl değerlendirmeleri) yeri geldikçe 
dipnotlarda zikredilecektir. 
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açıklanabilmesidir. Doğru ya da muhtemel anlama delâlet eden bir ipucunu, bir veriyi içeren 
rivâyet, zayıf bile olsa müfessir tarafından kullanılabilir. 33 Bu durum eṭ-Ṭaberî, İbn Ebî 
Ḥâtim, İbn Kes̠îr gibi alimlerin tefsirlerinde açıkça görülebilmektedir. Bu konuyu hadis 
alimleri benzer şekillerde şöyle dile getirmişlerdir: 

“ʿAbdurraḥmân b. Mehdî der ki: Sevap, günah, amellerin faziletleri gibi konularda 
rivâyette bulunurken senedlerinde kolaylığı seçer, râvîlerde müsamahalı davranırız. Ancak 
haram, helal ve ahkâma dair konularda rivâyette bulunurken senedlerinde çok sıkı davranır, 
râvîlerini eleştiririz.”33F

34 
“Yaḥyâ b. Saʿîd el-Ḳaṭṭân der ki: Hadiste kendilerine güvenmediğiniz (kendilerini sika 

kabul etmediğiniz) bir gruptan tefsir için faydalanabilirsiniz. Örneğin Leys̠ b. Ebî Suleym, 
Cubeyr b. Saʿîd, eḍ-Ḍaḥḥâk ve Muḥammed b. es-Sâ’ib el-Kelbî gibi. Onların hadisleri övülür 
(sözün akışına göre kanaatimizce övülmez olmalı), ancak onlardan tefsir yazılır.”34F

35 
Bir tefsir çalışması olmasına rağmen araştırmamızın bu aşamasında senedlerin sıhhat 

açısından derecelerini dikkate almak isteyişimiz ise bu açıklamalarla çelişmemektedir. Zira 
biz bu aşamada özellikle âyetlerin ne zaman indiğini bulmaya yani tarihî bir bilgiyi elde 
etmeye çalışıyoruz. Bu nedenle senedler arası sıhhat karşılaştırması yapmanın yerinde ve 
gerekli olduğunu düşünmekteyiz. 

Metin incelemesinden kastımız ise rivâyetlerin metinlerinin sebeb-i nuzûl kalıpları 
açısından incelenmesi ve karşılaştırılmasıdır. 

Sahabe ve tâbiînden gelen rivâyetlerde sebeb-i nuzûl kalıpları içerdikleri ibarelerden 
hareketle iki şekilde tasnif edilmiştir: 

1. fâ-i sebebiyye’nin bulunduğu فنزلت أو فأنزل ibareleri: Bunlar sebep olmada en güçlü olan 
ibarelerdir. Bu ibarelerin yer aldığı rivâyetlerin neredeyse tamamı âyetin iniş sebebini 
aktarır.35F

36 
 ibareleri: Bunlar ise sebep olmaktan çok tefsir نزلت في كذا، أنزلت في كذا، عنى بھذه األیة كذا  .2

mahiyetinde olan ibarelerdir. Bu ibarelerin yer aldığı rivâyetlerin neredeyse tamamı âyetin 
tefsiri niteliğinde bilgiler içermektedir.36F

37 
Bu konuya dair ez-Zerkeşî de; “Sahabe ve tâbiînin نزلت ھذه اآلیة في كذا dediklerinde, 

âyetin bu hükmü içerdiğini, bu durumun âyetin iniş sebebi olmadığını söylemek istedikleri 
(zaten) bilinmektedir. İşte bu olan şeyin nakli anlamında değil, âyetle hükme istidlâl 
anlamındadır.” şeklinde bir açıklama yapmıştır.37F

38 
Esbâb-ı nuzûl alanında söz sahibi olan Ahmet Nedim Serinsu ise, bu rivâyetleri 

sırasıyla sebep ifade etmede nass olan (esbâb-ı nuzûl) ve sebep ifade etmede nass olmayan 
(tefsir için olan) sebeb-i nuzûl rivâyetleri diye adlandırmış, ayrıca esbâb-ı nuzûl alanındaki 
birçok problemin, hadis usûlü kriterlerinin bu rivâyetlere uygulanmasıyla çözülebileceğini 
ifade etmiştir.39 

Peki âyetin inişine dair birden fazla rivâyet varsa ne yapmak gerekir? es-Suyûtî buna 
dair şu altı çözüm yolunu dile getirmiştir:40 
                                                      
33 Musâʿid b. Suleymân b. Nâṣir eṭ-Ṭayyâr, Maḳâlât fī ʿUlūmi’l-Ḳurʾân ve Usūli’t-Tefsīr, Ḳurʾân Araştırmaları 
Tefsir Merkezi Yay., Riyâḍ 2015, 1/412.  
34 Ebū Bekr Aḥmed b. el-Ḥuseyn b. ʿAlī el-Beyhaḳī (458/), Delâilu’n-Nubuvve, thk.: ʿAbdulmuʿṭī Ḳalʿacī, 
Dâru’l-Kutubi’l-ʿİlmiyye, Beyrūt 1405, 1/34. 
35 El-Beyhaḳī  (458/), Delâilu’n-Nubuvve, 1/35-37. 
36 Musâʿid b. Suleymân b. Nâṣir eṭ-Ṭayyâr, el-Muḥarrar fī ʿUlūmi’l-Ḳurʾân, el-Cemʿiyyetu’l-Ḫayriyyetu li 
Taḥfīẓi’l-Ḳurʾâni’l-Kerīm, Cidde 2006, s. 133.  
37  Eṭ-Ṭayyâr, el-Muḥarrar, s. 133. 
38  Ez-Zerkeşī, el-Burhân, 1/31-32. 
39  Ahmet Nedim Serinsu, Ḳurʾân ve Bağlam, Şule Yay., Ankara 2008, s. 79-86. 
40  Detaylar ve örnekler için bkz. es-Suyūṭī, el-İtḳân, 1/82-86. 
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1. Rivâyetlerden her ikisinde de نزلت في كذا ibaresi varsa bu rivâyetler âyetin iniş sebebi değil 
âyetin tefsiri niteliğindedir. Şâyet âyetin lafzı bu iki açıklamaya müsaitse bu durumda iki 
rivâyet eşit derecede güvenilir kabul edilir. 

2. Rivâyetlerin birinde نزلت في كذا ibaresi varken diğerinde ilkindekinin aksini kanıtlayan, 
açıklayan, tasrîh eden bir sebep varsa ikinci rivâyet güvenilir kabul edilip ilk rivâyet nuzûl 
sebebi olarak değil de istinbât olarak değerlendirilir. 

3. Şâyet iki rivâyet de birbirinden farklı birer sebep zikrediliyorsa ve birinin senedi sahih iken 
diğeri değilse, o zaman sahih olan tercih edilir. 

4. Her iki rivâyetin senedi de sıhhat açısından eşitse, o zaman râvîsi olay esnasında hazır 
bulunan (ya da bunun gibi tercih biçimlerinden birine binaen) rivâyet tercih edilir. 

5. Âyetin her iki sebepten sonra inmesi durumunda her ikisi de âyetin iniş sebebi kabul edilir. 
Ancak rivâyetlerde geçen sebeplerin âyetin inişine yakın zamanlarda gerçekleştiği de 
bilinmelidir. Buna taʿaddudu’l-esbâb denir. 

6. Şâyet bu mümkün olmazsa âyetin birden fazla kez indiğine hükmedilir. Buna da taaddudu’n-
nuzûl ya da tekerruru’n-nuzûl denir. 

Kaynaklarımızda Naḥl suresinin 126. ayeti ve 126-128 ayet grubu hakkında sebeb-i 
nuzûl rivayetleri bulunmaktadır. Şimdi bu ayetlere dair aktarılan sebeb-i nuzûl rivayetlerini, 
ayetlerin mekkî ya da medenî olduklarına dair rivayetleri, metinleri ve tercümeleri ile birlikte 
vermek istiyoruz. Böylece bunlara dair sened ve metin analizini rahatlıkla yapabilmeyi 
umuyoruz. Bu arada rivayetlerin sened analizlerinin birinci adımını, yani ravilere dair cerh ve 
tadil bilgilerini ise dipnotlarda vermeyi yeterli görüyoruz. İlgili rivayetlerin hepsini gördükten 
sonra, toplu bir şekilde değerlendirme yapmayı ise kuşatıcı bir bakış açısı sağlayabilmek 
adına daha verimli gördüğümüz için, rivayetlere dair bulgu ve değerlendirmelerimizi (ikinci 
adım) rivayetlerin hepsini aktardıktan sonra dile getirmeyi düşünüyoruz.  

Âyetin Sebeb-i Nuzûl’üne dair bilgiler: Ayetin/ayetlerin inişine dair kaynaklarda 
aşağıdaki sekiz rivayete ulaşabilmiş bulunmaktayız: 

1. Ebû Hureyre Rivâyeti I:41 
 بن محمد بن هللا عبد حدثنا قال: الحافظ عیسى بن محمد بن أحمد العباس أبو حدثنا قال: الواعظ إبراھیم بن إسماعیل أخبرنا

 عثمان أبي عن 43التیمي سلیمان حدثنا قال: 42المري صالح حدثنا قال: الكندي الولید یعقوب حدثنا قال: العزیز عبد
 منھ لقلبھ أوجع كان شیئاً  یر فلم صریعاً  فرآه حمزة على وسلم علیھ هللا صلى النبي أشرف قال: 45ھریرة أبي عن 44النھدي
 46 لِّلصابِریَن) َخیرٌ  لَھُوَ  َصبَرتُم َولَئِن بِھِ  ُعوقِبتُم ما بِِمثلِ  فَعاقِبوا عاقَبتُم (َوإِن فنزلت منھم سبعین بك ألقتلن وهللا وقال:

                                                      
41 Rivâyette de yer alan râvī Ṣâliḥ -İbn Beşīr el-Merī- hadis alimlerince zayıf görülmüş ve munkeru’l-hadīs 
olarak nitelenmiştir. Bu nedenle rivâyet oldukça zayıf kabul edilmiştir. (Bkz.: İbn Kes̠īr, Tefsīru’l-Ḳurʾâni’l-
Azīm, 4/614.) 
42 Ṣâliḥ b. Beşīr el-Murrī (172/788). Zayıftır. (İbn Muʿīn); Munkeru’l-ḥadīstir. (Buḫârī) Bunlara benzer pek çok 
olumsuz sıfatla nitelenmiştir. Bkz.: Şihâbuddīn Aḥmed b. ʿAlī b. Ḥacer el-ʿAsḳalânī (852/1449), Tehz̠ību’t-
Tehz̠īb, Dâru’l-Fikr, Ḳâhire 1404/1984, 4/334-335; Yūsuf b. ez̠-Z̠ekī ʿAbdurraḥmân Ebu’l-Ḥaccâc el-Mizzī 
(742/1341), Tehz̠ību’l-Kemâl fī ʿİlmi’r-Ricâl,  Muessesetu’r-Risâle, Beyrūt 1400/1980, 13/16-20. 
43 Suleymân b. Tarḫân et-Teymī el-Ḳaysī (143/760). Tâbiīndendir. S̠iḳadır. (en-Nesâʾī, İbn Muʿīn); Öyle ki bir 
hadis rivâyet ettiği zaman (hayasından) rengi değişirdi. Ondan daha dürüstünü görmedim. (er-Rabīʿ b. Yaḥyâ 
Şuʿbe’den aktarmıştır.). Bkz.: el-ʿAsḳalânī, Tehz̠ību’t-Tehz̠īb, 4/176-177; el-Mizzī, Tehz̠ību’l-Kemâl, 12/5-13. 
44 Ebū ʿUs̠mân ʿAbdurraḥmân b. Mil b. ʿAmr en-Nehdī (100/718-19). İsminin Mil, Mel ve Mul şeklinde 
okunabileceği dile getirilmiştir. Hz. Peygamber döneminde müslüman olmuş ancak kendisiyle görüşememiştir. 
S̠iḳadır. (İbn Saʿd, en-Nesâʾī, Ebū Zurʿa, Ebū Ḥâtim babasından naklen). Bkz.: Bkz.: el-ʿAsḳalânī, Tehz̠ību’t-
Tehz̠īb, 6/249-250; el-Mizzī, Tehz̠ību’l-Kemâl, 17/424-430. 
45 Ebū Hureyre ʿAbdurraḥmân b. Ṣaḫr ed-Devsī el-Yemânī (58/678). Sahabidir. Çok hadis rivâyet etmesiyle 
tanınmaktadır. Hadis alimlerince güvenilirliği sabittir. Bkz.: el-ʿAsḳalânī, Tehz̠ību’t-Tehz̠īb, 12/237-241; el-
Mizzī, Tehz̠ību’l-Kemâl, 34/366-380. 
46 Ebū’l-Ḥasen ʿAlī b. Aḥmed b. Muḥammed en-Nisâbūrī el-Vâḥidī (468/1076), Esbâbu Nuzūli’l-Ḳurʾân, thk: 
Kemâl Besyūnī Zaġlūl, Dâru’l-Kutubi’l-ʿİlmiyye, Beyrūt 1411/1991, s. 290-291. 

298 / 562



                                                                                        
www.24kasim.org 

 

 

Bize İsmâʿîl b. İbrâḥîm, Ebû’l-ʿAbbâs Aḥmed b. Muḥammed b. ʿÎsâ’dan, o da 
ʿAbdulâh b. Muḥammed b. ʿAbdilʿazîz’den, o da Yaʿḳûb el-Velîd el-Kindî’den, o da Ṣâliḥ el-
Merʾî’den, o da Suleymân et-Teymî’den, o da Os̠mân en-Nehdî’den, o da Ebû Hureyre’den 
haber vermiştir ki Ebû Hureyre şöyle demiştir: “Peygamber (s.a.v.) Ḥamza’nın başına geldi, 
onu parçalanmış bir şekilde görünce ki bundan daha fazla kalbini hüzne sokan bir şey 
görmemişti, dedi ki: “Vallâhi senin karşılığında onlardan yetmiş kişiyi öldüreceğim.” 
Ardından “Eğer (bir suçtan dolayı) ceza verecek olursanız size yapılan azab ve cezanın misli 
ile ceza verin. Ama sabrederseniz, elbette o, sabredenler için daha hayırlıdır.” âyeti indi.”  

2. Ebû Hureyre Rivâyeti II:47 
 البزار: بكر أبو الحافظ فقال

 عن ،52عثمان أبي عن ،51التیمي سلیمان عن ،50المري صالح حدثنا ،49عاصم بن عمرو حدثنا ،48یحیى بن الحسن حدثنا
 حین عنھ، هللا رضي المطلب، عبد بن حمزة على وقف وسلم علیھ هللا صلى هللا رسول أن عنھ؛ هللا رضي ،ھریرة أبي

 إن علیك، هللا "رحمة فقال: بھ ُمثِّل وقد إلیھ فنظر [منھ] لقلبھ قال: أو منھ. للقلب أوجع ینظر لم منظر إلى فنظر ،استشھد
 من هللا یحشرك حتى أتركك أن لسرني علیك، بعدك من حزن لوال وهللا للخیرات، فعوال للرحم، لوصوال-علمتُ  لما- كنت

 هللا صلى محمد على السالم، علیھ جبریل، فنزل . كمثلتك بسبعین ألمثلن ذلك، على وهللا أما-نحوھا كلمة أو- السباع بطون
 علیھ هللا صلى هللا رسول فكفر اآلیة، آخر إلى } بِھِ  ُعوقِْبتُمْ  َما بِِمْثلِ  فََعاقِبُوا َعاقَْبتُمْ  َوإِنْ  { :وقرأ  السورة بھذه وسلم علیھ
 األئمة، عند ضعیف-المري بشیر ابن ھو- صالحا ألن ضعف؛ فیھ إسناد وھذا . ذلك عن وأمسك-یمینھ عن یعني:- وسلم
 53الحدیث. منكر ھو البخاري: وقال

“Ḥâfıẓ Ebû Bekr el-Bezzâr şöyle demiştir: 
Bize el-Ḥasen b. Yaḥyâ, ʿAmr b. Âṣim’dan, o da Ṣâliḥ el-Murrî’den, o da Suleymân 

et-Teymî’den o da Ebû ʿUs̠mân’dan, o da Ebû Hureyre’den haber vermiştir ki Ebû Hureyre 
şöyle demiştir: “Peygamber (s.a.v.), Ḥamza b. ʿAbdilmuṭṭalib şehit edildiği sırada, onun 
başında durdu, haline baktı ki daha önce ondan daha çok kalbi acıtan hiçbir hal görmemişti. 
ya da ‘kalbini’ demiştir. Ve dedi ki: “Allâh’ın rahmeti senin üzerine olsun, …….. ancak 
Allâh’a yemin olsun ki senin müslen gibi onlardan yetmişine müsle yapacağım.” Bunun 
üzerine Cibrîl (a.s.) Muḥammed (s.a.v.)’e bu sûreyi indirdi ve “Eğer (bir suçtan dolayı) ceza 
verecek olursanız size yapılan azab ve cezanın misli ile ceza verin.” âyetini sonuna kadar 
okudu. Buna binaen Rasûlullâh vazgeçti/döndü -yani yemininden- ve elini çekti. 

 (İbn Kes̠îr’in Yorumu) Bu içinde zayıflık bulunan bir isnaddır. Çünkü Ṣâliḥ b. Beşîr 
el-Murrî- hadis alimlerince zayıf görülmüştür. Buhârî demiştir ki: “O, munkeru’l-ḥadîs̠’tir.” 
(yani ondan hadis rivâyet edilmez.) 

 
3. İbn ʿAbbâs Rivâyeti:54 

 حدثنا قال: 55الحماني الحمید عبد بن یحیى حدثنا قال: إسحاق بن محمد العباس أبو أخبرنا قال: المزكي حسان أبو أخبرنا
                                                      
47 Rivâyette de yer alan râvī Ṣâliḥ -İbn Beşīr el-Merī- hadis alimlerince zayıf görülmüş ve munkeru’l-hadīs 
olarak nitelenmiştir. Bu nedenle rivâyet oldukça zayıf kabul edilmiştir. Bkz.: İbn Kes̠īr, Tefsīru’l-Ḳurʾâni’l-Azīm, 
4/614. 
48 Bu râvīnin kim olduğu tespit edilememiştir. 
49 ʿAmr b. Âṣim b. Sufyân b. ʿAbdillâh b. Rabīʿa es̠-S̠eḳafī (?). Tâbiʿīndendir. S̠iḳadır. Bkz.: el-ʿAsḳalânī, 
Tehz̠ību’t-Tehz̠īb, 8/51. 
50 Bkz. Dipnot 42. 
51 Bkz. Dipnot 43. 
52 Bkz. Dipnot 44. 
53 İbn Kes̠īr, Tefsīru’l-Ḳurʾâni’l-ʿAẓīm, 4/614. 
54 Bu rivâyetin senedini el-Albânī İbn Ebī Leylâ’dan itibaren peşpeşe üç zayıf râvīyi barındırdığı için zayıf 
olarak nitelendirmiştir. Bkz.: Muḥammed Nâṣiru’d-Dīn el-ʿHâc Nūḥ el-Albânī (1420/1999), Silsiletu’l-Eḥâdīs̠ 
eḍ-Ḍaʿīfe ve’l-Mevdūʿa ve Eseruhâ es-Seyyiʾu fī’l-Umme, Dâru’l-Meʿârif, Riyâḍ 1412/1992, 2/28. 
55Yaḥyâ b. Abdilhumeyd el-Himmânī (228/?). Tebeu’t-tâbiīnin küçüklerindendir. Zayıftır. (el-Mevsılī, en-
Nesâī). Kutub-i sitte müelliflerinden sadece İmâm Muslim kendisinden hadis rivâyet etmiştir. İbn Muīn onu sika 
saymıştır ancak onun dışındakiler İbn Muīn’le aynı görüşte değillerdir. Kimisi ise oun hakkında konuşmamayı 
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 قتل یوم وسلم علیھ هللا صلى هللا رسول قال قال: 60عباس ابن عن 59مقسم عن 58الحكم عن 57لیلى أبي بنا عن 56قیس
 بِھِ  ُعوقِبتُم ما بِِمثلِ  فَعاقِبوا عاقَبتُم (َوإِن وجل عز هللا فأنزل منھم رجالً  بسبعین ألمثلن بقریش ظفرت لئن :بھ ومثل حمزة
 61رب. یا نصبر بل وسلم: علیھ هللا صلى هللا رسول فقال لِّلصابِریَن) َخیرٌ  لَھُوَ  َصبَرتُم َولَئِن

Bize Ebû Ḥassân el-Mizkî, o da Ebu’l-ʿAbbâs Muḥammed b. İshâk’tan, o da Yaḥyâ b. 
Abdulhumeyd el-Hammânî’den, o da Kays’dan, o da İbn-i Ebî Leylâ’dan, o da el-Hakem’den, 
o da Muksim’den, o da İbn-i ʿAbbâs’tan haber vermiştir ki İbn-i ʿAbbâs şöyle demiştir: 
“Rasûlullâh (s.a.v.) Ḥamza’nın şehit edildiği ve ona müsle yapıldığı gün demiştir ki vallahi 
Kureyş’i elime geçirirsem onlardan yetmiş kişiye/adama müsle yapacağım. Bunun üzerine 
Allâh “Eğer (bir suçtan dolayı) ceza verecek olursanız size yapılan azab ve cezanın misli ile 
ceza verin. Ama sabrederseniz, elbette o, sabredenler için daha hayırlıdır.” âyetini indirdi. 
Rasûlullâh (s.a.v.) da “Yâ Rabb, aksine, sabredeceğiz.” dedi.” 

4. Ebû Hureyre Rivâyeti III: 
 وقف وسلم علیھ هللا صلى هللا رسول أن ریرة أبي عن والبزار الدالئل في والبیھقي الحاكم أخرج عاقبتم وإن تعالى قولھ
 بخواتیم واقف وسلم علیھ هللا صلى والنبي جبریل فنزل مكانك منھم بسبعین ألمثلن فقال بھ مثل وقد استشھد حین حمزة على

 عما وأمسك وسلم علیھ هللا صلى هللا رسول فكف السورة آخر إلى بھ عوقبتم ما بمثل حتى فعاقوا عاقبتم وإن النحل سورة
 62أراد.

el-Ḥâkîm ve el-Beyhaḳî ed-Delâil’de, el-Bezzâr da Ebû Hureyre’den Rasûlullâh’ın 
(s.a.v.) Ḥamza şehit edilince ki ona müsle de yapılmıştı, onun başında durduğunu ve “Senin 
yerine onlardan yetmişine müsle yapacağım!” dediğini, ardından da Cebrâʾîl’in Peygamber 
(s.a.v.) daha (Ḥamza’nın başında) durmakta iken en-Naḥl sûresinin sonu olan “Eğer (bir 
suçtan dolayı) ceza verecek olursanız size yapılan azab ve cezanın misli ile ceza verin.”den 
sûrenin sonuna kadar olan âyetleri indirdiğini ve Rasûlullâh’ın (s.a.v.) istediği şeyden (müsle) 
vazgeçtiğini aktarmıştır.  

5. Ubeyy b. Kaʿb Rivâyeti:63 
 أبي حدثني قال 68العالیة أبي عن 67أنس بن الربیع عن 66عبید بن عیسى عن 65موسى بن الفضل حدثنا 64عمار أبو حدثنا

                                                                                                                                                                      
tercih etmiştir. Bkz.: el-Askalânī, Tehzību’t-Tehzīb, 11/213-218; el-Mizzī, Tehzību’l-Kemâl, 31/419-434. 
56 Kays b. er-Rabī’ el-Esedī Ebū Muḥammed el-Kūfī (165-7/). Tebeu’t-tâbiīnin büyüklerindendir. Hakkındaki 
görüşler oldukça çelişkili gözükmektedir. Sikadır, hadisi Ḥasendir diyenler olduğu gibi zayıftır diyenler de 
vardır. Ahmed b. Hanbel, Ebū Dâvūd (ondan sadece üç tane hadis rivâyet etmiştir) ve İbn Muīn onu yerenler 
arasındadır. İleri yaşlarda hafızasının zayıfladığı söylenmiştir. Bkz.: el-Askalânī, Tehzību’t-Tehzīb, 8/351-353; 
el-Mizzī, Tehzību’l-Kemâl, 24/25-37. 
57Muḥammed b. Abdurrahmân İbn-i Ebī Leylâ (148/?). Tebeu’t-tâbiīnin büyüklerindendir. Hafızası kötüdür. Bu 
nedenle el-Albânī, onun bulunduğu senedleri zayıf saymıştır. Bkz.: el-Mizzī, Tehzību’l-Kemâl, 24/622-626; el-
Albânī, Silsiletu’l-Ehâdīs ed-Daīfe,3/166. 
58 El-Ḥakem b. ʿUteybe el-Kindī (113/732). Tâbiʿīnin küçüklerindendir. S̠iḳa olduğuna dair bilgiler olmasına 
rağmen mudellis olduğuna dair bilgiler ağırlık kazanmıştır. Ayrıca Muḳsim b. Becrâ’dan herhangi bir şey 
iştimediğine dair bilgiler de aktarılmıştır. Bkz.: el-ʿAsḳalânī, Tehz̠ību’t-Tehz̠īb, 2/372-373; el-Mizzī, Tehz̠ību’l-
Kemâl, 7/114-120. 
59 Muḳsim b. Becrâ (101/720). Tâbiīndendir. İbn-i Necde, Ebu’l-Ḳâsim da denir. Bir çok hadisi zayıftır. (İbn 
Saʿd). Bkz.: el-ʿAsḳalânī, Tehz̠ību’t-Tehz̠īb, 10/256; el-Mizzī, Tehz̠ību’l-Kemâl, 28/461. 
60Abdullâh b. ʿAbbâs b. Abdilmuttalib b. Hâşim b. Abdi Menâf el-Kuraşī (68/687-88). Tercumânu’l-Ḳurʾân. 
Sahâbidir. Bkz.: el-Askalânī, Tehzību’t-Tehzīb, 5/242-245; el-Mizzī, Tehzību’l-Kemâl, 15/155-163. 
61 El-Vâḥidī, Esbâbu Nuzūli’l-Ḳurʾân, s. 291. 
62 Ebū’l-Faḍl Celâluddīn ʿAbdurraḥmân b. Ebī Bekr es-Suyūṭī (911/1505), Lubâbu’n-Nuḳūl fī Esbâbi’n-Nuzūl, 
Dâru İḥyâi’l-ʿUlūm, Beyrūt t.y., s. 121-122. 
63 Bu sened biri sadūk diğerleri sika râvīlerden oluşmaktadır ve oldukça güvenilirdir. Tirmizī, el-Hâkim, ez-
Zehebī ve el-Albânī de senedi sahihtir demişlerdir. Bkz.: el-Albânī, Silsiletu’l-Ehâdīs ed-Daīfe, 2/29. 
64 El-Ḥuseyn b. Ḫureys Ebū ʿAmmâr el-Ḫuẓâʿī el-Mervezī (244/858). Tebeʿu’t-tâbiʿīnden sonraki nesildendir. 
Rivâyetleri İbn Mâce dışındaki kutub-i sitte müelliflerince aktarılmıştır. S̠iḳadır. (en-Nesâʾī) Bkz.: el-ʿAsḳalânī, 
Tehz̠ību’t-Tehz̠īb, 2/289; el-Mizzī, Tehz̠ību’l-Kemâl, 6/358-361. 
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 فقالت بھم فمثلوا حمزة فیھم ستة المھاجرین منو رجال وستون أربعة األنصار من أصیب أحد یوم كان لما : قال 69كعب بن
 ما بمثل فعاقبوا عاقبتم وإن { هللا انزل مكة فتح یوم كان فلما قال علیھم لنربین ھذا مثل یوما منھم أصبنا لئن األنصار

 عن كفوا لمس و علیھ هللا صلى هللا رسول فقال الیوم بعد قریش ال رجل فقال } للصابرین خیر لھو صبرتم ولئن بھ عوقبتم
  أربعة إال القوم
 70اإلسناد صحیح حسن : األلباني الشیخ قال كعب بن أبي حدیث من غریب حسن حدیث ھذا قال

Bize Ebû ʿAmmâr el-Faḍl b. Mûsâ’ddan, o da ʿÎsâ b. ʿUbeyd’den, o da er-Rabîʿ b. 
Enes’ten, o da Ebû’l-ʿÂliye’den Ubeyy b. Kaʿb’ın şöyle dediğini aktarmıştır: “Uḥud gününde, 
ensârdan altmış dört, muhâcirlerden ise 6 kişi öldürülmüştü ki onlardan birisi kendisine müsle 
yapılan Ḥamza idi. Bunun üzerine Enṣâr dedi ki şâyet bir gün onları yakalarsak, bunun gibi 
onlara ……”. Buna binaen Mekke fethedildiği gün geldiğinde ise Allâh “Eğer (bir suçtan 
dolayı) ceza verecek olursanız ……ceza verin.” âyetini indirdi. 

6. İbn Zeyd Rivâyeti:71 
 أن هللا أمرھم قال: ) بِھِ  ُعوقِْبتُمْ  َما بِِمْثلِ  فََعاقِبُوا َعاقَْبتُمْ  َوإِنْ  قولھ:( في زید ابن قال قال: وھب، ابن أخبرنا قال: یونس، حدثني
 ( القرآن فنزل ، الكالب ھؤالء من النتصرنا لنا هللا أذن لو هللا، رسول یا فقالوا: منعة، لھم رجال فأسلم المشركین، عن یعفوا
ابِِرینَ  َخْیرٌ  لَھُوَ  َصبَْرتُمْ  َولَئِنْ  بِھِ  ُعوقِْبتُمْ  َما بِِمْثلِ  فََعاقِبُوا َعاقَْبتُمْ  َوإِنْ   ممن ضیق في تكن وال د،محم یا أنت واصبر ) لِلصَّ

 .منسوخ كلھ فھذا بجھادھم، وأمره ھذا نسخ ثم ، باہلل إال صبرك وما ینتصر،
Bize Yûnus’un İbn Vehb’den  dediğine göre İbn Zeyd “…..” âyetiyle ilgili şöyle demiştir: 
Allâh müşriklerin affedilmelerini emrettikten sonra bazı güçlü kimseler müslüman 
olmuşlardır. Bu müslümanlar Hz. Peygamber’e gelmişler, müşriklere kastederek, ‘Ey Allâh’ın 
Peygamberi, Allâh bize izin verse şu köpeklerden intikam alsak!’ demişlerdir. Bunun üzerine 
“Eğer cezalandıracaksanız….” âyeti (Ḳurʾân) inmiştir. 

7. İbnu’l-Ḥassâr’ın Yorumu: 
 بأحد ثانیا ثم بمكة أوال نزلت بأنھا الحصار ابن وجمع بأحد نزولھا قبلھ الذي الحدیث وفي الفتح إلى نزولھا تأخر ھذا ظاھر

 72لعباده هللا من تذكیرا الفتح یوم ثالثا ثم
Şurası açıktır ki âyetin nuzûlü Mekke fethine dek tehir edilmiştir/gecikmiştir. Bir 

önceki hadiste (Ebû Hureyre Rivâyeti III) de âyetin inişinin Uḥud (günü) olduğu geçmektedir. 
İbnu’l-Hassâr ise âyet önce Mekke’de, ikinci olarak Uḥud’da ve son olarak da Mekke 
Fethi’nde, Allâh’tan kullarına bir hatırlatma olarak inmiştir diyerek bu rivâyetleri cem’ 
etmiştir. 

8. ʿAtâ’ b. Yessâr Rivâyeti:73 

                                                                                                                                                                      
65 El-Faḍl b. Mūsâ es-Sīnânī Ebū ʿAbdullâh el-Mervezī (192/808). Tebeʿu’t-Tâbiʿīnin küçüklerindendir. S̠iḳadır. 
(Buḫârī, İbn Saʿd, İbn Maʿīn, İbn Ḥacer). S̠ebttir. (ez̠-Z̠ehebī) Kutub-i sittede hadisleri aktarılmıştır. Bkz.: el-
ʿAsḳalânī, Tehz̠ību’t-Tehz̠īb, 8/257-258; el-Mizzī, Tehz̠ību’l-Kemâl, 22/634. 
66 ʿĪsâ b. ʿUbeyd b. Mâlik el-Kindī el-Mervezī (?). ʿUbeydullâh ve Ebū’l-Munīb de denilir. Tebeʿu’t-
tâbiʿīndendir. Ṣadūḳtur. (İbn Ḥacer). Bir sakıncası yoktur. (Ebū Zurʿa). Hakkında bir düşünmek gerekir. (ez̠-
Z̠ehebī, es-Selmânī’den nakletmiştir.) Ebū Dâvūd, et-Tirmiz̠ī ve en-Nesâʾī ondan hadis aktarmışlardır. Bkz.: el-
ʿAsḳalânī, Tehz̠ību’t-Tehz̠īb, 8/197; el-Mizzī, Tehz̠ību’l-Kemâl, 22/634. 
67 er-Rabīʿ b. Enes el-Bekrī (140/758). Tâbiʿīnin küçüklerindendir. Ṣadūḳtur. (el-ʿİclī, Ebū Ḥâtim). Bir sakıncası 
yoktur. (en-Nesâʾī). Bkz.: el-ʿAsḳalânī, Tehz̠ību’t-Tehz̠īb, 3/207; el-Mizzī, Tehz̠ību’l-Kemâl, 9/60-62. 
68 Rafīʿ b. Mehrân Ebū’l-ʿÂliye er-Riyâhī el-Baṣrī (93/711). Tâbiʿīnin büyüklerindendir. S̠iḳadır. (İbn Maʿīn, 
Ebū Zurʿa, Ebū Ḥâtim) Ancak çoğu kere hadisleri irsâl ederek aktarmıştır. (İbn Ḥacer). Hadisleri kutub-i sittede 
aktarılmıştır. Bkz.: el-ʿAsḳalânī, Tehz̠ību’t-Tehz̠īb, 3/246-247; el-Mizzī, Tehz̠ību’l-Kemâl, 9/214-218. 
69 Ubeyy b. Kaʿb b. Ḳays el-Enṣârī el-Ḫazrecī (33/654). Sahabedendir. Seyyidu’l-Ḳurrâ, Ebū’l-Munz̠ir ve Ebū’ṭ-
Ṭufeyl diye de bilinirdi. Bkz.: el-ʿAsḳalânī, Tehz̠ību’t-Tehz̠īb, 1/164; el-Mizzī, Tehz̠ību’l-Kemâl, 2/262-273. 
70 Et-Tirmiz̠ī, Sünen, 5/299; es-Suyūṭī, Lubâbu’n-Nuḳūl, s. 121-122. 
71 Ebū Caʿfer İbn Cerīr Muḥammed b. Cerīr b. Yezīd eṭ-Ṭaberī (310/923), Câmiʿu’l-Beyân fī Teʾvīli’l-Ḳurʾân, 
thk: Aḥmed Maḥmūd Şâkir, Muessesetu’r-Risâle,  b.y. 2000, 7/324. 
72 Es-Suyūṭī, Lubâbu’n-Nuḳūl, s. 121-122; el-İtḳân, 1/86. 
73 Rivâyette yer alan râvīlerden, hadis alimlerince ittifakla sika kabul edilen ilk râvī Atâ’ b. Yesâr dışındakiler 
hakkında pek çok olumsuz görüş dile getirilmiştir. İbn Kes̠īr bu rivâyeti şu sözleriyle zayıf kabul etmiştir: 
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 نزلت قال: 78یسار، بن عطاء عن 77أصحابھ، بعض عن 76إسحاق، بن محمد عن 75سلمة، ثنا قال: 74حمید، ابن حدثنا
 فقال بِھ، وُمثِّل حمزة قُتِل حیث أُحد، بعد المدینة في نزلت آخرھا في آیات ثالث إال مكیة، وھي بمكة، كلھا النحل سورة
 لئن وهللا قالوا: بذلك، المسلمون سمع فلما " ِمْنھُمْ  َرُجال بِثَالثِینَ  لَنَُمثِّلَنَّ  َعلَْیھمْ  ظَھَْرنا "لَئِنْ  وسلم: علیھ هللا صلى هللا رسول
 َولَئِنْ  بِھِ  ُعوقِْبتُمْ  َما ِمْثلِ بِ  فََعاقِبُوا َعاقَْبتُمْ  َوإِنْ  ( هللا فأنزل قطُّ  بأحد العرب من أحد یمثِّْلھا لم ُمْثلة بھم لنمثلنّ  علیھم ظھرنا
ابِِرینَ  َخْیرٌ  لَھُوَ  َصبَْرتُمْ   79.السورة آخر إلى ... ) لِلصَّ

Bize İbn Ḥumeyd Seleme’den, o da Muḥammed b. İsḥâḳ’tan, o da bazı 
arkadaşlarından ʿAtâʾ b. Yesâr’ın şöyle dediğini aktarmışlardır: “en-Naḥl Sûresi bütünüyle 
Mekke’de inmiştir ve mekkîdir. Ancak Uḥud sonrası Medîne’de, Ḥamza’nın şehit edilip ona 
müsle yapılmasının ardından inen sonundaki üç âyet hariç. Bu olay üzerine Hz. Peygamber: 
“Şâyet onları elime geçirirsem onlardan otuz kişiye/adama müsle yapacağım.” dedi. Bunu 
duyan müslümanlar da: “Şâyet onları elimize geçirirsek onlara daha önce araplardan hiçbir 
kimsenin  kimseye yapmadığı gibi bir müsle yapacağız.” dediler. Bunun üzerine Allâh “Eğer 
(bir suçtan dolayı) ceza verecek olursanız size yapılan azab ve cezanın misli ile ceza verin. 
Ama sabrederseniz, elbette o, sabredenler için daha hayırlıdır.” âyetini sûrenin sonuna kadar 
indirdi.” 

Âyete dair sebeb-i nuzûl rivayeti olmasa da ayetin mekkî olduğuna dair rivayetler: 
Az evvel aktardığımız İbn Zeyd rivâyeti ve aşağıdaki rivayet bu özelliği taşımaktadır. 

 جل هللا فأنزل بھم لنمثلن قال عنھ هللا رضي بحمزة مثلوا لما قتادة قال بھ عوقبتم ما بمثل فعاقبوا عاقبتم وإن وعز جل وقولھ
 اءة.بر سورة وقبل القتال قبل اآلیة ھذه نزلت قال الضحاك عن الحكم بن على وروى اآلیة ھذه وعز
 المشركین جھاد في لھ أذن المدینة صلع هللا رسول قدم لما قال نحوه أسلم بن زید قال وقد أولى القول وھذا 80جعفر أبو قال

 كان علیھم صلع وحزنھ مكرھم وأكثر یمكرون مما ضیق في والتك تعالى قولھ بمكة نزل ھذا أن على ویدلك علیھم والغلظة
 بمكة.

 عاقبتم وإن فنزلت منھم بسبعین ألمثلن صلع النبي قال علیھ هللا رحمة حمزه قتل لما عباس وابن ھریرة أبي حدیث فأما 

                                                                                                                                                                      
“Bu(rivâyet) murseldir ve içerisinde isimlendirilmeyen mubhem bir kişi vardır. Başka bir tarīkle muttasıl olarak 
nakledilmiştir.” Bkz.: İbn Kes̠īr, Tefsīru’l-Ḳurʾâni’l-Azīm, 4/614; el-Albânī, Silsiletu’l-Ehâdīs ed-Daīfe,2/26-27. 
el-Albânī ise İbn Kes̠īr’in işaret ettiği bu muttasıl rivâyetin de (yukarıda yer alan Ebū Hureyre I ve II rivâyetleri) 
zayıf olduğunu, gerekçesiyle birlikte söylemiştir. Bkz.: el-Albânī, Silsiletu’l-Ehâdīs ed-Daīfe,2/28. 
74 Muḥammed b. Ḥumeyd b. Ḥayyân et-Temīmī Ebū ʿAbdillâh er-Râzī (?). Münker haberleri çoktur. (Yaʿkūb b. 
Şeybe); Rivâyetleri hakkında şüpheler vardır. (Buḫârī); Râvī olarak itibar edilmez. (en-Nesâʾī); Güvenilir 
değildir, mezhebi kötüdür. (Cūzecânī); Ondan rivâyet edilen herşeyden dolayı onu eleştirdik. (Ṣâliḥ b. 
Muḥammed el-Esedī) Bkz.: el-ʿAsḳalânī, Tehz̠ību’t-Tehz̠īb, 9/111-115. 
75 Ebū ʿAbdillâh Seleme b. el-Faḍl el-Ebraş el-Enṣârī (191/807). Münker ve kabul edilmez rivâyetleri vardır. 
(Buḫârī); Rivâyetlerine güvrenilmez. (Ebū Zurʿa); Râvī olarak güvenilir, kendisinden de rivâyet yazılabilir ancak 
rivâyetlerine itimat edilmez, ihticâca ehil değildir. (Ebū Ḥâtim); Rivâyetleri zayıftır. (en-Nesâʾī); S̠iḳadır (İbn 
Ḥibbân, İbn Saʿd) Bkz.: el-ʿAsḳalânī, Tehz̠ību’t-Tehz̠īb, 4/135-136. 
76 Ebū ʿAbdillâh Muḥammed b. İsḥâḳ b. Yesâr b. Ḫıyâr el-Muṭṭalibī el-Ḳuraşī el-Medenī (151/768). Tâbiʿīnin 
küçüklerindendir. Hakkında en çok tartışma bulunan kişilerdendir. Kendisini çok ağır eleştirenler de olmuştur. 
Hatta es-Suyūṭī onu mudellis olarak anmıştır. Ancak buna rağmen s̠iḳa kabul edenler de vardır. Örneğin: S̠iḳadır. 
(İbn Ḥibbân); ṣadūktur. (Ebū Zurʿa ed-Dimeşḳī, Yaʿkūb b. Şeybe). Bkz.: el-ʿAsḳalânī, Tehz̠ību’t-Tehz̠īb, 9/34-
41; Ebū’l-Faḍl Celâluddīn ʿAbdurraḥmân b. Ebī Bekr es-Suyūṭī (911/1505), Esmâʾu’l-Mudellisīn, thk.: Maḥmūd 
Muḥammed Maḥmūd Ḥasen Neṣṣâr, Dâru’l-Cīl, Beyrūt t.y., s. 81. Ayrıca İbn İsḥâḳ hakkındaki görüşlere dair 
geniş bir değerlendirme ve İbn İsḥâḳ’ın diğer isnad grupları-zincirleri için. Bkz.: Mehmet Akif Koç, İsnâd 
Verileri Çerçevesinde Erken Dönem Tefsir Faaliyetleri (İbn Ebī Ḥâtim (ö. 327/939)Tefsiri Örneğinde Bir 
Literatür İncelemesi), Kitâbiyât Yay., Ankara 2003, s. 60-63. 
77  Bu râvīnin kim olduğu tespit edilememiştir. 
78 ʿAtâʾ b. Yesâr el-Hilâlī el-Medenī (103/721). Tâbiʿīnin büyüklerindendir. İttifakla s̠iḳadır. (İbn Maʿīn, Ebū 
Zurʿa, en-Nesâʾī, İbn Ḥibbân vd.) Pek çok rivâyeti kutub-i sittede yer almaktadır. Bkz.: el-ʿAsḳalânī, Tehz̠ību’t-
Tehz̠īb, 7/194-195; el-Mizzī, Tehz̠ību’l-Kemâl, 20/125-127. 
79 Eṭ-Ṭaberī, Câmiʿu’l-Beyân, 17/323. 
80  Bu Ebū Caʿfer eṭ-Ṭaberī değildir, en-Neḥḥâs’ın kendisidir. 
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 81ضعیف. فإسنادھما بھ عوقبتم ما بمثل فعاقبوا
“Ḳatâde demiştir ki Ḥamza’ya (r.a.) müsle yaptıkları zaman muhakkak biz de onlara 

müsle yapacağız dedik ve ardından Allâh bu âyeti “Eğer (bir suçtan dolayı) ceza verecek 
olursanız ……ceza verin.” indirdi.  

ʿAlî b. el-Ḥakem’in eḍ-Ḍaḥḥâk’tan aktardığına göre o demiştir ki bu âyet 
savaştan/savaş hükmünden ve Berâʾe (et-Tevbe) sûresinden önce inmiştir. 
Ebû Caʿfer bu söz daha evlâdır demiştir. Ayrıca Zeyd b. Eslem de benzerini söylemiştir: 
“Rasûlullâh (s.a.v.) Medîne’ye geldiklerinde ona müşriklerle savaşma ve onlara sert davranma 
izni verildi.” Bu da sana  gösterir ki Allâh’ın “Kurdukları tuzaklardan telaş edip sıkıntıya 
düşme!” sözü Mekke’de inmiştir. Sonra Hz. Peygamber (s.a.v.) Mekke’deyken onların 
tuzakları artmış ve onu üzmüştür. 

Ebû Hureyre ve İbn-i ʿAbbâs’ın “Ḥamza (r.a.) öldürüldüğünde Hz. Peygamber (s.a.v.) 
onlardan yetmiş kişiye müsle yapacağız dedi ve ardından bu âyet indi “Eğer (bir suçtan 
dolayı) ceza verecek olursanız ……ceza verin.” hadisine gelince her ikisinin de isnadı 
zayıftır.” 

 الزبیر ابن عن مردویھ ابن وأخرج  بمكة النحل سورة نزلت : قال عنھما هللا رضي عباس ابن عن مردویھ ابن أخرج
 82مثلھ

İbn Merduveyh (410/1019) İbn-i ʿAbbâs ve İbnu’z-Zubeyr’den “en-Naḥl Sûresi 
Mekke’de inmiştir.” sözünü nakletmiştir. 

Âyetin medenî olduğuna dair delil gösterilen (yukarıdaki) rivâyetler şunlardır:  
o Sebeb-i nuzûl rivâyeti olarak yukarıda geçen rivâyetler. 
o Ebû Hureyre I: onu parçalanmış bir şekilde görünce. 
o Ebû Hureyre II Rivâyeti: şehit edildiği sırada. 
o İbn ʿAbbâs Rivâyeti Rivâyeti: Ḥamza’nın şehit edildiği ve ona müsle yapıldığı gün. 
o Ebû Hureyre III Rivâyeti: Ḥamza şehit edilince. 
o ʿAtâʾ b. Yessâr Rivâyeti: Ḥamza’nın şehit edildikten ve ona müsle yapıldıktan sonra. 
o Ubeyy b. Kaʿb Rivâyeti: Mekke fethedildiği gün. 

Değerlendirme 
o Ebû Hureyre I rivâyetinde sebeb ifade etmede kesinlik arz eden فنزلت ibaresi yer almaktadır. 

İlgili olay ile âyetin nuzûlü arasında zaman uyumu/peşisıralık mevcuttur. 
o Ebû Hureyre II rivâyeti, bu üç âyetin hepsinin değil sadece 126. âyetin medenî olduğuna 

delâlet etmektedir. Bu rivâyette sebeb ifade etmede kesinlik arz eden  فنزل جبریل علیھ السالم على
 ibaresi yer almaktadır. İlk rivâyet gibi ilgili olay ile âyetin محمد صلى هللا علیھ وسلم بھذه السورة وقرأ 
nuzûlü arasında zaman uyumu/peşisıralık mevcuttur. Ancak bu rivâyette وقرأ ibaresi bu âyetin 
daha önceden bilinen bir âyet olduğuna işaret olabilir. 

o Bu iki rivâyette de yer alan râvî Ṣâliḥ -İbn Beşîr el-Merî- hadis alimlerince zayıf görülmüş ve 
munkeru’l-hadîs olarak nitelenmiştir. Ayrıca bu sebeple her iki rivâyet de oldukça zayıf kabul 
edilmiştir. Bu durum bu iki hadisin güvenilirliğini zayıflatmaktadır. 

o İbn ʿAbbâs rivâyetinde sebep ifade etmede kesinlik arz eden فأنزل هللا kalıbı kullanılmıştır. 
Ancak bu rivâyetin senedini el-Albânî, İbn Ebî Leylâ’dan itibaren peşpeşe üç zayıf râvîyi 
barındırdığı için zayıf olarak nitelendirmiştir. Seneddeki bu râvîlerin sıhhat bakımından 
durumları ilgili dipnotlarda açıklanmıştır. 

o Ebû Hureyre III rivâyetinde sebep ifade etmede kesinlik arz eden  فنزل جبریل بخواتیم سورة النحل
 ibaresi yer almaktadır. Ancak bu ibarede indirilen âyetler en-Naḥl والنبي صلى هللا علیھ وسلم واقف
                                                      
81 Ebū Caʿfer Aḥmed b. Muḥammed b. İsmâʿīl en-Neḥḥâs (338/950), Meʿânī el-Ḳurʾâni’l-Kerīm, thk. 
Muḥammed ʿAlī eṣ-Ṣâbūnī, Ummu’l-Ḳurâ Üniversitesi Yay., Mekke 1409/1989, 4/112-113. 
82  Ebū’l-Faḍl Celâluddīn ʿAbdurraḥmân b. Ebī Bekr  es-Suyūṭī (911/1505), ed-Durru’l-Mensūr fī’t-Tefsīri bi’l-
Me’s̠ūr, thk.: ʿAbdullâh b. ʿAbdulmuḥsin et-Turkī, Merkezu Ḥicr, Ḳâhire 1424/2004,  9/5. 
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Sûresi’nin sonu olarak nitelendirilmiştir. Bu ise bize bu âyetlerin daha önceden indiği, yerinin 
dahi bilindiği, bu nedenle en-Naḥl Sûresi’nin sonu diye ifade edildiğini düşündürmektedir. 
Zira sebeb-i nuzûl rivâyetlerinde genellikle “şöyle şöyle oldu, bunun üzerine şu âyet indi.” 
tarzında ifadeler yer almaktadır. Bu konuda şu akla gelebilir: “Bu bilgiyi aktaran ilk râvî yani 
sahâbî, bilgiyi aktardığı esnada, bu âyetlerin en-Naḥl Sûresi’nin sonu olduğunu bildiği için, bu 
rivâyeti aktarırken hangi âyetten bahsedildiği kolay anlaşılsın diye böyle demiş olabilir mi?” 
Buna cevaben şöyle diyebiliriz: Rivâyetleri aktaran ilk râvî yani sahabe, başka âyetlerin 
inişine dair bilgileri aktarırken de, bu bilgiyi aktardığı sırada o âyetin hangi sûreye ait 
olduğunu bilmektedir. O halde bu bilgileri aktarırken de mevzunun kolay anlaşılabilmesi için 
falanca sûrenin şu âyeti vs… gibi ifadeler kullanabilirdi. Ancak özellikle bu üç âyetle ilgili 
yukarıdaki ifade kullanılıp başka âyetlerde benzeri ifadelerin kullanılmaması bizim bu 
âyetlerin daha önceden indiği ve sahabece bilindiği düşüncemizi desteklemektedir. 

o Et-Tirmiz̠î’nin Ḥasen kabul ettiği Ubeyy b. Kaʿb rivâyetinde âyetle ilgili indiği düşünülen 
olay anlatılmakta, aradan yaklaşık 3 sene sonra gerçekleşen Mekke fethinde, ardından Allâh 
şu âyeti indirdi denilmektedir. Bu rivâyete binaen âyetin, hükmü önce gerçekleşen ama 
nuzûlü geciken/tehir edilen âyetlerden olduğu düşünülmüştür. Rivâyette yer alan  فلما كان یوم فتح
 ibaresi tam olarak sebep ifade etmede neredeyse kesinlik arz eden ibarelerden مكة انزل هللا
değildir. Bu nedenle rivâyet daha çok, fetih gününde elleri güçlenen ve kendilerine Uḥudda 
yapılan eziyetleri hatırlayan müminlerin, bu durumla âyet arasında bağ kurduklarını 
gösterebilir. Ancak şunu da söylememiz gerekir ki ibaredeki kelimelerin zâhiri de âyetin 
Mekke fethinde indirildiği anlamını barındırmaktadır. Zira müminlerin içinde bulundukları 
ruh hali, güçlü konumda olmaları, yaşadıkları bir çok eziyet, onlarda Mekkeli müşriklerden öc 
alma düşüncesini uyandırmış olabilir ve bu nedenle âyetin burada tekrar indirilmiş 
olabileceğini düşünebiliriz. Bu âyete dair aktarılan rivâyetler içerisinde senedi en güvenilir ve 
sahih olan rivâyetin de bu rivâyet olması yukarıdaki düşüncelerimizi destekleyici niteliktedir. 

o ʿAtâʾ b. Yessâr rivâyetinde sebep ifade etmede neredeyse kesinlik arz eden فأنزل هللا kalıbı 
kullanılmıştır. Bu da âyetlerin medenî olduğuna delâlet edecektir. Ancak rivâyette yer alan 
râvîlerden, hadis alimlerince ittifakla sika kabul edilen ilk râvî ʿAtâʾ b. Yesâr dışındakiler 
hakkında pek çok olumsuz görüş dile getirilmiştir. İbn Kes̠îr bu rivâyeti şu sözleriyle zayıf 
kabul etmiştir: “Bu (rivâyet) murseldir ve içerisinde isimlendirilmeyen yani mubhem bir kişi 
vardır. Başka bir tarîkle muttasıl olarak nakledilmiştir.”83 el-Albânî ise İbn Kes̠îr’in işaret 
ettiği bu muttasıl rivâyetin de (yukarıda yer alan Ebû Hureyre I ve II rivâyetleri) zayıf 
olduğunu söylemiştir.83F

84 Bu nedenler de bize bu rivâyetin ve delâletinin güvenililirlik 
açısından sorunlu-zayıf olduğunu düşündürmektedir. 

o Âyetin iniş sebebine dair bilgi veren ve haklarında değerlendirmelerde bulunduğumuz 
rivâyetlerden İbn ʿAbbâs ve Ebû Hureyre I, II ve III rivâyetlerinde Hz. Peygamber’in müsle 
yapacağına dair sözü/yemini dile getirilmişken Ubeyy b. Ka’b rivâyetinde sahabenin müsle 
yapacaklarına dair yemini/sözü aktarılmıştır. Atâ b. Yesâr rivâyeti hem Hz. Peygamber’in 
hem de sahabenin müsle yapacaklarına dair yeminlerini/sözlerini aktarmaktadır. Bu rivâyetler 
yaşanan olay karşısında kimin müsle yapma sözü verdiği açısından da düşünülebilir. Ṭâʾif 
seferine gittiğinde çok kötü bir şekilde karşılanan, davetine sert bir şekilde red cevabı verilen, 
dönüş yolunda taş atılarak ve yürüdüğü yerlere dikenler dökülerek eziyet edilen, bu durumda 
bile, ne dilerse yapmak üzere Allâh’tan emir alarak yanına gelen Cebrâʾîl (a.s.)’ın Ṭâʾiflileri 
helak etme teklifini kabul etmeyip onlar için hayır duada bulunan ve alemlere rahmet olarak 
gönderilen Hz. Peygamber’in, Uḥud’daki karşılaştığı bu elim olay üzerine de olsa beddua 

                                                      
83 İbn Kes̠īr, Tefsīru’l-Ḳurʾâni’l-Aẓīm, 4/614; el-Albânī, Silsiletu’l-Ehâdīs̠ eḍ-Ḍaʿīfe, 2/26-27. 
84 el-Albânī, Silsiletu’l-Ehâdīs̠ eḍ-Ḍaʿīfe, 2/28. 
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etmesi aklımıza yatmamaktadır. Dolayısıyla Hz. Peygamber’in müsle yapacağına dair sözünü 
aktaran rivâyetlere, bu açıdan da soru işaretiyle bakılabileceğini düşünüyoruz. 

o İbn Zeyd rivâyetinde, sebep ifade etmede neredeyse kesinlik arzeden فنزل القرآن ibaresi 
kullanılmıştır. Rivâyette müşriklerin müslümanlara kötü muamelede bulundukları, bu nedenle 
müslümanların da bundan rahatsız oldukları ve içlerinden güçlü olan kişilerin müşriklere 
karşılık vermek için Hz. Peygamber’den izin istedikleri, buna binaen bu âyetin indiği 
aktarılmıştır. Buna binaen dileyen müslümanlar, kendilerine yapılan kadar müşriklere karşılık 
verebileceklerdi. Ancak yine de sabretmenin daha iyi olduğu belirtilmişti.  

o İbn Zeyd’in aktardığı bu olayla örtüşen/birbirini tamamlayan bir durumu İbn Hişâm da şöyle 
aktarmıştır: “Ebu Cehil şerefli ve güçlü birisinin Müslüman olduğunu duyunca, ‘Senden daha 
iyi olan babanın dinini terk ettin ha! Biz, senin aklının kıt, görüşünün hatalı olduğunu 
söyleyeceğiz, şerefini aşağılayacağız.’ diyerek, onu ayıplayıp, küçük düşürürdü. Eğer bu kişi 
tacir ise, ‘Allâh'a yemin olsun ki, ticaretini revaçtan düşüreceğiz, sermayeni yok edeceğiz.’ 
diyerek, onu tehdit ederdi. Eğer bu kişi güçsüz ise, onu döverdi, insanları da buna teşvik 
ederdi.”85 Ebû Cehil özelinde anlatılan bu tavır, Mekkeli müşriklerin ileri gelenlerinin genel 
tavrıydı. Şu halde bu iki rivâyet arasındaki uyum daha önceki nuzûl ortamı-âyet bağlamı 
ilişkilerinden daha uyumlu/makul bir ilişki gibi görünmektedir. Ayrıca Hz. Ḥamza ve Hz. 
Ömer’in müslüman olmaları,86 anlatılan olayların yaşanmasını muhtemel kılmaktadır. Zira 
müslümanlar o ikisinin islamından sonra güç kazanmaya başlamıştı. Hatta islamın yayılması 
ivme kazanmıştı. Çünkü onlar gibi güçlü kimseler, müşriklerin yaptıkları kötü muamelelere 
karşı çıkma cesareti ve gücününü kendilerinde barındırmaktaydılar. Bu durumda 615 yılının 
Ekim ayından sonra bunun gibi olayların yaşandığı ve dolayısıyla en-Naḥl 126. âyetin 
(aralarındaki sıkı bağ nedeniyle) 127 ve 128. âyetlerle beraber 615 yılının Ekim ayından sonra 
yakın bir tarihte indiği düşünülebilir.87 

o İbnu’l-Ḥaṣṣâr, âyetin mekkî bir sûrede bulunması sebebiyle önce Mekke’de, ikinci olarak 
Uḥud’da ve son olarak Mekke’nin fethinde indirildiğini söylemektedir. Bunlardan ikinci ve 
üçüncü inişin hatırlatma mahiyetinde olduğunu ve tekrâr-ı nuzûl türünden olduğunu 
söylemiştir. Âyetin sadece mekkî bir sûrede olması, o âyetin de mutlaka mekkî olacağını 
kesin olarak göstermeyecekttir. Zira bunun aksine pek çok örnek verilebilir.88 Bu nedenle 
İbnu’l-Ḥaṣṣâr’ın âyetin mekkî olduğuna dair delillendirmesini yeterli görmemekteyiz.89 
Ancak şunu da ifade etmeliyiz ki âyetin mekkî olduğuna dair başka verilerin ve az önceki 
değerlendirmelerimizin, onun bu kanaatini desteklediğini düşünmekteyiz. 

                                                      
85 Ebū Muḥammed Cemaluddīn ʿAbdulmelik b. Hişâm (213/828), es-Sīratu’n-Nebeviyye, thk: Ṭâhâ ʿAbdurra’ūf 
Sa’d, Dâru’l-Cīl, Beyrūt 1411/1991, 2/162. 
86 Risâletin 6. yılının Zilhicce ayında / 615 yılının Ekim ayında/Hz. Ömer’in islamından 3 gün önce; Hz. Ömer 
risâletin 6. yılının Zilhicce ayında / 615 yılının Ekim ayında müslüman olmuştur. 
87 Ali Rıza Gül de bu âyetler hakkında, İbn Zeyd rivâyeti ile İbn Hişâm rivâyeti arasında ilişki kurarak aynı 
sonunca ulaşmıştır. Bkz: Gül, “Ḳurʾân Âyetlerini Tarihlendirme”, s. 217-218. 
88 Es-Suyūṭī, el-İtḳân, 1/44-50. 
89 İbnu’l-Ḥaṣṣâr ʿAlī b. Muḥammed b. Muḥammed Ebū’l-Ḥasen el-Ḫazrecī el-Fâsī (611/). Babasına nispet 
edilerek el-Ḥaṣṣâr diye de zikredilmiştir. Kaynaklarda İbnu’l-Ḥaṣṣâr’a ait bazı eserler zikredilmiştir. Bunların 
Nâsiḫ ve Mensūḫ’a dair bir kitap, iʿcâzu’l-Ḳurʾân’a dair bir makale, usūlcüler nezdinde neshin ne olduğuna dair 
bir makale ve mekkī-medenī sūreler ve sūre tertibine dair bir kasideden ibarettir. Bkz.: Ancak şu ana kadar bu 
eserlere ulaşılamamıştır. Sadece buralardan alınma bazı fikirleri ve mekkī-medenīye dair kasidesi es-Suyūṭī’nin 
İtḳân’ında (1/37) yer almaktadır. Belki de onun bu eserleri bulunabilirse, onun âyetin mekkī olduğuna dair 
fikrinin başkaca delillerine ulaşılabilir ve bu delillerin yeteri kadar/ikna edici nitelikte olup olmadıkları tekrar 
incelenebilir. Bkz.: Zekiyyudīn Ebū Muḥammed ʿAbdulʿaẓīm b. ʿAbdilḳavī el-Munzẓirī, et-Tekmile li 
Vefeyâti’n-Neḳale, Muessesetu’r-Risâle, Beyrūt 1405/1984, 2/309; ez̠-Z̠ehebī, Târīḫu’l-İslâm ve Vefeyâtu’l-
Meşâhīri ve’l-Eʿlâm, thk. ʿUmar ʿAbdusselâm Tedmurī, Dâru’l-Kitâbi’l-ʿArabī, Beyrūt 1407/1987, 44/78. 
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o en-Neḥḥâs, İbn ʿAbbâs ve Ebû Hureyre’den gelen rivâyetlerin isnadlarının zayıf olduğunu 
söylemiştir. Ayrıca eḍ-Ḍaḥḥâk’tan naklen “Eğer (bir suçtan dolayı) ceza verecek olursanız … 
ceza verin.” âyetinin savaş hükmünden önce indirildiğini söylemiş, bu fikri Zeyd b. 
Eslem’den gelen rivâyetle destekleyerek tercih etmiştir. Buna göre en-Neḥḥâs, bu âyetlerin 
mekkî olduklarını dile getirmiştir. 

o en-Neḥḥâs’ın düşüncesinin tarihi gerçekliklerle ve âyetlerin bağlamı ile uyumlu olduğu 
kanaatindeyiz. Zira gerçekten de müşriklerle savaşa Medîne’de izin verilmiştir. Ayrıca âyetin 
bağlamı, yapılan her türlü eziyete rağmen biraz daha sabırlı olmayı, müşrikleri iyilikle, 
hikmetle ve güzel sözle iknaya çalışmayı emretmektedir. (Biraz daha güçlenmek, söz 
söylediğinde tesirli olabilmek ve gerektiğinde yaptırım uygulayabilmek için sabırlı olma ve 
bazı şeyleri alttan alma tavsiyesi ise içinde bulunulan şartlar gereği Mekke’de söz konusu 
olmuştur.90) 

o İbn Merduveyh de senedi zikretmeksizin İbn ʿAbbâs ve İbn Zubeyr’den en-Naḥl sûresinin 
Mekke’de indiğini aktarmıştır. 

o Elde ettiğimiz veriler ve şu ana kadar yaptığımız değerlendirmeler neticesinde bu âyetlerin 
Hz. Ḥamza  ve Hz. Ömer’in müslüman olmalarının ardından yani risâletin 6. yılının Z̠ulḥicce 
ayından/615 yılının Ekim ayından sonra yakın bir tarihte indirilmiş oldukları düşüncesine 
ulaşmış bulunuyoruz. 

o İbnu’l-Ḥaṣṣâr’ın âyetlerin luzûmu gereği tekrar indirildiği, tekrâr-ı nuzûlden olduğu kanaatine 
göre bu âyetler önce Mekke’de, ikinci olarak Uḥud’da ve son olarak Mekke fethinde 
indirilmiştir. Onun bu düşüncesinin ise, yukarıda verilen rivâyetleri cem etme/orta yolu bulma 
çabasının/rivayetlerin herhangi birini diğerine feda ya da tercih edemeyeşinin bir sonucu 
olduğunu düşünüyoruz. 
Sonuç 

Tekrâr-ı nuzûl tamlaması, bir âyetin ilk inişinden sonra ihtiyaca binaen, karşılaşılan 
yeni bir durumun gereği olarak hatırlatma mahiyetinde indirilişini ifade etmesi için ihdas 
edilen ve literatürde kullanılan bir tamlama olup, falanca âyet tekrar indirilmiştir diye usûl 
kitaplarımızda yer almıştır. 

Tekrâr-ı nuzûl meselesi, doğrudan nuzûl ile ilgili olmasına rağmen, erken dönem diye 
tabir edilen ilk 3 hicrî asrın meselesi olmayıp sonradan üretilen yapay bir meseledir. Bu ironik 
durum sonraki kuşakların esasta sorun olmayan bazı şeyleri, belki de kendilerine gelene kadar 
biriken karmaşık bilgi ve yorum yığını nedeniyle sorun edinmelerinden kaynaklanmıştır. 
Tekrâr-ı nuzûl meselesinin de bu sorunlardan birisine çözüm bulma arayışlarının bir sonucu 
olarak bakılabilir. 

Bir âyetin tekrâr-ı nuzûlden olması, yani hatırlatma maksatlı tekrar indirilmesi, daha 
önce hiç gelmemiş yeni bir âyetin gelmesi gibi algılanmamalıdır. Hz. Peygamber’e gelen her 
âyet katiplere yazıdırıldığına göre, Ḳurʾân’da da farklı sûrelerde birbirinin aynı pek çok âyet 
oldğuna yani her gelen âyet tekrar yazıldığına göre, hatırlatma maksatlı bile olsa bir âyet 
birden fazla inmiş olsaydı onların da ayrıca yazılması gerekirdi. Bu durumda hatırlatma 
mahiyetinde ‘indirildi’ denilen bu âyetler için gerçekten de ‘indirildi’ ibaresini kullanmak 
yani bu durumu tekrâr-ı nuzûl olarak adlandırmak isabetli bir tesmiye olarak 
görünmemektedir. Netice itibariyle ulûmu’l-Ḳurʾân eserlerimizde yer alan bu isimlendirmenin 
değiştirilmesi ve durumu daha doğru tarif edecek bir isimlendirme bulunmasının gerektiği 
kanaatindeyiz. Bu noktada biz şu iki öneriyi ilim ehlinin dikkatlerine sunmak istiyoruz: 

o Önceden İndirilmiş Bir Âyeti Vahyin Hatırlatması - تذكیر الوحي بآیة سابقة النزول 
o Önce İndirilenin Hatırlatılması - تذكیر النزول السابق 

                                                      
90 Krş: Muhammed Coşkun, Ḳurʾân Yorumunda Sīret-Nuzūl İlişkisi, Fikir Yay., İstanbul 2014. 
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Bu araştırma göstermiştir ki sebeb-i nuzûl rivayetlerinin değerlendirilmesi, tercihi vs. 
gibi konular, sened-metin analizi, akabinde tarihsel-anlamsal/metinsel bağlam dikkate 
alınarak bütüncül bir değerlendirme neticesinde önemli ve isabetli sonuçlar verecek, Tekrâr-ı 
nuzûl gibi bir meselenin de sorun omaktan çıkması hatta ortadan kalması için yeterli ve ilmi 
bir yöntem olacaktır. Bir durum olması hasebiyle literatürdeki bu konuya dair yazılanların ise 
önerilen başlıklar altında düşünülerek bir zemine oturtulabileceği ve bir çerçeveye 
konulabileceği kanaatindeyiz. 

Naḥl suresi 126, 127 ve 128. âyetleri, Hz. Ḥamza  ve Hz. Ömer’in müslüman 
olmalarının ardından yani risâletin 6. yılının Z̠ulḥicce ayı/615 yılının Ekim ayından sonra 
yakın bir tarihte, kısacası Mekke’de indirilmiştir. Ayetlerin medenî olduklarına dair 
düşünceler, delil gösterilen rivayetlerin sened ve metin analizleri neticesinde isabetsiz 
görülmüştür. Yine ayetlerin hem mekkî hem de medenî oldukları yönündeki düşünceler ise 
rivâyetleri cem etme/orta yolu bulma çabasının, başka bir deyişle rivayetlerin hiç birini heba 
etmeme çabasının bir sonucu olarak görülmüştür. 
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Özet 
Bu çalışmada idrar yolu enfeksiyonlarına neden olan Enterobactericeae familyasına ait gram 
negatif bakterilerden Escherichia coli, Klebsiella spp. , Proteus spp.,ve Enterobacter spp., 
türlerinin antibiyotik dirençlilikleri karşılaştırılmıştır. Örnekler Ocak 2014 ve Ocak 2015 
yılları arasında Ankara ilindeki özel bir tıp merkezinde Kadın Hastalıkları, Çocuk ve Üroloji 
Polikliniklerine gelen 3967 hastanın idrar kültürleri incelenerek değerlendirilmiştir. 
Hastalardan orta akımla alınan taze idrar örnekleri EMB (Eozin Metilen Blue) ve koyun kanlı 
besiyeri içeren ikili plaklara yayma ekim yapılmıştır. Üreme olan kültür plaklarından özellikle 
tek koloni seçilerek alınan örnekler antibiyograma alınmıştır. Disk difüzyon yöntemi 
kullanılarak Mueller Hinton besiyeri içeren plaklara ekim yapılmış ve inkübasyon sonrasında 
oluşan inhibisyon zonları tespit edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre; antibiyotik kullanımı 
ile idrar kültürlerinden izole edilen gram negatif bakterilerin bu antibiyotiklere karşı 
oluşturdukları antibiyotik direnç gelişimi tespit edilmiştir. Sonuçarın en uygun tedavinin 
düzenlenmesine yardımcı olabileceği düşünülmektedir. 
Anahtar Kelimeler: İdrar yolu enfeksiyonu(İYE), Enterobacteriacea, Gram negatif bakteri, 
antibiyotik dirençlilik 
 
  Abstract 
In this study antibiotic resistance  of gram negative bacteria Escherichia coli, Klebsiella spp. , 
Proteus spp., and Enterobacter spp.belonging to Enterobactericeae  family,which is 
conducive for urinary tract infection, have been compared. Urine cultures of 3967 patients 
who were admitted to Gynecology, Pediatric and Urology Policlinics between January 2014 
and January 2015 in a private medical center in Ankara were evaluated.  Smear sowing was 
performed on medium plates of fresh urine samples containing EMB (Eosin Methylene Blue) 
and sheep blood medium. Specimens taken from the culture plates which were breeding, 
especially single colonies, were taken to the antibiogram. The value ranges of antibiotic discs 
were evaluated by disc diffusion method after seeding on plates containing Mueller Hinton 
broth. As a result; It is thought that gram negative bacteria isolated from urine cultures by 
antibiotic use may help to determine the development of antibiotic resistance against these 
antibiotics and to regulate the most appropriate treatment. 
Keywords: Urinary tract infection, Enterobacteriacea, Gram negative bacteria, Antibiotic 
resistance 
 

ULUSLARARASI 24 Kasım BAŞÖĞRETMEN EĞİTİM ve  
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GİRİŞ  
İdrar yolu enfeksiyonları (İYE) dünyanın her yerinde görülen önemli bir sağlık    problemidir. 
İYE geçirme ihtimali her yaştaki bireyde görülmesine rağmen; yeni doğanlar, yaşlılar, hamile 
kadınlar, katater bulunduran hastalar, diabet hastaları, MS hastaları, Aids hastaları ve ürolojik 
anomalilere sahip olan hastalar daha çok risk gruplarını oluşturmaktadır. Anatomik farklılıklar 
sebebiyle kız çocukları erkek çocuklarına oranla İYE’ ye daha çok hassasiyet göstermektedir. 
Çocuklarda; doğumu takip eden ilk yıllarda erkeklerde, diğer yaş gruplarında ise kızlarda İYE 
daha fazla gözlenmektedir. Ülkemizde ise çeşitli veriler ve gözlemlere dayanarak İYE’ nin 
çocukluk çağında sık görülen enfeksiyonlar arasında yer aldığı ve genel olarak erkek 
çocuklarının %1, kız çocuklarında % 3-5’inde İYE’ ye rastlandığı belirtilmektedir (Yalçın, 
2014). 
      
   İdrar yolu enfeksiyonlarının en sık görülen etkeni Escherichia coli olmakla birlikte, hastane 
kaynaklı (nozokomiyal) enfeksiyonlarda Pseudomonas spp., Klebsiella spp., Enterococcus 
spp. ve Staphylococcus spp. gibi türlerin izolasyon oranları artmaktadır. Sonyıllarda uygunsuz 
antibiyotik kullanımı, enfeksiyon kontrol önlemlerinin yeterli düzeyde uygulanamaması, 
hayvanlarda antibiyotik kullanımı gibi nedenlerle giderek artan antibiyotik direnci idrar yolu 
enfeksiyonu tedavisinde sorunlara yol açabilmektedir. Özellikle toplum kökenli idrar yolu 
enfeksiyonlarında tedavi ampirik olarak başlanmakta, cevap alınamayan ya da tekrarlayan 
vakalarda idrar kültürü ve antibiyotik duyarlılık sonuçlarına başvurulmaktadır. Tedavide ideal 
antibiyotiğin belirlenebilmesi için antibiyotik direnç durumunun düzenli olarak izlenmesi 
gereklidir (Ağca ve Toklu, 2011). 
 
Bugün dünyada yaklaşık 5000 antibiyotik bilinmektedir, ancak bunlardan 1000 kadarının 
içeriği araştırılmış, araştırılan antibiyotiklerden de bugün sadece 100 kadarı klinik tedavilerde 
kullanılmaktadır. Bu antibiyotikler bazı ülkelerde reçetesiz olmak üzere tüm dünyada yaygın 
olarak fazla miktarda kullanılmaktadır. Ülkemizde herhangi bir teşhis ve tedavi 
uygulanmadan antibiyotik kullanmak halkımız arasında yaygın bir uygulamadır. Bu durum 
hem ülkemizin antibiyotiklere ayırdığı bütçenin artışına hem de antibiyotik direncinin 
artmasına da yol açmaktadır. Ülkemizde uygun olmayan antibiyotik kullanımı nedeni ile 
antibiyotiklere direnç gelişimi giderek artmış ve önemli bir sağlık sorunu olmuştur.  
 
Çalışmamızın amacı; artmış antibiyotik kullanım sonrasında idrar kültürlerinde üremesi olan 
hastalardaki gram negatif bakterilere karşı oluşan antibiyotik direnç gelişiminin tespit 
edilmesi ve direnç kazanan bakterilere karşı en uygun antibiyotik içeriğinin belirlenmesidir. 
 
        2. MATERYAL VE METOD 
 Bu çalışmada Enterobacteriaceae familyasına ait E.coli, Klebsiella spp. , Proteus spp. , ve       
Enterobacter spp. , türlerinin antibiyogram dirençlilikleri karşılaştırılmıştır.  
Örnekler Ocak 2014 ve Ocak 2015 yılları arasında Ankara ilinde bulunan özel bir tıp 
merkezinde Kadın Hastalıkları, Çocuk ve Üroloji Polikliniklerine başvuran ve idrar yolu 
enfeksiyonu (İYE)  olabileceği düşünülerek gönderilen 3967 hastanın idrar kültürleri taze 
olarak incelenerek değerlendirilmiştir.  
Hastalardan orta akımla alınan taze idrar örneklerinin EMB (Eosin Methylene Blue agar) ve    
koyun kanlı besiyeri içeren ikili plaklara ekimi yapılmıştır. Besiyerleri 37 °C’ de 18-24 saat   
inkübe edilmiştir. 30.000- 100.000 CFU/ml üzerindeki üremeler pozitif olarak 
değerlendirilmiştir. 
 Ekim sırasında EMB (Eozin Metilen Blue Agar) ve Koyun Kanlı besiyerini içeren ikili 
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besiyeri plakları kullanıldı. Ekimi yapılan plak bir gece (18-24 saat) bekletilmek üzere etüve 
kaldırıldı.  
3 yaş altı çocuklarda ise steril idrar torbasının bir kısmı sıcak öze ile yakılarak örneğin 
alınacağı bir alan oluşturuldu. Bek alevinde yakılarak steril edilen öze ile alınan örnek EMB 
ve Koyun Kanlı besiyerine birbirine paralel olacak çizgiler şeklinde ekildi ve 370C’de 
inkübasyona bırakıldı. İnkübasyon sonrasında gelişen bakterilerin identifikasyonu klasik 
mikrobiyoloji yöntemlerine (Gram boyama, morfolojik, fizyolojik özellikler vb.) göre 
belirlenmiştir. 
 Üreme olan hastaların plakları antibiyograma alınmak üzere ayrıldı (15 yaş altı hastalar 
çocuk olarak kabul edilmiştir). 
    E.coli, Klebsiela spp., Proteus spp., ve Enterobacter spp. üremiş ikili idrar plaklarından 
(EMB ve Koyun Kanlı) jelli eküvyon çubuklarına özellikle tekli kolonilerden olacak şekilde 
örnekler alındı. Örneklerin antiyotik dirençlilikleri Kirby Bauer Disk difüzyon yöntemi 
kullanılarak belirlendi (Yalçın, 2014). Bu amaçla Müller Hinton besiyerinin kullanılarak 
izolataların ekimi yapıldı ve çeşitli antibiyotik çözeltilerine (sıvılarına) batırılan antibiyogram 
diskleri besiyerine yerleştirilir. Her birinin arasında belirli bir mesafe kalacak şekilde; 
Sulbactam Ampicilin, Trimettopphrim-Sulfametaxazol, Ciprofloxacin, Ofloxacin, 
Gentamisin, Cefazolin, Cefepime, Cefuroxime, Piperracillin, Ceftazidim, Nitrofurantoin, 
Imipenem, Ceftriaxone, Fosfomycin, Netilmicin ve Levofkaxacin antibiyogram diskleri 
yerleştirildi. Her işlem öncesi ve sonrası pens steril edildi.  Çalışmalar sırasınında16 farklı 
antibiyogram diski kullanılmıştır (Tablo 1).                  
     Çocuk hastalarda ise LEV, F, OFX, IPM, CİP, CAZ ve PRL disklerinin yerine CEC ve 
CE, CFM diskleri yerleştirildi. Antibiyogram sonrası oluşan zon çapları ölçülürek değer 
aralıklarına göre duyarlı, az duyarlı ve dirençli olarak değerlendirildi.  
                      
Tablo 1. Kullanılan antibiyogram disklerinin değer aralıkları 
Diskin adı Dirençli Az Duyarlı Duyarlı 
SAM ≤13 14-16 ≥17 
SXT ≤10 11-15 ≥16 
CIP ≤15 16-20 ≥21 
OFX ≤12 13-15 ≥16 
CZ-CEC-CE ≤14 15-17 ≥18 
CN ≤12 13-14 ≥15 
CFM ≤15 16-18 ≥19 
FEP ≤14 15-17 ≥18 
CXM ≤14 15-22 ≥23 
PRL ≤17 18-20 ≥21 
CAZ ≤14 15-17 ≥18 
CRO ≤13 14-20 ≥21 
F ≤14 15-16 ≥17 
IPM ≤13 14-15 ≥16 
FF ≤12 13-15 ≥16 
LEV ≤13 14-16 ≥17 
NET ≤12 13-15 ≥18 
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3.  BULGULAR 
 
     Bu çalışmada idrar yolu enfeksiyonlarına neden olan Enterobactericeae familyasına ait 
Gram negatif bakterilerden Escherichia coli, Klebsiella spp. , Proteus spp., ve Enterobacter 
spp., türlerinin antibiyotik dirençlilikleri karşılaştırılmıştır. Örnekler Ocak 2014 ve Ocak 2015 
yılları arasında Ankara ilindeki özel bir tıp merkezinde Kadın Hastalıkları, Çocuk ve Üroloji 
Polikliniklerine gelen 3967 hastanın idrar kültürleri incelenerek değerlendirilmiştir. 
    Belirtilen tarihler arasında ilgili polikliniklere başvuran 3967 hastadan 3154 kadın, 764 
erkek ve 49 çocuk hastadan 105’inde kontaminasyon olduğundan değerlendirmeye 
alınmamıştır. 3154 kadın hastanın 376’sın da, 764 erkek hastanın 41’in de ve 49 çocuk 
hastanın 27’sinde 30.000-100.000 CFU/ml üreme olanlar kültür pozitif olarak 
değerlendirilmiştir. Ancak bu hastalardan aynı ay içinde iki ya da daha fazla gelen hastalar ile 
gram pozitif bakteri üreyenler değerlendirmeye alınmamıştır. 
    Kirby-Bauer Disk diffüzyon yöntemine göre n=341 E. coli suşunun antibiyotik duyarlılık 
yüzdeleri ve duyarlılıklarının dağılımı Tablo 2’de gösterilmiştir. Suşların en dirençli olduğu 
antibiyotik; % 89.44 dirençlilik oranı ile CXM olarak saptandı. CXM çeşitli poliklinik 
hastalarının idrarlarından izole edilen E.coli suşlarına dirençliliğinin diğer antibiyotikler ile 
karşılaştırıldığında daha anlamlı olduğu gözlenmiştir. Daha sonra sırasıyla % 72.14 FF, % 
70.67 PRL , % 68.03 CN, % 58.94 SAM, % 52.78 CZ, % 41.34 F, %  40.76 SXT, % 33.43 
NET, % 29.91 CIP, % 28.44 CRO % 19.35 LEV ve OFX, % 13.78 ve % 0 IPM dirençlilik 
oranları belirlenmiştir. Suşların en yüksek duyarlılık oranı IPM (% 100 ile) ‘ye karşı 
saptanmıştır. 
 
Tablo 2. Kirby-Bauer Disk Difüzyon yöntemine göre E.coli (n= 341) suşlarının antibiyotik 
duyarlılık yüzdeleri. 
 Antibiyotik diskleri Dirençli % Yüzdesi           Duyarlı % Yüzdesi 
LEV   (Levoflacın) 66 19.35 275 80.65 
CIP    (Ciprofloxacin) 102 29.91 239 70.09 
CXM (Cefuroxime) 305 89.44 36 10.56 
SAM  (Sulbactam- Ampcilin) 201 58.94 140 41.06 
NET  (Netilmicin) 114 33.43 227 66.57 
CN    (Gentamicin) 232 68.03 109 31.97 
CRO (Ceftriaxone) 97 28.44 244 71.56 
PRL  (Piperacillin) 241 70.67 100 29.33 
F       (Nitrofurantoin) 141 41.34 200 58.66 
FF     (Fosfomycın) 246 72.14 95 27.86 
CZ    (Cefazolin) 180 52.78 161 47.22 
CAZ (Ceftozidim) 53 15.54 288 84.46 
OFX (Ofloxacin) 66 19.35 275 80.65 
FEP (Cefepime) 47 13.78 294 86.22 
SXT (Trimettophrim- Sulfame) 139 40.76 202 59.24 
IPM (Imipenem) 0 0 341 100 
NOT: Az duyarlı suşlar dirençli olarak değerlendirildi. Kısaltma: n hasta sayısı 
 
Kirby-Bauer Disk diffüzyon yöntemine göre; n=38 Enterobacter spp. suşunun antibiyotik 
duyarlılık yüzdeleri ve duyarlılıklarının dağılımı Tablo 4’de gösterilmiştir. Suşların en 
dirençli olduğu antibiyotik; % 94.73 dirençlilik oranı ile CXM olarak saptandı. CXM çeşitli 
poliklinik hastalarının idrarlarından izole edilen Enterobacter spp. suşlarına dirençliliği diğer 
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antibiyotikler ile karşılaştırıldığında oransal olarak daha yüksek bulunmuştur. Daha sonra 
sırasıyla % 89.47 FF, % 86.84 SAM , % 84.32 CN, % 81.58 CZ, % 78.94 PRL, % 63.16 
CRO, %  60.52 NET, % 47.37 F, % 44.73 CIP ve SXT, % 31.58 FEP % 28.95 CAZ, % 22.22 
OFX, % 18.42 ve % 0 IPM dirençlilik oranları bulundu. Suşlara en yüksek duyarlılık oranı % 
100 ile IPM ‘ye karşı saptandı. 
Tablo 3. Kirby-Bauer Disk difüzyon yöntemine göre Enterobacter spp. (n= 38) suşlarının 
antibiyotik duyarlılık yüzdeleri 
Antibiyotik diskleri Dirençli % Yüzdesi           Duyarlı % Yüzdesi 
LEV (Levoflacın) 7 18.42 31 81.58 
CIP (Ciprofloxacin) 17 44.73 21 55.27 
CXM (Cefuroxime) 36 94.73 2 5.27 
SAM (Sulbactam- Ampcilin) 33 86.84 5 13.16 
NET (Netilmicin) 23 60.52 15 39.48 
CN (Gentamicin) 32 84.32 6 15.68 
CRO (Ceftriaxone) 24 63.16 14 36.84 
PRL (Piperacillin) 30 78.94 8 21.06 
F (Nitrofurantoin) 18 47.37 20 52.63 
FF (Fosfomycın) 34 89.47 4 10.53 
CZ (Cefazolin) 31 81.58 7 18.42 
CAZ (Ceftozidim) 11 28.95 27 71.05 
OFX (Ofloxacin) 8 22.22 30 77.78 
FEP (Cefepime) 12 31.58 26 68.42 
SXT (Trimettophrim- Sulfame) 17 44.73 21 55.27 
IPM (Imipenem) 0 0 38 100 
 
Kirby-Bauer Disk diffüzyon yöntemine göre; n=34 Klebsiella spp. suşunun antibiyotik 
duyarlılık yüzdeleri ve duyarlılıklarının dağılımı Tablo 5’ da gösterilmiştir. Suşların en 
dirençli olduğu antibiyotik; % 100 dirençlilik oranı ile CXM olarak saptandı. Daha sonra 
sırasıyla % 91.17 FF, % 85.29 PRL ve SAM, % 82.35 F, %76.47 CN, % 55.88 CZ, % 50 CIP- 
NET ve CRO, %47.05 SXT, % 32.35 CAZ, % 23.53 FEP, % 5.88 OFX ve LEV ve % 0 IPM 
dirençlilik oranları bulundu. Yine suşlara en yüksek duyarlılık oranı IPM (% 100)‘ye karşı 
saptandı. 
 
Tablo 4. Kirby-Bauer Disk difüzyon yöntemine göre Klebsiela spp. (n=34) suşlarının 
antibiyotik duyarlılık yüzdeleri 
Antibiyotik diskleri Dirençli % Yüzdesi           Duyarlı % Yüzdesi 
LEV (Levoflacın) 2 5.88 32 94.12 
CIP (Ciprofloxacin) 17 50 17 50 
CXM (Cefuroxime) 34 100 0 0 
SAM (Sulbactam- Ampcilin) 29 85.29 5 14.71 
NET (Netilmicin) 17 50 17 50 
CN (Gentamicin) 26 76.47 8 23.53 
CRO (Ceftriaxone) 17 50 17 50 
PRL (Piperacillin) 29 85.29 5 14.71 
F (Nitrofurantoin) 28 82.35 6 17.65 
FF (Fosfomycın) 31 91.17 3 8.83 
CZ (Cefazolin) 19 55.88 15 44.12 
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CAZ (Ceftozidim) 11 32.35 23 67.65 
OFX (Ofloxacin) 2 5.88 32 94.12 
FEP (Cefepime) 8 23.53 26 76.47 
SXT (Trimettophrim- Sulfame) 16 47.05 18 52.95 
IPM (Imipenem) 0 0 34 100 
 
   Kirby-Bauer Disk diffüzyon yöntemine göre; Proteus spp. suşunun antibiyotik duyarlılık 
yüzdeleri ve duyarlılıklarının dağılımı Tablo 6‘de gösterilmiştir. Suşların en dirençli olduğu 
antibiyotik; % 83.84 dirençlilik oranı ile F ve FF olarak saptandı. F ve FF çeşitli poliklinik 
hastalarının idrarlarından izole edilen Proteus spp. suşlarına dirençliği diğer antibiyotikler ile 
karşılaştırıldığında belirgin olarak daha yüksek olduğu saptanmıştır. Daha sonra sırasıyla % 
50 CN % 33.33 CXM, PRL ve SXT, % 16.66 NET, CZ, OFX ve FEP, % 0 LEV,CIP, SAM, 
CRO, CAZ ve IPM dirençlilik oranları bulundu. Suşlara en yüksek duyarlılık oranı % 100 ile 
IPM, LEV, CIP, SAM, CRO ve CAZ ‘a karşı saptandı. 
 
Tablo 5. Kirby-Bauer Disk difüzyon yöntemine göre Proteus spp. (n=6) suşlarının antibiyotik 
duyarlılık yüzdeleri. 
Antibiyotik diskleri Dirençli % Yüzdesi           Duyarlı % Yüzdesi 
LEV (Levoflacın) 0 0 6 100 
CIP (Ciprofloxacin) 0 0 6 100 
CXM (Cefuroxime) 2 33.33 4 66.67 
SAM (Sulbactam- Ampcilin) 0 0 6 100 
NET (Netilmicin) 1 16.66 5 83.84 
CN (Gentamicin) 3 50 3 50 
CRO (Ceftriaxone) 0 0 6 100 
PRL (Piperacillin) 2 33.33 4 66.67 
F (Nitrofurantoin) 5 83.84 1 16.66 
FF (Fosfomycın) 5 83.84 1 16.66 
CZ (Cefazolin) 1 16.66 5 83.84 
CAZ (Ceftozidim) 0 0 6 100 
OFX (Ofloxacin) 1 16.66 5 83.84 
FEP (Cefepime) 1 16.66 5 83.84 
SXT (Trimettophrim- Sulfame) 2 33.33 4 66.67 
IPM (Imipenem) 0 0 6 100 
 
     Çalışmamız sonunda;  E.coli, Enterobacter spp., Klebsiella spp. ve Proteus spp.’ nin en 
çok direnç gösterdiği antibiyotik Cefuroxime (CXM) ve Fosfomycin (FF) olduğu 
saptanmıştır. Değerlendirilen mikroorganizmalara karşı en etkili olan antibiyotikler İmipenem 
(IPM) ve Levoflacin (LEV) olduğu belirlenmiştir. 
                
4. TARTIŞMA VE SONUÇ 
 İdrar yolu enfeksiyonlarına yol açan etkenler içinde Enterobacteriaceae ailesi üyelerinin payı 
%70’in üzerindedir. Hastane kaynaklı enfeksiyonlara; E.coli, Klebsiella türleri, Proteus 
mirabilis, Staphylococcus spp., diğer enterik bakteriler, Pseudomonas aeruginosa ve 
enterokoklar neden olurken hastane dışı enfeksiyonlarda E.coli, Klebsiella türleri ve 
Staphylococcus saprophyticus neden olmaktadır. Ağca ve Toklu  (2011) yaptıkları çalışmada; 
E.coli ‘den sonra Pseudomonas spp., Klebsiella spp., Enterococcus spp. ve Staphylococcus 
spp. gibi mikroorganizmaların izolasyonunda artış olduğunu bildirmişlerdir. 
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Günümüzde hem toplumsal kaynaklı hem de hastane kaynaklı (nozokomiyal) enfeksiyonlarda 
çeşitli antimikrobiyal ajanlara karşı direnç oranlarında sayıca artış söz konusudur. Böylece 
tedavi seçiminde ve etkinliğinde sorunlar ortaya çıkmaktadır (Deveci ve ark. 2010). 
Antibiyotiklere karşı Gram negatif bakterilerin direnci tüm dünyada ve ülkemizde hızla 
artmaktadır.  Ülkemizde yapılan çeşitli çalışmalarda antibiyotiklere karşı farklı direnç oranları 
tespit edilmiştir. Bu farklılıklar yatan veya ayakta tedavi edilen hasta olmalarına, enfeksiyon 
bölgesine, çalışmanın yapılış zamanlarına ve coğrafi bölgelerine bağlıdır (Rifaioğlu ve ark. 
2009). 
Cebe ve ark. (2008) yaptıkları çalışmada; 3. kuşak sefalosporinlere karşı E.coli direncinde 
artış tespit etmişlerdir. Aynı şekilde Rifaioğlu ve ark. (2009) yaptıkları çalışmada, E.coli’nin 
Amoksisilin-Klavuonat, Amikasin, Trimetoprim-Sulfametoksazole karşı azalma olduğunu; 
Sefoperozan-Sulbaktam, İmipenem-Silastatin, Siprofloksasin, Piperasilin-Tazobaktam ve 
Meropenemde direnç değişikliği olmadığını; Klebsiella spp. Amoksisilin-Klavulonata karşı 
yatan hastalarda direnç artışı olduğunu bildirmiştir.Yine Proteus spp.’nin Amoksisilin-
Klavulonata ve diğer antibiyotiklere karşı dirençliliğinde farklılıklar gözlemlendiğini 
belirtmişlerdir. Çalışmamızda da Sefalosporin grubu Cefroxime-Sefuroksim (CXM) ve 
Fosfomisin, E.coli ve diğer Gram negatif bakterilerin en çok direnç gösterdiği antibiyotikler 
olarak tespit edilmiştir (Tablo 2, Tablo 3, Tablo 4, Tablo 5).  
Araştırmamız sonucunda;  E.coli, Enterobacter spp., Klebsiella spp. ve Proteus spp.’ nin en 
çok direnç gösterdiği antibiyotik Cefuroxime (CXM %89.44, %94.73, %100, %33.33 
sırasıyla)  ve Fosfomycin (FF 72.14, %89.47, %91.17, %83.84 sırasıyla) olduğu saptanmıştır. 
Değerlendirilen mikroorganizmalara karşı en etkili olan antibiyotikler Imipenem (IPM %100, 
%100, %100,%100 sırasıyla) ve Levoflacin (LEV %80.65, %81.58, %94, %100 sırasıyla) 
olduğu belirlenmiştir (Tablo 2, Tablo 3, Tablo 4, Tablo 5). 
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PETROL İLE KİRLENMİŞ TOPRAKLARDAN İZOLE 
EDİLEN BAKTERİLERİN ANTİBİYOTİK 
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Özet 
Polisiklik aromatik hidrokarbonlar (PAH'lar), organik bileşiklerin geniş ve çok çeşitli bir  
sınıfını oluşturur. ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA), 16 PAH'ı canlı vücut üzerindeki toksik, 
kanserojen ve mutajenik etkileri nedeniyle öncelikli tehlikeli maddeler olarak tanımlaıştır. 
Toprakların petrol bileşikleriyle kirlenmesi, dünyadaki en sık karşılaşılan çevresel sorunlar 
arasındadır. Petrol hidrokarbonlarını biyolojik olarak parçalayan mikroorganizmalar, 
(özellikle bakteriler) çeşitli ortamlardan özellikle de petrol ile kirlenmiş bölgelerden izole 
edilmiştir. Hidrokarbon parçalayan bakteriler deniz, tatlı su, toprak habitatlarında yaygın 
olarak bulunur ve hidrokarbonla kirlenmiş toprakların biyolojik yolla temizlenmesinde 
kullanılır. 
Bu çalışmada, toprak örnekleri Mersin ilinde petrol ve petrol türevleri ile kontamine olmuş 
bölgelerden alınmıştır. Toprak örneklerinden toplam 36 bakteri izole edilmiştir. İzolatların 
antibiyotik direnci well difüzyon yöntemi ile belirlenmiştir. İzolatların antibiyotik 
dirençlilikleri ve toplam antibiyotik direnç yüzdesi 10 farklı ticari antibiyotik kullanılarak 
belirlenmiştir. Toplam antibiyotik direnç yüzdesinin en yüksek %63.8 ile Nitrofurantoin’e, en 
düşük % 0 Imipenem`e ait olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuçlar, antibiyotiklere dirençli 
bakterilerin petrol ile kirlenmiş topraklarda bulunduğunu doğrulamaktadır. 
Anahtar Kelimeler: Petrol, Biyoremediasyon, Antibiyotik Dirençlilik, Polisiklik aromatik 
hidrokarbon (PAH) 
Teşekkür: Bu çalışma Ahi Evran Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri PYO-
ZRT.A4.18.023 kapsamında desteklenmiştir. 
Abstract 
 Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) creates a large and diverse class of organic 
compounds. The US Environmental Protection Agency (EPA) identified 16 PAHs as priority 
hazardous agents because of their toxic, carcinogenic and mutagenic effects on living body. 
The contamination of soils with petroleum compounds is among the most prevalent problems 
in environments worldwide. Microorganisms (especially bacteria) that biodegrade the 
components of petroleum hydrocarbons are isolated from varius enviroments, particularly 
from petroleum-contaminated sites. Hydrocarbon-degrading bacteria are widely distributed in 
marine, freshwater, soil habitats and their used in bioremediation of hydrocarbon-
contaminated soils. 
In this study, soil samples were taken from contaminated areas with petroleum and petroleum 
derivatives from y in Mersin regions. Total of 36 bacteria isolated from soil samples. 
Antibiotic  resistance of isolates were determinated by the well diffusion method.  All the 
isolates were tested for sensitivity to 10 different antibiotics (Nalidixic Acid, İmipenem, 
Cefotaxime, Gentamicin, Erythromycin, Tetracycline, Ciprofloxacin, Chloramphenicol, 
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Ampicilin, Nitrofurantoin). The total percentage of antibiotic resistance of the isolates has 
been determined. The highest antibiotic resistancepercentage was found to be Nitrofurantoin 
with 63.8% and Imipenem with 0%. These results confirm that bacteria resistant to antibiotics 
are present in contaminated Soils with Petroleum. 
Keywords:  Petroleum, Bioremediation, Antibiotic Resistance, Polycyclic aromatic 
hydrocarbons (PAHs) 
Acknowledgment: This work was supported in part by a grant from Ahi Evran Univ.  
Scientific Research Projects Commission for Scientific Research No: PYO-ZRT.A4.18.023. 
 

1. GİRİŞ 
Ham petrol ile toprakların kirlenmesi, çevresel  yaygın sorunlardan birisidir (Sayyed ve ark. 
2005). Poliaromatik hidrokarbonlar (PAH) ve ağır metaller mutajen, toksik, genotoksik ve 
kanserojen özelliklere sahip ortak çevre kirleticilerdir. ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA); 
toksik, kanserojen ve mutajenik etkileri nedeniyle 16 PAH'ı birincil tehlikeli ajanlar olarak 
tanımlamıştır (Kumar ve diğerleri 2010; Moghadam ve diğerleri, 2013; Çavuş ve Çakal 
2017).  
Mikroorganizmalar bu kirliliğin temizlenmesinde büyük rol oynamakta olup özellikle de 
bakteriler, hücre büyümelerini ve enerji ihtiyaçlarını karşılamak için genellikle 
hidrokarbonları kullanır. Bu nedenle, mikroorganizmalar kullanılarak biyolojik bozunma 
çoğunlukla tercih edilir.  
Petrol rafinerisi ve petrokimya tesislerinden çıkan ürünlerin insan sağlığı üzerinde önemli 
etkileri olmaktadır. Besin zincirine girerek, insanlar da dahil olmak üzere yeryüzündeki bütün 
canlılara ulaştığı belirlenen poliaromatik hidrokarbonların; immün sistemi baskılayıcı, 
endokrin bozucu (disrupter),  nörotoksik, kanserojenik teratojenik etkilerinin olduğu tespit 
edilmiştir (Kabadayı, 2003; Kalkan, 2012).  
Günümüze kadar yapılan çalışmalar incelendiğinde; mikroorganizmalarda özellikle de 
bakterilerde ağır metaler ile antibiyotiklere karşı gösterilen direnç mekanizmaları arasında bir 
ilişkinin olduğu bildirilmektedir. Aslında bu iki mekanizmada da mikroorganizmalar arasında 
konjugasyon ya da transdüksiyon ile genetik madde aktarımı olmaktadır. 
Bir kısım mikroorganizmalarda bu iki dirençlilik genleri aynı plazmid üzerinde de 
bulunabilmektedir. Yine araştırmacılar bakterilerde gerçekleşen metal direnç mekanizmasının 
antibiyotik kullanımından daha önce gözlemlendiği tespit etmişlerdir (Sevgi, 2007). 
Yukarda belirtilen hususların ışığında petrol ve petrol türevleri ile kirlenmiş ortamlarda doğal 
olarak bulunan bakterilerin izole edilerek petrol hidrokarbon türevleriyle kontamine olmuş 
ortamlara aktarılmaları sonucunda ekosistemdeki dengenin tekrar kurulmasına da önemli 
ölçüde katkı sağlanacaktır. 
Bu çalışmanın amacı, PAH'ları parçalayan bakterileri petrolle kirlenmiş topraklardan izole 
etmek ve izolatların antibiyotik dirençlilikleribelirlemektir. 

2. MATERYAL VE METOD 
Bu çalışmada; Mersin ilinde bulunan petrol ile kontamine bölgelerden (petrol depolama, 
dağıtım ve arıtma bölgelerine yakın)10 g toprak örneği aseptik şartlarda alınmıştır. Bakteriler, 
toprak örneklerinden petrol içeren zenginleştirme ortamı kullanılarak izole edildi. 

2.1.Antibiyotik Dirençliliğinin Belirlenmesi 
Antibiyotik dirençliliğin belirlenmesinde Disk difüzyon yöntemi  (Nithya ve ark., 2011) 
kullanılmıştır. Kontrol mikroorganizma olarak Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 
standart suşu seçilmiştir. 
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Tablo 1. Antibiyotiklerin Grupları ve Etki Mekanizmaları (Akkan, 2009) 
 

Kısaltma 
İsmi 

 
Antibiyotikler 

 
Grubu 

 
Etki Mekanizması 

 
NA, 30 μg 

 
Nalidixic Acid 

 
Kinolin 

 
DNA giraz (topoizomeraz II) 
enzimi inhibitörüdür. 
 

 
IPM, 10 μg 

 
Imipenem 

 
Karbapenem 

 
Bakteri duvarındaki penisilin 
bağlayan proteinlerden PBP- 1 ve 
PBP- 2`ye bağlanırlar. En geniş 
spektrumlu beta laktam 
antibiyotiktirler. 
 

 
CTX, 30 μg 

 
Cefotaxime 

 
Sefalosporin 
3 

 
Bakteri hücre duvar sentezini 
inhibe eder. 

 
GM, 10 μg 

 
Gentamicin 

 
Aminoglikozi
t 

 
Protein sentezini inibe eder. 

 
E, 15 μg 

 
Erythromycin 

 
Makrolid 

 
Bakteri ribozomlarının 50S alt 
birimindeki 23S tRNA bağlanarak, 
aynı yere tRNA`nın bağlanmasını 
ve dolayısıyla peptid yan zincirin 
uzamasını önlerler. 
 

 
  TE,30 μg 

 
Tetracycline 

 
Tetrasiklin 

 
30S alt birimine bağlanarak 
tRNA`nın bağlanmasını ve peptid 
zincirinin uzamasını önlerler. 
 

 
CIP, 5 μg 

 
Ciprofloxacin 

 
Florokinolin 

 
DNA giraz enzimini inhibe ederler. 
 

 
C,30 μg 

 
Chlorampheni
col 

 
Kloramfenik
ol 

 
50S ribozomunu etkileyerek 
peptidil transferaz etkinliğini 
azaltırlar. 

 
AM, 10 μg 

 
Ampicilin 

 
Aminopenisil
in 

 
Bakteri hücre duvar sentezini 
inhibe eder. 

 
F/M, 300 μg 

 
Nitrofurantoin 

 
Nitrofurantoi
n 

 
Bakteride piruvattan asetilkoenzim 
A oluşmasına engel olurlar. 
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3- BULGULAR ve TARTIŞMA 
Bu çalışmada 36 bakteri izole edilmiş ve  bu izolatların antibiyotik direnci  incelenmiştir.  
 

 
 
Resim 3.1. İzolat FH 6-1`in antibiyotik direnç değerleri (Nalidixic Acid, Imipenem, 
Cefotaxime, Gentamicin ve Erythromycin) 
 

 
Resim 3.2. İzolat FH 6-1`in antibiyotik direnç değerleri (Tetracycline, Ciprofloxacin, 
Chloramphenicol, Ampicilin ve Nitrofurantoin) 
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Resim 3.3. İzolat FH 7-3`ün antibiyotik direnç değerleri (Nalidixic Acid, Imipenem, 
Cefotaxime, Gentamicin ve Erythromycin) 
 

 
 
Resim 3.4. İzolat FH 7-3`ün antibiyotik direnç değerleri (Tetracycline, Ciprofloxacin, 
Chloramphenicol, Ampicilin ve Nitrofurantoin) 
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Resim 3.5. İzolat FH 17-4`ün antibiyotik direnç değerleri (Nalidixic Acid, Imipenem, 
Cefotaxime, Gentamicin ve Erythromycin) 
 

 
 
Resim 3.6. İzolat FH 17-4`ün antibiyotik direnç değerleri (Tetracycline, Ciprofloxacin, 
Chloramphenicol, Ampicilin ve Nitrofurantoin) 
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Resim 3.7. İzolat FH 18-2`nin antibiyotik direnç değerleri (Nalidixic Acid, Imipenem, 
Cefotaxime, Gentamicin ve Erythromycin) 
İzolatların antibiyotiklere karşı gösterdikleri direnç oranları kullanılarak toplam direnç 
yüzdeleri hesaplanmıştır. İzolatların %8`inin Nalidixic Acid (NA, 30μg)`e, %0`ının Imipenem 
(IPM, 10 μg)`e, %25`ininCefotaxime (CTX, 30 μg)`e, % 11.11`inin Gentamicin (GM, 10 
μg)`e, %58.3’ünün Erythromycin (E, 15 μg)`e, %25`inin Tetracycline (TE, 30 μg)`e, 
%2.7’sinin Ciprofloxacin (CIP, 5 μg)`e, %16.6`sının Chloramphenicol ( C, 30 μg)`a, 
%61.1`inin Ampicilin (AM, 10 μg)`e ve %63.8`inin Nitrofurantoin (F/M, 300 μg)`e dirençli 
olduğu gözlenmiştir (Tablo 4.7.).  Bu bağlamda Tablo 4.7.incelendiğinde en yüksek toplam 
direnç değeri %63.8 olarak Nitrofurantoin (F/M, 300 μg)de  gözlenirken en düşük değer ise 
%0 ile Imipenem (IPM, 10 μg)`de gözlenmiştir. 
İzolatların antibiyotik dirençlilikleri CLSI 2015 prosedürüne göre belirlenerek toplam 
yüzdelik dirençlilik oranları Tablo 2`de sunulmuştur. 
Tablo 2. İzolatların Antibiyotik Dirençlilik Değerleri 
Kullanılan Antibiyotikler İzolatların Antibiyotik 

Direnç Değer 
Yüzdeleri   (%) 

 
Nalidixic Acid (NA, 30μg)                         % 8.3 
İmipenem (IPM, 10 μg)                         % 0 
Cefotaxime (CTX, 30 μg)                         % 25 
Gentamicin (GM, 10 μg)                         % 11.11 
Erythromycin (E, 15 μg)                         % 58.3 
Tetracycline (TE, 30 μg)                         % 25 
Ciprofloxacin (CIP, 5 μg)                         % 2.7 
Chloramphenicol ( C, 30 μg)                         % 16.6 
Ampicilin (AM, 10 μg)                         % 61.1 
Nitrofurantoin (F/M, 300 μg)                         % 63.8 
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Tablo 3. İzolatların Dirençli Oldukları Antibiyotik Sayıları 

 
 

Antibiyotik 
Sayısı (10) 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

Dirençli 
Bakteri 
Sayısı 

 
1 

 
9 

 
8 

 
10 

 
3 

 
1 

 
3 

 
1 

 
1 

 
0 

 
0 

Çalışmada kullanılan antibiyotiklerin sayısı ve antibiyotiklere dirençli olan izolatların sayısı 
Tablo 3`de özetlenmiştir.  Tablo incelendiğinde; izolatlardan; 1 tanesinin 8 antibiyotiğe, 1 
tanesinin 7 antibiyotiğe, 1 tanesinin 5 antibiyotiğe, 3 tanesinin 6 antibiyotiğe, 3 tanesinin 4 
antibiyotiğe, 9 tanesinin 1 antibiyotiğe, 10 tanesinin 3 antibiyotiğe, 8 tanesinin 2 antibiyotiğe 
karşı direnç gösterdiği tesbit edilmiştir. 
İskenderun Körfezi`nde 3 farklı bölgeden 356 Gr (-) bakterinin izole edildiği bir çalışmada 
antibiyotik direncinin en yüksek 1 ve 3 numaralı bölgelere ait izolatların olduğu ve aynı 
zamanda izolatların %94.9’unun Eritromisne dirençli oldukları belirtilmektedir (Akkan 
(2009). 
Torabi (2013), arseniğe dirençli izolatlarla yaptığı bir çalışmada bu izolatlardan %60’ının 
Sefoksitin’e, %40’ının ise Terimetoprim, Nalidiksilik asite ve Streptomisin’e duyarlı 
olduğunu belirlemiştir. Yine %20 oranında Eritromisin, Kloramfenikol, Pensilin ve Tetrasiklin 
antibiyotiklerine dirençlilik belirlerken, Amoksisilin, Genatmisin, Kanamisin ve Netilmisin`e 
karşı herhangi bir direncin olmadığını tesbit etmiştir. 
Çalışmamızda en yüksek antibiyotik direnç oranı belirlenerek izolatlardan %63.8`inin 
Nitrofurantain`e karşı direnç gösterdiği saptanmış olup izolatlardan  %58.3`ünün ise 
Erythromycin`e dirençli olduğu tespit edilmiştir. Aynı zamanda 1 tane izolatın 8 farklı 
antibiyotiğe,  1 tane izolatın ise 7 farklı antibiyotiğe direnç gösterdiği gözlemlenmiştir. Tüm 
bu veriler ışığında sonuçlarımız incelendiğinde izolatlarımızın büyük bir çoğunluğunun 
antibiyotiklere direnç gösterdiği tesbit edilmiş olup daha önce yapılan çalışmalarla benzerlik 
gösterdiği belirlenmiştir (Tablo 2 ve Tablo 3). 
SONUÇ 
Sonuç olarak bu çalışmada, petrol ve petrol türevleriyle kontamine olmuş bölgelerden 
antibiyotiklere dirençli, poliaromatik hidrokarbonu parçalayabilen farklı yerel (doğal) bakteri 
türleri elde edilmiştir. Biyoremediasyon çalışmalarında bu özelliklere sahip yerel  bakteri 
türlerinin kullanılmasının ekosistemin dengesinin sağlanmasına katkıda bulunacağı 
düşünülmektedir. 
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MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ STAJ 

DENEYİMLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ 
PROSPECTIVE MUSIC TEACHERS’ OPINIONS REGARDING THEIR INTERNSHIP 

EXPERIENCES 
 

Hazel ERCAN1 
Arş. Gör., Gazi Üniversitesi 

Şebnem YILDIRIM ORHAN2 
Prof. Dr., Gazi Üniversitesi 

Özet 
Bu araştırmada, müzik öğretmeni adaylarının "Okul deneyimi" dersi kapsamında aldıkları 
eğitim ve müzik uygulamaları ile ilgili deneyimlerini kendi görüşleri ile belirlemek ve bu 
konuya yönelik eksik ve yeterlikleri saptamak amaçlanmaktadır. Çalışma, 2018-2019 öğretim 
yılı Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi 
Anabilim Dalı 37 dördüncü sınıf öğrencileri ile sınırlıdır. Araştırma nitel bir araştırma olup 
durum saptamaya yönelik betimsel bir çalışmadır. Nitel araştırma yöntemlerinden biri olan 
içerik analizi uygulanmıştır. Araştırmada, müzik öğretmeni adaylarının staj ile ilgili olarak 
daha çok sırasıyla "deneyim, küçük çocuklar, öğretmenlik, öğrenciler, yaramazlık, kurallar, 
sorumluluk, yıllık-günlük plan" ifadelerini kullandığı, adayların yaklaşık % 68' inin staj 
eğitimlerinin yeterli olduğunu ifade etmelerine rağmen "okul deneyimi dersi" kapsamında 
yapılan staj deneyimlerinin "Üniversite yaklaşımı" teması altında daha çok üniversitenin 
öğretim programındaki sürenin ve ders içeriğinin yetersizliğini vurgulayan, "öğretmen 
yaklaşımı" teması altında ise sorumlu müzik öğretmenlerinden beklentilerine ilişkin olumsuz 
ifadeler kullandıkları, müzik öğretmeni adaylarının staj eğitimine yeni başlayacak olan 
öğretmen adaylarına önerilerinin ise "mesleği sevmek", "mesleki donanım", "fiziksel 
görünüm" ve "iletişim" temaları altında toplandığı ve en çok "mesleki donanım" konusunda 
öneriler getirdiği sonuçlarına ulaşılmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Müzik öğretmeni, müzik öğretmeni adayı, staj, okul deneyimi 
Abstract 
The aim of the present study was to reveal prospective music teachers’ strengths and 
weaknesses as well as their opinions in relation to their internship experiences of the 
education and music practices within the scope of their “School Experience” course. The 
study was conducted with 37 senior students in the Music Education Program of the Fine Arts 
Education Department at Gazi University, Faculty of Education during the 2018-2019 
academic year. Being a descriptive in nature, the study employed a qualitative research 
design, namely content analysis, to describe the situation. The study revealed that the 
expressions most frequently mentioned by the prospective teachers in relation to their 
internship were, in order of frequency, “experience, small children, teaching, students, 
misbehavior, rules, responsibility, yearly-daily plan.” Even though approximately 68% of the 
prospective teachers stated that their internship practice was sufficient, it was revealed that the 
internship practices carried out within the scope of the “school experience” course was 
insufficient ; under the theme of the “approach of the university”, specific emphasis was laid 
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on the insufficiency of the duration of the teaching program at the university and the content 
of the course, while under the theme of the “teacher’s approach”, negative comments were 
made regarding the expectations of the music teachers they were responsible to during their 
internship. Finally, the suggestions that the prospective music teachers made to those 
prospective teachers who were yet to begin their internship were found to fall under the 
themes of “liking the profession”, “being equipped with the professional skills”, “physical 
appearance” and “communication” and that most of the suggestions fell under the theme 
“being equipped with the professional skills.” 
Keywords: Music teacher, prospective music teacher, internship, school experience 
1. GİRİŞ 
Türkiye'de müzik öğretmeni yetiştiren kurumlar Eğitim Fakülteleri bünyesinde "Müzik 
Eğitimi Anabilim Dalları"dır. Ancak mesleki müzik eğitimi veren kurumların lisans 
düzeyinden mezun olan kişiler Eğitim Fakültelerinde açılan "pedagojik formasyon" eğitimi 
alarak da müzik öğretmeni olmaya aday olurlar. 
Müzik öğretmeni adaylarının eğitim süresince edindiği kazanımları ve bilgileri, yaparak‐
yaşayarak davranışa dönüştürmesi gerekmektedir. Bu bağlamda mesleki eğitim süresince 
öğrenciler için en etkili yöntem, mesleği ile ilgili yapacağı staj eğitimidir. 
Staj uygulaması öğrencilere pek çok avantaj sağlamaktadır. Bu avantajlar arasında meslekleri 
hakkında daha detaylı bilgi edinme, öğrendikleri teorik bilgileri uygulayabilme ve 
kendilerinde akademik olarak geliştirmeleri gereken yönleri görme sayılabilir.  
1997-1998 eğitim-öğretim yılından itibaren öğretmen yetiştiren programlara Okul Deneyimi 
I, Okul Deneyimi II ve Öğretmenlik Uygulaması adıyla üç ders eklenmiştir. Bu derslerin de 
etkili yürütülebilmesi için “Fakülte-Okul İşbirliği” adıyla bilinen bir model geliştirilmiş ve 
uygulamaya konulmuştur (Sevim ve Ayas, 2002). İlköğretim ve ortaöğretim programlarında 
yapılandırmacı yaklaşımı temel alınarak yapılan değişikliklerin ardından öğretmen yetiştirme 
programları da bu değişikliklere paralel bir biçimde 2006-2007 eğitim-öğretim yılında 
yeniden düzenlenmiştir (Saracaoğlu vd., 2011). 
Öğretmen Adaylarının Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Öğretim Kurumlarında 
Yapacakları Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Yönergede (Milli Eğitim Bakanlığı [MEB], 
1998) öğretmenlik uygulaması çalışmalarının amacı “öğretmen adaylarının, öğretmenlik 
mesleğine daha iyi hazırlanmalarını, öğrenimleri süresince kazandıkları genel kültür, özel alan 
eğitimi ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili bilgi, beceri, tutum ve alışkanlıklarını gerçek bir 
eğitim-öğretim ortamı içinde kullanabilme yeterliliği kazanmalarını sağlamak” şeklinde 
tanımlanmıştır. 
Staj eğitimi, öğrenmenin temelidir. Öğrenmek, çalışanların davranışlarını olumlu yönde 
değiştirir ve etkiler. Bu yüzden staj eğitimi önemsenmelidir (Çelik & Tuna, 2012: 272). Staj; 
öğrencilere gerçek yaşam deneyimi kazandırma, bu alanın kendileri için uygun olup olmadığı 
konusunda bilgi edinme ve öz geçmişlerine eklenecek bir referans olmanın yanı sıra teori ile 
pratik arasındaki boşluğu doldurma gibi birtakım kazanımlar sağlar (Aymankuy ve diğerleri, 
2013: 107). 
1. 1. Problem Durumu 
Müzik öğretmeni adaylarının lisans eğitimlerinde, üç senelik birikimlerini hayata geçirmek 
için önemli bir fırsat olan “okul deneyimi” derslerinin, uygulamadaki görünümüne ilişkin 
görüş ve değerlendirmelerin ortaya konduğu bu çalışma ile mesleki oryantasyon açısından en 
önemli deneyim olan "staj deneyimi" konusunda ilgili alan yazına katkı sağlayacağı 
düşünülmektedir. Bu bağlamda araştırmanın problem cümlesi "Müzik öğretmeni adaylarının  
staj deneyimleri ile ilgili görüşleri nelerdir?" olarak belirlenmiştir. 
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1. 2. Araştırmanın Amacı 
Bu araştırmada, müzik öğretmeni adaylarının "Okul deneyimi" dersi kapsamında aldıkları 
eğitim ve müzik uygulamaları ile ilgili deneyimlerini kendi görüşleri ile belirlemek ve bu 
konuya yönelik eksik ve yeterlikleri saptamak amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda 
aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır. 
Müzik öğretmeni adaylarının ; 

1. İlk staj deneyimine ilişkin ifadeleri nelerdir? 
2. Okul deneyimi dersi kapsamında yaptıkları stajın yeterliliğine ilişkin görüşleri nelerdir? 
3. Staj eğitimine yeni başlayacak olan öğretmen adaylarına önerileri nelerdir? 

1. 3. Araştırmanın Önemi 
Bu araştırma, "Okul deneyimi" dersinin, müzik öğretmeninin mesleki oryantasyonundaki 
önemini vurgulamak ve staj deneyimini ilk kez yaşayan müzik öğretmeni adaylarının eksik ve 
yeterliliklerinin saptanması açısından önemli görülmektedir. 
1. 4. Sınırlılıklar 
Bu araştırma,  

• 2018-2019 öğretim yılı Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü 
Müzik Eğitimi Anabilim Dalı dördüncü sınıf öğrencileri ile, 
2. YÖNTEM 
2.1. Araştırmanın modeli 
Araştırma nitel bir araştırma olup durum saptamaya yönelik betimsel bir çalışmadır. Nitel 
araştırma yöntemlerinden biri olan içerik analizi uygulanmıştır. 
 “Gözlem, görüşme ve doküman analizi gibi nitel veri toplama yöntemlerinin 
kullanıldığı, algıların ve olayların doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya 
konmasına nitel araştırma denir (Yıldırım ve Şimşek, 2011: 39)”. 
“Birbirine benzeyen verileri belirli kavramlar ve temalar çerçevesinde bir araya getirmek ve 
bunları okuyucunun anlayabileceği bir biçimde düzenleyerek yorumlamaya içerik 
analizi denir (Yıldırım ve Şimşek, 2011: 227)”. İçerik analizinin aşamaları; 
1- Verilerin kodlanması, 
2- Temaların bulunması, 
3- Verilerin, kod ve temalara göre organize edilmesi, 
4- Bulguların yorumlanması‟ dır. 
 “Verilen bir durumu olabildiğince tam ve dikkatli bir şekilde tanımlanmasına betimsel 
araştırma denir (Büyüköztürk ve diğerleri, 2013: 22)”. 
2.2. Çalışma Grubu 
Araştırmanın çalışma grubunu 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Gazi Üniversitesi Eğitim 
Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı programında 
okumakta olan 37 dördüncü sınıf öğrencisi oluşturmaktadır.  
 
2.3. Veri Toplama Araçları 
Araştırmada veri toplamak için, yarı yapılandırılmış görüşme formu araştırmacılar tarafından 
hazırlanmıştır.  
2.4. Verilerin Toplanması, Çözümlenmesi ve Yorumlanması 
Gazi Üniversitesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalında toplam 50 dördüncü sınıf öğrencisi 
okumaktadır. Çalışma da dördüncü sınıf öğrencilerinin gönüllü olan 3/4 'üne yarı 
yapılandırılmış görüşme formu araştırmacı tarafından uygulanmıştır. Araştırmada, müzik 
öğretmeni adaylarına Ö1, Ö2.., Ö37 şeklinde numaralar verilmiştir. Adayları verdiği ifadeler 
uzman görüşleri alınarak aynı tema altında toplanmış, tablolaştırılmış ve kodlarda tabloda 
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sunulmuştur.  
3. BULGULAR VE YORUMLAR 
3.1. Araştırmanın Birinci Sorusuna İlişkin  Bulgular ve Yorumlar 
Müzik öğretmeni adaylarının ilk staj deneyimlerine ilişkin ifadeleri nelerdir? 

Tablo 1: Müzik öğretmeni adaylarının ilk staj deneyimine ilişkin ifadeler 
İlk staj deneyimine 

ilişkin ifadeler 
Müzik Öğretmeni Adayları 

Deneyim Ö1, Ö11, Ö12, Ö14, Ö21, Ö32, Ö36, Ö37 
Küçük çocuklar Ö2, Ö4, Ö6, Ö7, Ö22, Ö25, Ö29 
Öğretmenlik Ö3, Ö9, Ö26, Ö27, Ö31 
Öğrenciler Ö8, Ö15, Ö19, Ö27 
Yaramazlık Ö13, Ö28, Ö29 
Kurallar Ö17, Ö18 
Sorumluluk Ö19, Ö24 
Yıllık-günlük plan Ö20, Ö23 
Gürültü Ö16 
Kılık kıyafet yönetmeliği Ö17 
Yardımcı öğretmenlik Ö5 
Sevgi-saygı Ö19 
Okul Ö10 
Yoklama kağıdı Ö6 
Çocukluğa geri dönüş Ö30 
Öğretmenliğe hazırlık Ö33 
Org Ö34 
Sıkıcı Ö35 

 
Tablo 1'de, benzer ifadeler aynı tema altında toplanarak yazılmıştır. Tabloda görüldüğü gibi 
müzik öğretmeni adaylarının staj ile ilgili olarak daha çok sırasıyla "deneyim, küçük çocuklar, 
öğretmenlik, öğrenciler, yaramazlık, kurallar, sorumluluk, yıllık-günlük plan" ifadelerini 
kullanmışlardır. 
3.2. Araştırmanın İkinci Sorusuna İlişkin  Bulgular ve Yorumlar 
Müzik öğretmeni adaylarının okul deneyimi dersi kapsamında yaptıkları stajın yeterliliğine 
ilişkin görüşleri nelerdir? 
Tablo 2. Müzik öğretmeni adaylarının okul deneyimi dersi kapsamında yaptıkları stajın 
yeterliliğine ilişkin görüş tablosu 

Staj Eğitimi f % 
Yeterli 25 67,6 
Yetersiz 12 32,4 
Toplam 37 100 

Tablo 2'de görüldüğü gibi müzik öğretmeni adaylarının % 67,6' sı  yaptıkları stajın yeterli 
olduğunu ifade etmişlerdir. Yeterlilik durumuna ilişkin ifadeleri aşağıda (Tablo.3) 
sıralanmıştır. 
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Tablo 3. Müzik öğretmeni adaylarının staja ilişkin görüşleri 
TEMALAR KODLAR 
Stajer 
Yaklaşımı 

Yeteri kadar ciddiye almıyoruz - Ö4 
Üstüne düşülmesi konusunda yetersiz - Ö1 
Daha verimli olmasını beklerdim - Ö10 

 
 
 
Öğretmen 
Yaklaşımı 

Ders anlatımına dahil olmalıyız - Ö3 
Hocalar konusunda sıkıntı yaşıyoruz - Ö7 
Staj öğretmenimiz bize çok fazla sorumluluk yüklüyor - Ö8 
Staj öğretmenim derse karşı ilgisiz - Ö11 
Staj öğretmeni bize örnek ders sunmak konusunda isteksiz - Ö12 
İşleniş açısından yetersiz - Ö14 
Ders izlemek yerine staja başlar başlamaz ders anlattım - Ö16 
Öğretmenimizin örnek olması bakımından oldukça yeterli - Ö23, Ö33 
Hocaların ilgisi yetersiz - Ö36 

Kurum 
Yaklaşımı 

Sınıflar çok kalabalık - Ö13 
Okulun imkanları konusunda yetersiz buluyorum - Ö28 
Okulun müzik sınıfı yetersiz - Ö29 

 
 
 
 
Üniversite 
Yaklaşımı 

Staj yaptığımız süre yetersiz - Ö2, Ö15, Ö17, Ö32 
Staj yaptığımız süre yeterli - Ö3, Ö22, Ö26, Ö29 
Sınıfa 4 kişi girdiğimiz için 1 saatte yeteri kadar deneyimimiz olmuyor - Ö5 
Uygulama ve dinleme olarak staj için ayrılan süre yetersiz - Ö9 
Uygulama için verilen süre yetersiz - Ö14 
Planlama ve ön hazırlık yapma konusunda eksiğiz - Ö19 
Konuları yıllık ve günlük plana göre işlemeyi oldukça iyi öğrenmişiz - Ö20 
Süre ve içerik bakımından çok eksik olduğunu düşünüyorum - Ö21 
Ders anlatma hakimiyeti konusunda yeteri kadar tecrübe şansı vermiyor - Ö32 
Staj yapmak için ayrılan süre fazla bile - Ö35 

 
Tablo 3'te, "Üniversite yaklaşımı" Müzik Eğitimi Anabilim Dalı'ndaki ders saati, içeriği ve 
işlenişi ile ilgilidir. "Kurum yaklaşımı" staja gidilen okulun koşulları ile ilişkilidir. "Öğretmen 
yaklaşımı" stajerlerin derslerine katıldığı müzik öğretmenlerini ifade etmektedir. Müzik 
öğretmeni adaylarının staja ilişkin olumlu ve olumsuz görüşleri temalaştırılmış, konuya ilişkin 
ifadeleri doğrudan temaların karşısına kod olarak yazılmıştır. Müzik öğretmeni adaylarının 
yaklaşık % 68' inin staj eğitimlerinin yeterli olduğunu ifade etmelerine rağmen yukarıdaki 
tabloda görüldüğü gibi "okul deneyimi dersi" kapsamında yapılan staj deneyimlerinin 
"Üniversite yaklaşımı" teması altında daha çok üniversitenin öğretim programındaki sürenin 
ve ders içeriğinin yetersizliğini vurgulayan, "öğretmen yaklaşımı" teması altında ise sorumlu 
müzik öğretmenlerinden beklentilerine ilişkin olumsuz ifadeler kullanmışlardır.  
3.3. Araştırmanın Üçüncü Sorusuna İlişkin  Bulgular ve Yorumlar 
Müzik öğretmeni adaylarının staj eğitimine yeni başlayacak olan öğretmen adaylarına 
önerileri nelerdir? 
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Tablo 4.  Müzik öğretmeni adaylarının staj eğitimine yeni başlayacak olan öğretmen 
adaylarına önerileri 

TEMALAR KODLAR 
 
 
Mesleği 
Sevmek 

"Çocukları ve yaptığı işi sevmelerini öneririm." Ö2 
"Çocukları sevin. Sakin ve anlayışlı olun." Ö4 
"Severek ve isteyerek gitmeleri gerekir." Ö6 
"Öğrencilere daha duyarlı ve tarafsız olması." Ö10 
"Stajdan kaçmasınlar." Ö15, Ö31 
"Sabırlı olmalılar." Ö22 
"Staja devam etsinler." Ö35 

 
 
 
 
Mesleki 
Donanım 
 
 

"Öğrendikleri her şeyi not alsınlar." Ö3 
"Kendilerine güvenecek kadar yeterli olmalılar." Ö5 
"4. sınıftan önce deneyim kazanacakları gönüllü öğretmenlik yapabilirler." Ö6 
"Alan bilgisi, çocuk psikolojisi gibi konularda kendilerini geliştirmeliler." Ö7 
"Alan çalgısına daha çok önem vermesi ve eşlik yapabilmesi." Ö9 
"Sadece mesleki değil genel olarak öğrencinin dikkatini çekecek kadar 
kültürlü olmalı" Ö13 
"Sınıfa hakim olmayı, ders anlatırken ses tonunu ayarlamayı öğrensinler." 
Ö16 
"Belirli gün ve haftalar ile ilgili program ve etkinlik hazırlasınlar." Ö17 
"Öğrenci merkezli eğitimi hedeflemeliler." Ö19, Ö26, Ö29 
"Repertuar oluşturmalı." Ö20 
"Dersleri iyi dinleyip iyi izlemelerini öneririm." Ö23 
"Sınıfa hakimiyet konusunda kendilerini geliştirmelerini öneririm." Ö27 
"Eşlik yapmayı mutlaka öğrensinler." Ö29 

Fiziksel 
Görünüm 

"Güzel giyinsinler." Ö3 
"Özenli gitsinler." Ö14 
"Saç ve kıyafetler konusunda titiz davranılmalı." Ö11 
"Gidilecek okuldaki öğrenci profiline uygun kıyafetle gidilmesi." Ö32 

 
 
İletişim 
 

"Öğrenci ile etkili iletişim kurmaya çaba sarf etmeliler." Ö1 
"Çocuklarla iletişim konusunda hassas davranmalılar." Ö8 
"İletişime dikkat" Ö12 
"Staj öğretmeni ile iyi anlaşmalı ve verilen görevleri yerine getirmek için çaba 
sarf etmeli." Ö19 
"Güler yüzlü iletişim kurmalı." Ö19 
"Staj öğretmeni ve çocuklarla doğru iletişim kurmalı." Ö21 
"Öğrencilerle kurulacak iletişimin daha özenli olması." Ö32 
"Öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarını dikkate alarak doğru iletişim kurması." Ö34 

 
Tablo 4'te görüldüğü gibi müzik öğretmeni adaylarının staj eğitimine yeni başlayacak olan 
öğretmen adaylarına önerileri "mesleği sevmek", "mesleki donanım", "fiziksel görünüm" ve 
"iletişim" temaları altında toplanmıştır. Öğretmen adaylarının en çok "mesleki donanım" 
konusunda öneriler getirdiği söylenebilir. 
 
4. SONUÇLAR VE ÖNERİLER 
4.1. Sonuçlar 
Çalışmada, müzik öğretmeni adaylarının yaklaşık % 68' inin staj eğitimlerinin yeterli 
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olduğunu ifade etmelerine rağmen "okul deneyimi dersi" kapsamında yapılan staj 
deneyimlerinin "Üniversite yaklaşımı" teması altında daha çok üniversitenin öğretim 
programındaki sürenin ve ders içeriğinin yetersizliğini vurgulayan, "öğretmen yaklaşımı" 
teması altında ise sorumlu müzik öğretmenlerinden beklentilerine ilişkin olumsuz ifadeler 
kullanmışlardır. 
Müzik öğretmeni adaylarının staj ile ilgili olarak daha çok sırasıyla "deneyim, küçük 
çocuklar, öğretmenlik, öğrenciler, yaramazlık, kurallar, sorumluluk, yıllık-günlük plan" 
ifadelerini kullanmış olmaları konunun içeriği ile paralel çıkmış doğal bir sonuçtur. Müzik 
öğretmeni adaylarının staj eğitimine yeni başlayacak olan öğretmen adaylarına önerilerinde 
ortaya çıkan özellikle "mesleki donanım" konusu hem üniversitelerin, hem de müzik 
öğretmeni adaylarının önemsemesi gereken mesleki yeterlilik olmaksızın donanımsız 
başlanan meslek hayatının kişinin sadece mesleki değil kişisel olarak da olumsuz olarak 
etkileyecek ve mesleğe bakış açısını, mesleğe duyduğu saygı ve sevgiyi doğrudan etkileyecek 
önemli bir bulgudur. Öğretmenin mesleği sevmesi, iletişim becerisi ve fiziksel görünümü staja 
yeni başlayacak adaylar için önemli bir referans olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır.  
 
4.2. Öneriler 

• Öğretmenlik uygulamasının, "okul deneyimi", "staj", "uygulama" gibi isimlerle ve farklı 
içeriklerle her sene olması, mesleki oryantasyon açısından önerilmektedir. Böylece, müzik 
öğretmeni adayının lisans eğitimi süresince aldığı eğitim ve alan derslerinin önem ve 
gerekliliğine inancı artacağı düşünülmektedir. 

• Müzik öğretmeni adaylarının müzik eğitimi alanında yeterli olmalarının yanı sıra "iletişim", 
"psikoloji", "sınıf yönetimi" konularında da yetkin olmaları önerilmektedir. 

• Bu çalışmanın müzik öğretmeni adaylarının staja gittikleri okul müdürleri, müzik 
öğretmenleri ve fakültelerde okul deneyimi dersini yöneten stajdan sorumlu ders 
öğretmenlerini de dahil ederek yapılması önerilmektedir. 
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ORGANIZING INTERACTIVE LESSONS 

WITH A CONSTRUCTIVE APPROACH TO TEACHING BIOLOGY 
Dr. Hoşkadem İBRAHİMOVA 

Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi 
 

ÖZET 
         Eğitim sisteminde öğretim-öğrenme sürecinin etkili kurulması, kalite göstergelerinin 
yükseltilmesi, tefekkür, idrak okuluna dönüştürülmesi için yapıcı bir yaklaşım ile interaktif 
derslerin düzenlenmesi geniş kullanılır. Öğrencilerin bilgileri mantıksal ilişkilere giriyor, 
ilişkilendirir, yerlerini değiştirir, başka bilgilerle birleşir. Yapıcı öğretide dersler bilginin, 
becerinin ve alışkanlıkların birleşmesi - iki yönde tefekkür ve sosyal yönlerde projelendirilir. 
Eğitimalanın intellektinin gelişimi, faaliyetinin organizatörüne, projelendiricisine ve mediatörüne 
çevrilir. Eğitim-öğrenme sürecinin temelini oluşturan ve birbirleriyle tabii ilişkide olan-amaç, 
içerik, biçim, yöntem ve araç gibi bileşenlerin genel görevi büyüyen genç neslin kâmil, rekabete 
sürekli insan gibi formalaştırmaktır. Öğrenme teorileri içerisinde yapıcı öğrenme, günümüzde 
yararlı, büyük tecrübe ve hayati önemi olan, geliştirici bir eğitim metodudur. Yapıcı öğretide 
eğitim alan düşünme işlemlerinin yardımıyla öğrenme sürecinde serbest hareket ediyor, önceki 
bilgilere dayanarak bütünlük modelinde «yeni bilgiler» sistemi oluşturur. Arama ve anlamı ortaya 
çıkarmak için kullanılan sorular: ne? kim? bu söz size ne diyor? Bunu nasıl anlıyorsunuz? vb. Bu 
sorular öğrencilerin okuma-yazma seviyesinden anlam, idrak seviyesine kadar metnin adının 
anlamının, içeriyinin hangi seviyede olduğunu belirlemeye yöneltilir. Öğretmenin koyduğu 
sorular takımlarda tartışılıyor. ve ortak bir noktaya gelinir. Bu tartışma aşamasında takımların 
geldiği fikirler dinlenilir, karşılaştırılır ve konunun isminin anlamı birlikte açılır. Metnin isminin 
anlamı-içeriyin düzgün açılması, metinde giden öykü veya konulan sorun her öğrencinin 
hayalinde kendinehas karakterin yaratılmasına ortam sağlıyor. Yapıcı yaklaşım ile interaktif 
derslerin organize olunması sırasında öğrencilerin bilgi ve becerilerinin genelleştirilmesine, 
tekrarlanmasına, güçlendirilmesine, yeni bilgi ve becerilerin oluşturulmasına imkan sağlanar. 
Yapıcı öğrenme öğrencilerde serbest düşünme ve işleme yeteneğini artırır, karşılaştırarak sonuç 
çıkarmak, yaratıcı uygulama yetenekleri geliştiriyor. 
Anahtar Kelimeler: Geliştirici eğitim; idraki ve sosyal konstruktivizm; mantıksal düşünme; 
araştırma; gıda pramidası; refleksiya 

 
        ABSTRACT 

 
The education system is widely used to organize interactive lessons with a constructive 

approach to the effective construction of the educational process, improving their quality of 
education, turning it into a school of thinking and cognition. Students' knowledge connected with 
the  logical relationships,  relocates, and integrates with other knowledge structures. Constructive 
learning lessons combine knowledge, skills and habits in two direction : thinking and 
communication. It  becomes to  the organizer, designer and mediator of the intellectual 
development of the students. The purpose of the teaching and learning process and its 

ULUSLARARASI 24 Kasım BAŞÖĞRETMEN EĞİTİM ve  
YENİLİKÇİ  BİLİMLER SEMPOZYUMU 
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interconnection  form the young generation as a mature, competitive person with a common 
mission of components, content, forms, methods and tools. Among theories of learning, 
constructive learning is an evolving teaching method that , is useful nowadays , has great 
experience and vital importance. Students  - who study constructive learning can move freely in 
the learning process with the help of thought  operations, creating a system of “new knowledge” 
in the whole scheme, referring to previous knowledge. Search and disclosure questions: what? 
Who! what does this word tell you? How do you understand that? etc. These questions are aimed 
at determining the level of meaning of the text, from the level of literacy of students to the level of 
understanding and awareness. Questions posed by the teacher are discussed in groups and come to 
a common opinion. During this discussion, team reviews are heard, compared, and the meaning of 
the name is revealed together. Understanding the name of the text - the correct opening of the text, 
the  story in the text or the  problem posed to the imagination of each student, creates the  unique 
image. Organizing of interactive lessons with the  constructive approach makes it possible to 
summarize, copy, combine students' knowledge and skills, as well as create new knowledge and 
skills. Constructive training enhances students' ability to think and work freely, develop their 
ability to compare and draw conclusions and apply them creatively. 
Keywords: Developmental education; Cognitive and social constructivism; Logical thinking;  
researching;Ffood pyramid; Reflection 

 
GİRİŞ 
Eğitim-öğrenme sürecinin temelini oluşturan ve birbirleriyle organik bağlantıda olan-amaç, 

içerik, biçim, yöntem ve araç gibi bileşenlerin genel görevi büyüyen genç neslin mükemmel, 
rekabete dayanıklı insan olarak şekillendirmektir. (7) 

Öğrenme teorileri içerisinde yapıcı öğrenme, günümüzde yararlı, büyük tecrübe ve hayati 
önemi olan, geliştirici bir eğitim metodudur. (7) Yapıcı öğretide eğitim alan düşünce işlemlerinin 
yardımıyla öğrenme sürecinde serbest hareket ediyor, önceki bilgilere dayanarak bütünlük 
modelinde «yeni bilgiler» sistemi oluşturur. (5, 6) 

Yapıcı yaklaşım ile interaktif ders iki bölümlü derstir. Dersin ilk bölümü üç aşamadan 
oluşur. Her aşamada yapılan iş sonraki aşama ile bağlantılı olduğu için öğrenciler serili eğitim ve 
zihinsel etkinlikte olurlar. Öğrenciler 4 kişiden oluşan takımlarda talim etkinliğinde olurlar. (1,2, 
3) 

Standart: 
Amaç:  
Öğrencilerin gıda maddeleri ve sindirim organları anlamlarını ortaya çıkarmak ve onu 

genişletmek; 
Metne soru koymak, soruya ayrıntılı cevap vermek, becerilerini geliştirmek; 
Öğrencilerin çift ve takımda karşılıklı tartışma becerilerini geliştirmek; 
Eğitim faaliyetleri: gruplarda iş; 
Yapıcı yaklaşım ile, interaktif öğretiyle kurulan dersin kısa açıklaması. 
Dersin birinci bölümünün aşamaları: 
I Aşama. Arama ve konuya ait anlamın ortaya çıkarılması. 
Bu aşamada konunun anlamını açmak, öğrencilerin bu konu hakkında ne bildiklerini 

ortalığa çıkarmak için, öğretmen öğrencilerin karşısına araştırma-arama soruları koyuyor. 
Arama ve anlamı ortaya çıkarmak için kullanılan sorular: ne? kim? bu söz size ne diyor? 
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Bunu nasıl anlıyorsunuz? vb. Bu sorular öğrencilerin okuma-yazma seviyesinden anlam, idrak-
etme seviyesine kadar metnin adının anlamının, anlamını hangi düzeyde olduğunu belirlemeye 
yöneliktir. Öğretmenin koyduğu sorular takımlarda tartışılıyor. ve ortak bir reye gelinir. Bu 
tartışma aşamasında takımların geldiği görüşler dinlenilir, karşılaştırılır ve konunun isminin 
anlamı birlikte açılır. Metnin isminin anlamı-anlamının düzgün açılması, metinde giden öykü 
veya konulan sorun her öğrenci hayalinde kendinehas karakterin yaratılmasına ortam sağlıyor. 

Araştırma soruları: "Gıda maddeleri ve sindirim organları" konuya ait anlamıın ortaya 
çıkarılması. 

1. Gün içinde hangi gıda maddelerinden kullanıyoruz? 
2. Sofra (çorba) tuzunu kullanmasak ne olur? 
3. Gün boyunca 2 litre su içme ne için zorunlu olarak kabul edilir? 
4. Tükettiğiniz besin maddelerini vücuda verdiği faydadan dolayı nasıl gruplaştırmak olur? 
5. Normal beslenmeyi sağlamak için günlük gıda rasionu nasıl tertip edilmeli? 
6. Gıda piramidasını düzgün nasıl organize edersiniz? Hangi besinlere ağırlık verirsiniz? 
II Aşama. Öğretmenin eklentisi. 
Bu aşamada öğrencilerin kendi hayal gücün aracılığıyla oluşturulan karakterlere öğretmenin 

eklentisi olur. Öğretmenin mantıklı gerekçelerle, şartlarla yeni bilgi öğelerinin eklentisi, 
öğrencileri düşünerek, zihinsel işler yaparak, bu oluşmuş simgede yeni çalarlar yaratarak 
bilgilerini genişletmeye sevkedilir. Yeni bilgiler, öğretmenin öğrencilerin edinmiş bilgilerine 
dayanarak koyduğu mantıksal şartlardan oluşur. 

Öğretmen: Bugünkü konumuz "Gıda maddeleri ve sindirim organları"dır. Öğretmen konuda 
çözüm bulacak sorunlar hakkında kısa bilgi verir. Doğru beslenme - sağlık ve güzelliğin 
kaynağıdır. Düzgün gıdanın temel proteinler, yağlar, karbohidratlar, mineral tuzlar ve vitaminler 
oluşturmaktadır. Proteinler her canlı hücrede olur. Onlar yeni hücrelerin oluşması, tüm 
organizmanın dokularının yenilenmesi ve geliştirilmesi için gerekir. 

Karbohidratlar da enerji kaynağı olarak kabul edilir. Onlar ürünlerin bünyesine şeker ve 
nişasta hücreleri şeklinde girer 

Yağlar- gıda bileşeni olarak organizmada kendi önemine göre muhim yer alıyor. Gün 
içindeki toplam enerji tüketiminin % 20-30 u yağların üzerine düşüyor. 

Mineral tuzlar yaşam için çok gerekli olan organik maddelerdir. Kalsiyum - kemiklere, kas 
ve kalbin normal çalışmasına; fosfor - kemiklere, dokular ve sinir sisteminin işi için; magnizium - 
damar sistemi; demir - kanın içeriği için zorunludur. 

Vitaminlerin eksikliği kısa sürede insanın vücudunda hastalık şeklinde ortaya çıkıyor. 
Düzgün beslenmenin esas formülü - kendinizi artık kalorilerle yüklemeyin ve çok hareket 

edin! 
III aşama. Anlamın bilgiye dönüştürülmesi 
Bu aşamada öğrencilerin oluşturdukları anlam net bilgiye dönüşür. Bu dönüşüm derslikdeki 

verilen görevleri ve öğretmenin verdiği dağıtım materiallerinde verilen görevlerin yerine 
getirilmesi sırasında alınır. Dağıtım materiali üzere iş takımda yapıldığı için her bir takımın üyesi 
bu işe katılarak, tartışma yaparak görevlerin yerine getirilmesinde yapılır. Kolektif işte kolektif 
tartışma sırasında bilgi uygulanarak güçlendirilir ve söze çevrilerek kural sürecine düşüyor. (3, 4) 

Bu aşamada da öğretmenin derslikten verdiği görevler veya dağıtım materialinde verilen 
soru ve ödevler sınıf tartışmasına sunuluyor ve bu zaman görevlerin ne kadar düzgün yerine 
getirilmesi  ortaya çıktığında her bir öğrencinin kişisel bilgileri bir daha da bu süreçte ayarlanıyor. 
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N.Şahin - I takım üyesi. Proteinler bağların, kıkırdakların, tüylerin, boynuzların, 
tırnakların, pulcukların vb. esas parçası olub, onların yapılmasında yer alıyor. 

Dersin I bölümüne 20-25 dakika zaman ayrılır. 
1. Derslikle iş. 
2. Öğretmenin görevi: 
3) dağıtım materialında sorulan soruları takımda tartışarak cevaplandırın; (Dağıtım 

materyallerinin soruları her takıma ayrı-ayrı olunca tartışma alanı geniş ve hem de ilginç olur) 
Dağıtım materyallerinin örneği. 
Malzeme: 
ekmek, küp şeker, patates, haşlanmış yumurta, ceviz içi, zeytinyağı, iyot, Petri fincanı, 

damlalık (pipetka), sodyum-nitrat. 
I  grup - maddelerin üzerine iyot ekleyin. 
II  grup - yumurtanın üzerine sodyum-nitrat ekleyin. 
III grup - kağıda bir damla zeytinyağı dökün, cevizi kağıt arasına koyarak sıkın. 
IV grup - şeker ve yemek tuzunun üzerine su ekleyin.  
Aşağıdaki sorulara cevap veriniz: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bu göreve ayrılan zaman bittikten sonra öğrencilerin okuması öğretmen tarafından seçimle 

testedilir ve yeni kelimelerin anlatımı dinlenilir. Bundan sonra takımdan seçilen öncüller dağıtım 
materialında soruların cevaplarını sunuyor, onların müzakeresi yapılır, bu zaman bilgi paylaşımı 
ve bilginin yeniden yapılandırılması süreci devam ediyor. Birinci bölüm öğretmenin takımların 
cevaplarının toplanılması ve eklentileri ile sonuçlanır. 

Dersin 2. bölümü 3 aşamadan oluşmaktadır. 
I  aşama  "İşçi kağıtları üzere iş" 
Dersin bu aşamasında amaç öğrencilerin elde ettikleri bilginin işçi kağıtlarında verilen 

görevler üzerinde uygulama seviyesini testetmektir. Temel amaç öğrencilerin kazandıkları 
bilgilerin uygulamasına, onun analizine, sentezine ve değerlendirilmesine yönelir. Bu bölümün 
ana amaçlarından biri de öğrencilerin elde ettikleri bilgilerin yaratıcı uygulanması ve onun 
tartışılmasıdır. Bu amacın gerçekleşmesi işçi kağıtlarının üzerinde yapılan çalışmalarla olur. 

İşçi kağıdı № 2. 

  

 

• Konu: Gıda maddeleri ve sindirim organları (görevler paketi 2) 
Öğrenciler: 1. 2. 3. 4. 
Soru 1. Proteinlerin kaynağı hangi gıdalar ve onların ne gibi önemi var? 
2. Yumurtanın üzerine sodyum-nitrat eklediğinizde rengi neden değişir? 
 

P.Zakir - II takım üyesi. Tüm hareket süreci – kasların yığılması, ilklerde kamçı ve 
kirpiklerin titremesi vb. proteinler sayesinde oluşuyor. 
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Sorular basitten komplekse doğru öyle geçmelidir ki, takımın her bir üyesi kendi seviyesine 

uygun görevi getirebilsin. İşçi kağıtları üzere iş yerine getirilenden sonra seçilen öncüller 
tarafından sınıfta sunum yapılıyor. 

II aşama. 2. Yapılan işin tanıtımı 
Sunum takımda seçilen veya öğretmen tarafından numaralarla tercih edilen öncüller 

(liderler) tarafından sunulur ve tartışılıyor. Tartışma sırasında öğretmen yanıtları kabul eder, ama 
değerlendirme makamında sınıfa "düzdür?, düz değildi? soruları ile soruyor) 

2. Konulan kriterlerle takımların işinin değerlendirilmesi ve refleksiya. 
Takımların tanıtımı öğretmen ve öğrenciler tarafından değerlendirilerek sonda ve ortak puan 

çıkartılır. 
3. Ödevlerin tanıtımı ve tartışılması. 
4. Değerlendirme kriterleri: 
1. Takımdaki ortak etkinliğin düzeyi 
2. Asta konuşmak becerisi 
3. Esaslı soru koyma becerisi 
4. Verilen soruya esaslı cevap verilmesi 
5. Tanıtımın doğru planlanması 
Grup temsilcisi veya bireyin kendisi çalışmayı sunar, tartışılıyor. 
5. Refleksi. 
Bugün dersimizde, Yeni ne öğrendiniz? Bunu nasıl başardınız? "Soruları esasında refleksiya 

(özetleme) yapılır. (3, 6) 
Yapıcı yaklaşım ile interaktif derslerin yapılması sırasında öğrencilerin bilgi ve becerilerinin 

genelleştirilmesine, tekrarlanmasına, sağlamlaştırılmasına, yeni bilgi ve becerilerin 
oluşturulmasına imkan doğar. 

Yapıcı öğrenme öğrencilerde serbest düşünme ve çalışma becerisini artırır, karşılaştırarak 
sonuç çıkarmak, yaratıcı uygulama yetenekleri geliştirir. 

  
Kaynakça: 

1. Бессуднова, Н.В. (2008). Развитие критического мышления на уроках биологии / Н.В. 
Бессуднова, Т.А. Евдокимова//Биология в школе. № 3. 
2. Булавинцева, Л. И. (2008). Формирование интеллектуальных умений на уроке биологии / 

R.Ayşen - III takım üyesi. Bazı proteinler kimyasal bileşimleri kendilerine 
bağlayarak  taşıyabilir. Hemoglobin O2-yi akciğerlerden dokulara, dokulardan ise 
CO2-yi akciğere taşıyor  

D.Leyla - IV takım üyesi. Vücuta dahil olan yabancı cisimleri önlüyor, İnsan ve ya 
hayvan hormonlarının bir kısımı protein kökenlidir. Bir gram protein bölünürken 
17,6 kC enerji ayrılıyor.   
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REVMATOİD ARTRİTLİ HASTALARDA 

ELEKTROKARDİOGRAFİK 
GÖSTERGELER 

ELECTROCARDIOGRAPHY INDICATERS OF RHEUMATOID DISEASES OF THE 
PATIENT 

Huraman SEFEROVA  
Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi 

Fizoloji bölümü 
Özet 
 
Revmatoid artritli (RA) hastalarda hastalığın devam sürecine bağlı olarak miyokardda 

meydana gelen değişiklikler nedeniyle ritm ve iletkenlik bozulmalarının sessizlikte ve günlük 
Holter izlenmesinde kaydı çok önemlidir. Hastalığın devam süresinin uzaması kalpte 
aterosklerotik değişikliklerin güçlenmesine yol açıyor. 

Sessizlikte EKG işaretleri RA'lı hastalarda ritm ve iletkenlik bozukluklarının tamamen tespit 
edilememesi literatürde kaydedilir. 

Ritm bozukluğu göstergesi sinus taşikardiyasının yayılmasına dikkat edildikte anlaşılmıştır 
ki, hastalığın devam süresinin 5 yıla kadar olduğu hastalarda sessizlikte (%27,7) Holter 
izlenmesinde (%20,4) ciddi farklar tespit edilmemiştir. 

Genellikle Holter izlenmesinde 46 hastada sinus taşikardiyası (%65,7) olmak üzere, 
sessizlikte tespit olunan (%51,4/3) sinus taşikardiyasından (36 kişi, %51,4) ciddi ayrılmıştır 
(p<0,01). 

Hastalığın devam süresinin 10 yıldan çok olduğu 16 hastada (%35,7) sinus taşikardiyası 
rastlanmıştır ki, bu bizim görüşümüze göre hastalığın davam süresi ile ateroskleroza yol açan 
vaskulitler ve kalbin koroner hastalığı, gelişimi (ve bu zaman kalp krizi belirtileri) ile bağlıdır. 

Ekstrasistoliyaların RA'nın devam etme sürecinden bağımsız olarak sınıflandırılırması 
zamanı aşağıdaki manzaranı görüyoruz. Öyle ki, sessizlikte çekilmiş EKG bantlarında 14 hastada 
(%20) ekstrasistola kaydedildi. Günlük Holter izlenmesinde rakam 25'e (%35,7) ulaşmıştır (p 
<0,01). 

• Holter izlenmesinde (Günlük) aşkarlanan sinüs taşikardiyası, sinus bradikardiyası, 
ekstasistoliyalar, paroksizmal takhikardiyalar en çok hastalığın devam süresinin 5-10 yıl ve 10 
yıldan fazla olduğu tesadüflerde ortaya çıkmışdır: (p<0,01). 

• Ritm bozuklukları arasında titreyen aritmi gibi iletkenlik bozuklukları Holter 
izlenmesinde ciddi fark vermemiştir (p>0.5). 

• ST segmentinde ve T tişinde olan değişiklikler hastalığın 10 yıldan fazla devam ettiği 
tesadüfleri için daha çok karakteristik olmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Revmatoid artrit, elektrokardiografiya, ekstrasistoliya, Holter 
izlenmesi. 

 
Abstract 
The recording calm and daily Holter monitoring due to changes in the myocardium 

depending on the duration of the disease of rhythm disturbances are important for patients with 
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rheumatoid arthritis (RA) . Disease extension leads to increased atherosclerotic changes in the 
heart . 

It is noted that ECG symptoms in silence do not fully reveal mental or peripheral disorders 
in patients with RA. 

Indicator of rhythm disturbance was found when focusing on the spread of sinus 
tachycardia, without significant differences in Holter monitoring (20.4%) in peace of mind 
(27.7%) in patients under the age of 5 years with a duration of illness. 

Generally 46 patients differed considerably (p <0,01) which had spent holistic monitoring 
with sinus tachycardia (65.7%), and sinus tachycardia (51.4% / 3). 

In 16 patients (35.7%) with a disease duration of more than 10 years, tachycardia is 
associated with the development of vasculitis and coronary heart disease (and, therefore, 
symptoms of heart failure), which, in our opinion, also cause atherosclerosis with a disease 
duration. 

We got the following result in the classification of extra systoles depending on the duration 
of RA. Thus, 14 patients (20%) were extruded on an ECG in silence. On Holter daily monitoring, 
this indicator reached 25 (35.7%) (p <0.01). 

Excessive arrhythmia and rhythm disturbances did not significantly had differed during 
Holter monitoring (p> 0.5). 

Changes in the ST segment and T changes in the tooth disease are more characteristic for 
coincidences over 10 years. 

 
Keywords: Rheumatoid arthritis, Electrocardiography, Extra systole, Holter monitoring 

 
Giriş 
Revmatoid artritli (RA) hastalarda hastalığın devam sürecine bağlı olarak miyokardda 

meydana gelen değişiklikler nedeniyle ritm ve iletkenlik bozulmalarının sessizlikte ve günlük 
Holter izlenmesinde kaydı çok önemlidir. [1, 4]. Hastalığın devam süresinin uzaması kalpte 
aterosklerotik değişikliklerin güçlenmesine yol açıyor. [3]. 

Sessizlikte EKG işaretleri RA'lı hastalarda ritm ve geçici bozukluklarının tamamen tespit 
edememesi literatürde kaydedilir. [2,3]. 

Araştırmanın amacı: Revmatoid artritli hastalarda hastalığın devam sürecine bağlı olarak 
sessizlikde ve günlük Holter izlenmesinde gözlemlenen EKG performansının incelenmesidir. 

Araştırmanın materyal ve yöntemleri: EKG değişiklikleri 70 RA'lı hastada 49 (%70) 
kadın, 21 (%30) erkek öğrenilmiştir. 

Araştırmanın amacı 70 RA'lı hastada hastalığın devam sürecine bağlı olarak sessizlikte ve 
günlük Holter izleme sonuçlarına göre ritm ve iletkenlik bozuklukları, ayrıca T dişinde ve ST 
kesiminde gözlemlenen değişiklikleri öğrenmektir. 

EKG değişiklikleri 70 RA’lı hastada 49 kadın (% 70), 21 erkek (%30) öğrenilmiştir. 
Muayene anında hastaların yaşı 16-dan 63-dek (ortalama yaş sınırı 37,8 ± 7,4 yıl) hastalığın 
devam süresi 6 aydan 32 yıla kadar (ortalama 13,4 ± 8,4 il) tereddüt etmiştir. Revmatoid faktör 
tüm hastalarda test edilmiş, hastaların 56-da seropozitif, 14-de ise seronegatif forma 
aşkarlanmıştır.    Aktivlik derecesine göre üç derece ayırt edilmiştir. I aktivlik derecesi (minimum) 
- ECS (20 mm / saatadek), II (orta) aktivlik derecesi - ECS (2-40 mm / saat) ve yüksek 
(maksimum) aktiflik oranı (40 mm / saatten çok) farklandırılmıştir. Hastalığın devam süresi 3 
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grupta (5 yıla kadar, 5-10 yıl, 10 yıldan fazla) qruplanmıştır. 
EKG göstergeleri gibi aşağıdakilere dikkat edilmiştir: sinüs taşikardiyası, sinüs 

bradikardiyası, sinüs aritmiyası, ekstrasistoliyal paroksizmal taşikardiyalar, kulakçıkların titremesi 
ve seyremesi, T dişinde ve ST kesiminde olan değişiklikler. 

Araştırmanın sonuçları ve tartışmalar: Ritm bozukluğu göstergesi sinus taşikardiyasının 
yayılmasına dikkat edildikte anlaşılmıştır ki, hastalığın devam süresinin 5 yıla kadar olduğu 
hastalarda sessizlikte (%27,7) ve Holter izlenmesinde (%20,4) ciddi farklar tespit edilmemiştir. 

Genellikle Holter izlenmesinde 46 hastada sinus taşikardiyası (%65,7) olmak üzere, 
sessizlikte tespit olunan (%51,4/3) sinus taşikardiyasmdan (36 kişi, %51,4) ciddi ayrılmıştır 
(p<0,01). 

Hastalığın devam süresinin 10 yıldan çok olduğu 16 hastada (%35,7) sinus taşikardiyası 
rastlanmıştır ki, bu bizim görüşümüze göre hastalığın devam süresi ile ateroskleroza yol açan 
vaskulitler ve kalbin koroner hastalığının gelişimi (ve bu zaman kalp krizi belirtileri) ile bağlıdır. 

RA’nın devam süresine bağlı olarak ritim bozuklukları (Holter izlenmesine göre) 
 

EKG göstegeleri %’le, 5 yıla kadar %’le, 5-10 yıl %’le, 10 yıldan çok 
Sinus taşikardiyası 
-sessizlikte 
-Holter izlenmesinde 

10-27,7 
11-20,4 
p>0,5 

16-44,6 
13-23,9 
P>0,5 

%10-27,7 
%16-55,7 
p<0,05 

Sinus taşikardiyası 
-sessizlikte 
-Holter izlenmesinde 

 
- 
- 

 
- 
-1 

 
3 
3 

Ekstasiztoliyalarında 
kulakçık 
-sessizlikte 
-Holter izlenmesinde 

 
 
- 
  - 

 
 
2 
2 

 
 
- 
4 

AV 
-sessizlikte 
-Holter izlenmesinde 

 
1 
1 

 
2 
2 

 
1 
2 

Karıncık Es. 
-sessizlikte 
-Holter izlenmesinde 

 
2 
3 

 
1 
2 

 
5 
9 

Paroksizmal taşikardiya 
-sessizlikte 
-Holter izlenmesinde 

 
- 
- 

 
1 
2 

 
2 
3 

Paroksizmal taşikardiya 
-sessizlikte 
-Holter izlenmesinde 

 
- 
- 

 
1 
2 

 
2 
3 

 
Tablo №1 
Ekstrasistoliyaların RA'nın devam etme sürecinden bağımsız olarak sınıflandırılırması 

zamanı aşağıdaki manzaranı görüyoruz. Öyle ki, sessizlikte çekilmiş EKG bantlarında 14 hastada 
(%20) ekstrasistola kaydedildi. Günlük Holter izlenmesinde rakam 25'e (%35,7) ulaşmıştır (p 
<0,01). 
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Kulaçık ekstrasistoliyası hem sessizlikte, hem de günlük izlenmede 5 ilədək devam süreli 
hastalarda tesadüf etmemiştir. Hastalığın devam süresinin 5-10 yıl arasında tereddüt eden 
hastalarda AV ekstrasistoliyasımn yayılmasında fark olmamıştır. Hastalığın devam süresinin 10 
yıldan fazla olduğu tesadüflerde eğer sessizlikte bir hastada gözlemlenmişse günlük izlenmede bu 
2 kişide gelmiştir. 

Karıncık ekstrasistoliyası sessizlikte 8 kişide (%11,1) tesadüf olunmuşsa: günlük izlenmede 
bu rakam 14'e (%20) ulaşmıştır (p<0,01). Karıncık rasistoliyası RA'nın devam süresine bağlı 
olarak tasnif edildiğinde bellidir ki. en çok (9 hasta) 10 yıldan çok devam süreli hastalarda 
rastlanmıştır.       

Paroksizmal taşikardiye gelince bu ritim bozukluğu sessizlikte 3 hastada belli olursa, günlük 
izlenmede bu %7,1 olmak üzere (5 hastada) kendini göstermiştir. (p<0,01). 

Kulakcıkların titremesi ve seyremesi gibi ritim bozukluğu eğer sessizlikte 4 hastada (%5,7) 
rastlanmışsa, günlük izlenmede rakam 7'ye ulaşmıştır (10,0). Bu da izlemenin diyagnostikada 
önemli rolünü göstermektedir. 

RA-nın davam müddətindən asılı olaraq ST seqmentində və T dişində oh dəyişikliklərə 
diqqət yetirilmişdir. 

Hastalığın devam sürelerine gelince paroksizmal taşikardi, ayrıca kulakçıkların titremesi ve 
sönmesi RA'nın 5-10 yıl ve 10 yılı aşkın devam süreli hastalarda daha çok bulunmuştur. 

RA-nın devam sürecine bağlı olarak ST kesiminde ve T dişinde olan  değişikliklere dikkat 
edilmiştir. 

Tablo № 2 
 I grup II grup III grup 
EKG göstegeleri %’le, 5 yıla kadar %’le, 5-10 yıl %’le, 10 yıldan çok 
ST segmentindg 
değişiklikler 
-sessizlikte EKG 
-Holter izlenmesinde 

5-20,0 
8-20,0 

8-32,0 
12-30,0 

12-48 
20-50,0 

T tişindeki değişik-
likler 
-sessizlikte - 
-günlük, -Holter 
izlenmesinde  

7-23,4 
%8-19 

8-26,6 
14-33,3 

15-50 
%20-47,7 

 
Sessizlikte çekilmiş EKG'ye göre ST kesimindeki değişiklikler 25 kişide gözlenmiştir. 

Gruplar üzere % 48 olmakla ST kesiminde değişiklik en fazla 3 grupta - hastalığın devam 
süresinin 10 yıldan fazla olduğu grupta rastlar ki, bu bir daha RA'nın devam süresi ile kalbin 
aterosklerol zedelenmesi arasında olumlu korrelyativ ilişkilerin olması fikrine uygundur [6, 7] 

Günlük Holter izlenmesinde 42 kişiden T (%60) dişinde değişiklik aşkar edilmiştir. 
Burada da hastalığın devam süresi ile T dişinde meydana gelen değişiklik arasında pozitif 

korrelyativ ilişkiler ortaya çıkmıştır. Öyle ki, 20 hastada (%47,7) hastalığın devam süresi 10 
yıldan fazla olmuştur. (P<0,01). 

RA’lı hastaların 25'inde (%35,7) ST kesiminde değişiklik aşkar edilmiştir. Bu kontrol 
grupla karşılaştırıldığında (15 kişide - %21,3) p<0,01 ciddi fark olarak belirtilmiştir. Günlük 
Holter izlenmesinde ise bu rakam %57,1 teşkil etmiştir (40 kişi) p <0,01. 
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RA’nın devam süresine gelince gruplar üzere anlaşılmıştır ki, hastalığın devam süresi 
arttıkça gruplar üzere ST kesiminde olan değişiklikler de artıyor. 

Beləliklə, xəstəliyin davam müddətindən asılı olaraq revmatoid artri xəstələrdə EKQ 
dəyişikliklərinin Holter monitorinqini aşağıdakı kimi təsnif etır. olar: 

Bu bir daha revmatoid sürecin sonucunda miyokardda sklerotik, fiber süreçlerin 
geliştirilmesi, ayrıca revmatoid süreçle ateroskleroz arasındaki sık ilişkiden haber verir (5). 

Sonuç 
Böylece, hastalığın devam süresine bağlı olarak revmatoid artri hastalarda EKG 

değişikliklerinin Holter izlenmesini aşağıdaki şekilde sınıflandırabiliriz: 
1. Holter izlenmesinde (Günlük) aşkarlanan sinüs taşikardiyası, sinus bradikardiyası, 

ekstasistoliyalar, paroksizmal taşikardiyalar en çok hastalığa devam süresinin 5-10 yıl ve 10 
yıldan fazla olduğu tesadüflerde ortaya çıkmışdır: ((P<0,01).) 

2. Ritm bozuklukları arasında titreyen aritmi gibi iletken bozuklukları Holter izlenmesinde 
ciddi fark vermemiştir (p>0.5). 

3.  ST kesiminde ve T tişinde olan değişiklikler hastalığın 10 yıldan çok devam ettiği 
tesadüfleri için daha çok karakteristik olmuştur. 
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İŞİTME YETERSİZLİĞİNDEN ETKİLENMİŞ ÇOCUKLARIN 

EBEVEYNLERİ İLE OLAN OYUN ETKİLEŞİMLERİNİN 
İNCELENMESİ 

Işıl ORAN 
Öğr. Gör., Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi 

           Sümeyye OKYAR  
                                                   Arş. Gör., Gazi Üniversitesi 
 
Özet 
Bu araştırmada işitme engeli olan çocuğa sahip ebeveynlerin ebeveyn-çocuk oyun etkileşimi 
sırasında sergiledikleri etkileşimsel davranışları karşılaştırılmıştır. Araştırmaya katılan 
ebeveynlerin serbest oyun bağlamında çocukları ile etkileşimlerinin video kayıtları alınmıştır. 
Araştırmanın çalışma grubunu Ankara ilinde bir kamu Üniversitesinin Tıp Fakültesi 
Hastanesinde  Odyoloji kliniğine 2017-2018 yılında devam eden yaşları 18 ile 48 ay 
aralığında olan 16 ebeveyn çocuk çifti oluşturmaktadır. Çalışma öncesinde, araştırmacılar 
araştırma grubunda yer alan çocuklar ve ebeveynlerine ait kimlik bilgileri, sağlık ve eğitim 
özgeçmişlerine ilişkin bilgileri elde etmek amacıyla Gazi Erken Çocukluk Gelişimi 
Değerlendirme Aracı’nın (GEÇDA) bilgi formunda yer alan soruları kullanmışlardır. 
Araştırma, Odyoloji kliniğine bağlı bağımsız bir odada her biri beşer dakikadan toplam on 
dakikada iki oturumda gerçekleştirilmiştir. Kurum ortamındaki etkileşim kayıtları 
uygulamanın yapıldığı odanın zeminine minder üzerine halı serilerek, etkileşimlerin yerde 
gerçekleştirilmesine olanak verecek biçimde planlanmıştır. Araştırma kapsamında ebeveyn-
çocuk etkileşimi bağlamında ebeveynlerin çocukları, çocuklarında ebeveynleri ile olan, oyun 
içinde sergiledikleri etkileşim davranışlarını kaydetmek için araştırmacılar tarafından, alan 
yazına dayalı olarak ebeveyn-çocuk etkileşim davranışları kodlama çizelgesi geliştirilmiştir. 
Araştırmada ebeveyn- çocuk oyun etkileşimi bağlamında, ebeveyn ve çocukların karşılıklı 
oyun davranışları verilerini kodlamak amacı ile veri kodlama çizelgesi oluşturulmuştur. 
Parçalı zaman aralığı kaydı kullanılmıştır. Çalışmanın ilk katılımcı grubu olan işitme engelli 
çocukların veri kodlamaları etkileşime başladıktan sonra başlama dakikasını izleyen beş 
dakikalık zaman dilimi süresince kodlanmıştır. Kodlama iki oyuncak seti ile, beşer dakikalık 
zaman dilimlerinde toplam on dakikada ve iki oturumda gerçekleştirilmiştir. 10 dakikalık iki 
oturum süreci araştırmacılar tarafından video kayıtlarından izlenerek kodlama süreci 
gerçekleştirilmiştir. 
 Kayıtlar ebeveyn davranışları için oluşturulan beş kategoride incelenmiştir. Ebeveyn 
etkileşimsel davranışları kategorileri; yönerge verme, yönlendirici olma, taklit, dikkat ve pasif 
sözel ifadeler olarak belirtilmiştir. İşitme engelli çocuğu olan 16 ebeveynden elde edilen 
bulguları işitme engelli çocuğu olan annelerin daha fazla yönerge verici ve yönlendirici 
etkileşimsel davranışlar sergilediklerini göstermektedir. 
Anahtar Kelimeler: Ebeveyn-Çocuk Etkileşimi, İşitme Yetersizliği, Oyun Çeşitleri, Ebeveyn 
Etkileşim Davranışları 
GİRİŞ 
Doğum anından başlayarak çocuklar pek çok bilgiyi işitmelerini kullanarak öğrenirler. 
Böylece işitme duyuları yoluyla sürekli olarak çevrelerindeki diğer kişilerin konuşmalarını 
duymakta ve bu sesler ile o anda oluşan olaylar, işler, oyunlar arasında bağlantı 
kurmaktadırlar. Bu seslere anlam vermekte ve insanların düşünce, duygu ve bilgilerini 

ULUSLARARASI 24 Kasım BAŞÖĞRETMEN EĞİTİM ve  
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konuşma ve işitme yoluyla aktardıklarını öğrenmektedirler (Mustul, Turan ve Uzuner, 2016; 
Tüfekçioğlu, 2003). İşitme kaybı olan çocuklar ise, çevrelerinden gelen sözel mesajları ve 
ipuçlarını anlayamamakta ve kendilerinden beklenen cevapları da diğerlerine 
iletememektedirler. Dolayısıyla işitme kaybı hem çocuğu işitsel girdilerden yoksun 
bırakmakta hem de yetişkinlerle olan etkileşimini de olumsuz yönde etkileyerek dil ve iletişim 
becerilerinin gelişimine ayrıca bir engel oluşturmaktadır (Mustul, Turan ve Uzuner, 2016; 
Tüfekçioğlu,2003).   
Etkileşim, yetişkin ve çocuğun birbirlerinin sözel ve sözel olmayan ifadelerini karşılıklı 
anlaması ve cevap vermesi olarak tanımlanmaktadır. Etkileşim sürecinde çocukların 
davranışları ve sözel ifadeleri yetişkinler tarafından anlaşılıp cevaplandırılırken aynı şekilde 
yetişkin davranışları da çocuklar tarafından anlaşılıp cevaplanmaktadır (Mustul, Turan ve 
Uzuner, 2016).   Bu karşılıklı alış-veriş içinde yer alan yetişkin davranışları çocukları iletişim 
kurmaya özendirirken aynı zamanda iletişim becerilerinin gelişmesini sağlamakta ve 
hızlandırmaktadır (Frey ve Kaiser, 2011;  Freeman ve Kasari, 2013).  
 
İşitme kaybının varlığı, çocukta görülen çevre seslerine karşı duyarsızlık ve dil düzeyinin 
akranlarına göre geriden takip edilmesi ile sonuçlanarak yetişkin ile çocuk arasındaki 
etkileşimin kalitesini olumsuz bir yönde etkileyebilmektedir. Özellikle ileri dereceli işitme 
kaybının varlığında, hem çocuğun işitsel kapasitesindeki sınırlılık hem de dil gelişiminin ağır 
seyri çocukla etkileşime giren yetişkinlerin kullandıkları dil ve iletişimi sınırlandırmakta ve 
çocuğun dil ve iletişim gelişimini engelleyici ortamların oluşmasına neden olmaktadır.  
 
Gelişim ve bilişsel alanlarda çocuklarda ilerlemenin en hızlı olduğu dönem, çocukların 
zamanlarının büyük çoğunluğunu birincil bakım verenleri ile geçirdikleri erken çocukluk 
dönemidir. İşitme yetersizliği olan çocukların erken dönemlerde (0-3 yaş) maruz kalacakları 
uyaran eksikliği ve yetersiz dil girdileri, dil gelişimini olumsuz yönde etkilemektedir. Bu 
nedenle işitme kayıplı çocuklarla bir arada yaşayan ve çocukların bakımına katılan 
yetişkinlere, çocukta görülen etkileşim problemlerinin üstesinden gelmek, çocuğun işitme ve 
dil becerilerini desteklemelerini sağlamaya yönelik yeterliliklerin kazandırılması oldukça 
önemlidir. Deneyimli bir oyun partneri çocuğun mevcut oyun yeteneğini anladığında, 
çocuğun oynama girişimlerini desteklediğinde ve daha gelişmiş oyun biçimlerini 
modelleyerek oyunu genişlettiğinde etkili oyun etkileşimleri ortaya çıkabilir (Freyve Kaiser, 
2011;  Freeman ve Kasari, 2013).  
Erken çocukluk döneminde, ebeveyn-çocuk etkileşiminde, ebeveynlerin çocukları ile oyun 
sırasında sergiledikleri etkileşim davranışları; çocuk merkezli olup olmama, çocuğun oyun 
sırasında sergilemiş olduğu etkileşimsel ipuçlarını yeterli oranda ve zamanında algılayıp 
algılayamaması, çocuğun göstermiş olduğu ipuçlarına zamanında ve uygun yanıtlar verip 
verememe ve etkileşim sırasında çocuğuyla gereken düzeyde ilgilenip ilgilenmeme gibi 
çocuğun gelişimini doğrudan etkileyen temel değişkenlerdir. Bu etkileşim stillerinin çocukla 
etkileşim halindeyken kullanılması ve risk faktörlerinin değerlendirilmesinde, işitme engelli 
çocukların iletişim problemlerini gözlemleme ve destekleme açısından ebeveynler kritik 
ölçüde öneme sahiptir. 
Bu kapsamda bu araştırmanın amacı, işitme engelli çocuğu olan Türk anneler ile çocuğu 
normal gelişim gösteren Türk annelerin çocukları ile etkileşimlerinde sergiledikleri etkileşim 
davranışlarını kendi içerinde ve birbirleri ile karşılaştırarak incelenmesidir. Bu temel amaç 
doğrultusunda aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır. 
2. Yapılandırılmamış serbest oyun bağlamındaki anne-çocuk etkileşiminde, annelerinin işitme 
engeli olan çocuklarına yönelik etkileşimsel davranışları ne düzeydedir?  
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3. Yapılandırılmamış serbest oyun bağlamındaki anne-çocuk etkileşiminde, işitme engeli olan 
çocuklarının annelerine yönelik etkileşimsel davranışları ne düzeydedir?  
YÖNTEM 

 
Bu bölümde araştırmanın desenine, katılımcılar ve seçiminde belirlenecek kriterlere, 
araştırmanın gerçekleştirileceği ortam ve kullanılacak materyallere, uygulama sürecine, 
verilerin toplanması, analizi edilmesi ve yorumlanmasına yer verilecektir. 
Araştırma Modeli 
İşitme yetersizliğinden etkilenmiş ve normal gelişim gösteren çocukların, ebeveynleri ile olan 
etkileşimsel oyun davranışlarının incelenmesini amaçlayan bu çalışma betimsel tarama 
modeline göre desenlemiştir. 
Katılımcılar ve Seçimi 
Araştırmanın çalışma grubunu Ankara’da bulunan bir kamu üniversitenin  Tıp Fakültesi 
Hastanesinin Odyoloji kliniğine devam eden yaşları 18 ile 48 ay aralığında olan toplam 16 
ebeveyn çocuk çifti oluşturmaktadır. Çalışma grubunda yer alan İşitme engeli olan çocukların 
yedisi kız, dokuz’u ise erkektir.  
. Çalışma öncesinde, araştırmacılar araştırma grubunda yer alan çocuklar ve ebeveynlerine ait 
kimlik bilgileri, sağlık ve eğitim özgeçmişlerine ilişkin bilgileri elde etmek amacıyla Gazi 
Erken Çocukluk Gelişimi Değerlendirme Aracı’nın (GEÇDA) bilgi formunda yer alan 
soruları kullanmışlardır.  
Araştırmaya dahil edilen işitme engelli ve normal gelişim gösteren çocukların, kronolojik yaş 
olarak 18-48 ay aralığında olması, bir yetişkin ile en fazla 5 dakika oyun etkileşiminde 
kalabiliyor olması ayrıca işitme engeli olan çocukların işitme engelli tanısı almış olması ve ek 
bir engelinin olmaması Ebeveynlerin ise, çocuğa birincil bakım veren kişiler olmaları ve 
çalışmaya katılmaya gönüllü olmaları araştırmanın temel önkoşul becerileri olarak 
belirlenmiştir. 
Ortam ve Materyaller 
Araştırma, Odyoloji kliniğinde bağımsız bir odada her biri beşer dakikadan toplam on 
dakikada iki oturumda gerçekleştirilmiştir. Kurum ortamındaki etkileşim kayıtları 
uygulamanın yapıldığı odanın zeminine minder üzerine halı serilerek, etkileşimlerin yerde 
gerçekleştirilmesine olanak verecek biçimde planlanmıştır.  
Etkileşim kayıtları alınmadan önce çocuğun etkileşim ortamına aşina olması için, 
ebeveynlerden etkileşim kaydı alınmadan en az 5 dakika önce ortamda hazır bulunmaları 
istenmiştir. Araştırmanın veri toplama sürecinde aile etkileşimsel davranışları serbest oyun 
bağlamında video ile kaydedilmiştir.  
Bu çalışmada kullanılacak oyuncak setleri oluşturulurken Lifter (2005) ve Şahin’in (2013) 
çalışmaları incelenerek örnek bir şekilde oluşturulan oyuncak setleri uzman görüşüne 
sunulmuş, uzmandan gelen öneriler doğrultusunda oyuncak setleri oluşturulmuştur. İşitme 
yetersizliğinden etkilenen çocukların ve normal gelişim gösteren çocukların ebeveynleri ile 
olan etkileşimsel oyun davranışlarının inceleneceği bu araştırmada, çocukların oyun 
davranışlarının oyun materyallerinin niteliğinden etkilenme düzeyini kontrol altına almak 
amacıyla standart iki oyuncak seti kullanılmıştır.Araştırmacılar tarafından uzman görüşü 
doğrultusunda belirlenen oyuncakların yer aldığı oyuncak seti, katılımcı çocukların yaşlarının 
dikkate alınacağı, çocukların farklı oyun davranışlarını (sembolik oyun, işlevsel oyun ve 
işlevsel olmayan oyun) sergilemelerine olanak sağlayan oyuncaklardan oluşturulmuştur. 
Oluşturulan oyuncak seti içerisinde çocukların olası cinsiyete dayalı oyuncak seçimleri de 
dikkate alınmıştır. 
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Veri Toplama Araçları 
Araştırma kapsamında ilk olarak araştırmanın katılımcı gruplarını oluşturan çocuk-ebeveyn, 
çiftlerinin eğitim, sağlık vb. durumlarına ilişkin bilgi almak amacı ile "GEÇDA" nın bilgi 
formu kullanılmıştır.. 
Araştırma kapsamında ebeveyn-çocuk etkileşimi bağlamında ebeveynlerin çocukları, 
çocuklarında ebeveynleri ile olan, oyun içinde sergiledikleri etkileşim davranışlarını 
kaydetmek için araştırmacılar tarafından, alan yazına dayalı olarak ebeveyn-çocuk etkileşim 
davranışları kodlama çizelgesi geliştirilmiştir. Ebeveyn-çocuk etkileşim davranışları beş 
kategoride incelenmiştir. Bu kategoriler; yönlendirici olma, yönerge verme, taklit etme, dikkat 
çekme, pasif sözel ifadeler kullanımıdır. Araştırmanın ebeveyn-çocuk etkileşimi davranışları 
kodlama çizelgesinde yer alan ebeveyn-çocuk etkileşim davranış kategorilerinin tanımları 
Tablo 1'de verilmiştir.  
Tablo 1. Ebeveyn-Çocuk Etkileşim Davranış Kategorileri 
Yönerge verici olma Oyun sırasında “al,ver,bırak” gibi ifadelerin kullanılması veya 

fiziksel müdahalede bulunulması 
Yönlendirici olma Oyun sırasında “bebeğin karnımı açıkmış, süt vermek ister misin, 

aa karnım açıktı”  gibi ifadelerin kullanılması 
Taklit   Oyun sırasında annenin çocuğun başlattığı etkinliği devem 

ettirerek aynı hareketleri tekrar etmesi 
Dikkat çekme  Oyuncak hakkında konuşma, oyuncağın özelliklerini belirtme 
Pasif sözel ifadeler  Oyun sırasında yapılan davranışlara “doğru, oldu olmadı” gibi 

ifadelerle tepki verilmesi 
 
Araştırmada ebeveyn- çocuk oyun etkileşimi bağlamında, ebeveyn ve çocukların karşılıklı 
oyun davranışları verilerini kodlamak amacı ile veri kodlama çizelgesi oluşturulmuştur. 
Parçalı zaman aralığı kaydı kullanılmıştır. 
Gözlem Verilerinin Kodlanması ve Gözlemciler Arası Güvenirlik  
Araştırmanın kodlama süreci elde edilen gözlem verileri üzerinden yapılmıştır. Araştırmanın 
birinci, ikinci ve üçüncü yazarları arasında görüş birliğine varılarak verilerin kodlanması 
başlatılmıştır. Bu süreçten sonra araştırma verilerinin tamamı kodlanmıştır. Yine özel eğitim 
alanından başka bir araştırmacı tarafından kayıtların % 25‟u gözlemciler arası güvenirlik 
amacıyla kodlamıştır. Gözlemciler arası güvenirlik verisi “Görüş birliği / Görüş birliği + 
Görüş ayrılığı X 100” formülü ile hesaplanmıştır. İzlenilen kayıtlarda toplam 152 adet veri 
kodlanmıştır. Araştırmacıların uzlaştığı veri sayısı 144, ulaşmadığı veri sayısı ise 8 olarak 
bulunmuştur. Bu veriler doğrultusunda araştırmanın gözlemciler arası güvenilirlik yüzdesi 
%94 olarak bulunmuştur.  

BULGULAR VE SONUÇ 
 

Ebeveynlerin İşitme Engeli Olan Çocuklarına Yönelik Etkileşimsel Davranışlarına İlişkin 
Bulgular 
İşitme engelli çocuğa sahip ebeveynlerin  çocuklarına yönelik etkileşimsel davranışları 
kullanım düzeylerinin birbirleri ile ilişkisi alan yazına dayanaklı olarak hazırlanmış 
kategoriler (yönlendirici olma, yönerge verme, taklit etme, dikkat çekme, pasif sözel ifadeler) 
bağlamında incelenmiştir. Ebeveynlerin işitme engeli olan çocuklarına yönelik etkileşimsel 
davranışlarına ilişkin bulgulara Tablo 2‟te yer verilmiştir.  
 
Tablo 2. İşitme Engelli Çocuğa Sahip Ailelerin Çocuklarıyla Oyunlarında Başlattıkları 
Etkileşim Davranışları Ve Çocuk Tepkileri 
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E.D.  Yönerge   Yönlendirme   Taklit    Dikkat 
Çekme  

 Pasif Sözel  

Ebevey
n 

AB ÇY AB ÇY AB ÇY AB ÇY AB ÇY 

1 1 1 9 9 0 0 5 3 0 0 
2 1 1 6 6 0 0 3 3 0 0 
3 1 1 11 7 0 0 1 0 0 0 
4 10 9 8 7 0 0 2 2 0 0 
5 2 2 18 14 0 0 0 0 0 0 
6 4 4 13 13 0 0 3 3 0 0 
7 11 11 7 7 0 0 1 1 0 0 
8 4 4 13 9 0 0 0 0 0 0 
9 8 8 3 3 0 0 1 1 4 0 
10 1 1 17 12 0 0 0 0 0 0 
11 3 3 13 13 0 0 2 2 0 0 
12 0 0 17 15 0 0 0 0 2 2 
13 4 4 10 9 0 0 6 3 1 0 
14 3 3 9 9 0 0 4 4 0 0 
15 0 0 9 9 0 0 4 3 0 0 
16 2 2 10 7 1 1 2 1 0 0 
Toplam 55 54 173 149 1 1 34 26 7 2 

Not: Tabloda AB ailelerin başlattıkları oyun etkileşim davranışını ÇY ise çocukların 
yanıtladıkları etkileşim davranışlarını temsil etmektedir.  
 

Tablo 2 incelendiğinde; işitme yetersizliği olan çocukların ebeveynlerinin etkileşimsel 
davranışlardan yönerge vermeyi ve yönlendirici olmayı sıklıkla kullandıkları görülmektedir. 
İşitme engelli çocukların ise annelerinin başlattıkları yönergelerin neredeyse tamamına tepki 
verdikleri görülmektedir. Ebeveynlerin toplamda 173 yönlendirici ifade kullandıkları çocukların 
ise bu ifadelerden 149'una tepki verdikleri görülmektedir. İşitme engelli çocukların 
ebeveynlerinin yönlendirici ifadelerinin büyük çoğunluğuna tepki verdikleri söylenebilir. 
Sadece bir ebeveynin çocuğunun başlattığı etkinliği taklit ettiği geri kalan annelerin çocuklarını 
hiç taklit etmedikleri görülmektedir. İşitme engeli olan ebeveynlerin oyun etkileşimlerinde 
taklidi kullanmadıkları söylenebilir. Ebeveynlerin oyun etkileşimlerinde toplamda 36 kez 
oyuncağa dikkat çektikleri görülmektedir. Çocukların ise 26 dikkat çekme davranışına tepki 
verdikleri gözlenmiştir. İşitme engelli çocukların ebeveynlerin başlattıkları dikkat çekme 
davranışlarına çoğunlukla tepki verdikleri söylenebilir. Ebeveynlerin oyunda pasif sözel 
ifadeleri çok tercih etmedikleri söylenebilir.  
 
 
İşitme Engelli Olan Çocukların Annelerine Yönelik Etkileşimsel Davranışlarına İlişkin 
Bulgular 
İşitme engelli çocuğa sahip çocukların annelerine yönelik etkileşimsel davranışları kullanım 
düzeylerinin birbirleri ile ilişkisi alan yazına dayanaklı olarak hazırlanmış kategoriler 
(yönlendirici olma, yönerge verme, taklit etme, dikkat çekme, pasif sözel ifadeler) bağlamında 
incelenmiştir. Ebeveynlerin işitme engeli olan çocuklarına yönelik etkileşimsel davranışlarına 
ilişkin bulgulara Tablo 3'de yer verilmiştir. 
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Tablo 3. İşitme Engelli Çocukların Oyunlarında Başlattıkları Etkileşim Davranışları ve Aile 
Tepkileri 
 E.D Yönerge Yönlendirme Taklit  Dikkat Çekme Pasif Sözel 
 Çocuk ÇB AY ÇB AY ÇB AY ÇB AY ÇB AY 
1 0 0 5 2 0 0 0 0 0 0 
2 0 0 11 8 0 0 3 3 0 0 
3 0 0 16 10 0 0 1 0 0 0 
4 0 0 4 3 0 0 2 1 0 0 
5 0 0 10 2 0 0 0 0 0 0 
6 0 0 6 1 0 0 0 0 0 0 
7 1 0 3 3 0 0 1 1 0 0 
8 0 0 6 5 0 0 0 0 0 0 
9 0 0 5 3 0 0 1 0 0 0 
10 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 
11 0 0 11 7 0 0 1 0 0 0 
12 0 0 9 1 0 0 0 0 0 0 
13 0 0 11 5 0 0 0 0 0 0 
14 0 0 7 2 0 0 0 0 0 0 
15 0 0 10 6 0 0 0 0 0 0 
16 0 0 6 2 0 0 3 3 0 0 
Toplam 1 0 125 61 0 0 12 8 0 0 

Not: Tabloda ÇB çocukların başlattıkları oyun etkileşim davranışını AY ise ailelerin 
yanıtladıkları etkileşim davranışlarını temsil etmektedir.  
 

 
Tablo 3 incelendiğinde; işitme yetersizliği olan çocukların ebeveynleri ile etkileşimsel 
davranışlardan yönlendirici olma ve dikkat çekmeyi sıklıkla kullandıkları görülmektedir. 
İşitme engelli çocukların annelerinin ise çocukların başlattıkları yönlendirmelerin yarısından 
azına tepki verdikleri görülmektedir. Çocukların toplamda 125 yönlendirici ifade kullandıkları 
ebeveynlerin ise bu ifadelerden 61'ine tepki verdikleri görülmektedir. İşitme engelli 
çocukların yönlendirici ifadelerinin çoğunluğuna ebeveynlerinin tepki vermedikleri 
söylenebilir. Sadece bir çocuğunun ebeveynine yönerge verdiği geri kalan çocuklarının  hiç 
yönerge vermedikleri görülmektedir. İşitme engelli çocukların oyun etkileşimlerinde toplam 
12 kez oyuncağa dikkat çektikleri ebeveynlerin ise bunlardan 8'ine tepki verdikleri 
görülmektedir. İşitme engelli çocukların taklit ve pasif sözel ifadeleri oyun etkileşimlerinde 
hiç kullanmadıkları görülmektedir.  
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 Resume: The article talks about criticism of Kazakh literature and its main goal and task. 
In this regard, the article discusses and analyzes the work of Tursunzhan Shapai, who 

contributed to Kazakh literary criticism literacy, including his work “AnykAbay”. In this work, T. 
Shapai not only reflects Abay's appearance, but also defines his inner essence in everyday life, 
which has never been so public. It is not asecret that in Kazakh literary criticism, the analysis of 
literary works has become more like advertising than analysis. To study the heritage of the great 
people of our nation, to respect the values of the people and to form a national ideology through 
them, to absorb this into the consciousness of the generation is the ultimate goal of every 
intellectual who thinks about the future of the country. The issue of development and 
competitiveness of our country in world civilization is on the agenda, preserving the centuries-old 
traditions of the country, a hereditary image, language, religion, religion, culture and history, 
literature and art. From this point of view, studying the path of TursynzhanShapay in Kazakh 
literature and criticism, we can see that he seeks to become a link between the reader and literary 
critic, also trying to improve the aesthetic culture, development and formation of the literary and 
aesthetic taste of the people. 

A scientist who keeps himself outside the world of cheapness does not allow the usual 
report of the content of a work, or a simple analysis, and does not allow to haveempty words. 
Whatever his work is, you can notice that he is trying to recognize his artistic nature, to recognize 
the deep meaning and with the help of precise examples to understand that he studied the work at 
the level of theoretical analysis. Most importantly, the critic himself seeks purity, beauty, and high 
intelligence in the readings. A critic with a high theoretical readiness and aesthetic taste criticizes 
only those works that, in his opinion, are really talented and have creative value, and can convey 

ULUSLARARASI 24 Kasım BAŞÖĞRETMEN EĞİTİM ve  
YENİLİKÇİ  BİLİMLER SEMPOZYUMU 
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valuable thoughts to readers. By identifying the advantages and disadvantages of a work, he 
attaches great importance to enhancing the aesthetic cult of both the authors of the work and the 
readers. Today we have high hopes for the critic who came to the development of Kazakh 
literature with his own attitudes and his personal style in criticism. 

 
Key words: Islamic position, literary criticism, literary work, Kazakh literature. 
 
Сын – көркем әдебиеттің, әдебиеттану ғылымының, одан қалды бүкіл әдеби 

үдерістің жол басшысы десек, ол күллі әдебиеттің, оның ғылымының ішкі мүмкіндіктерін, 
не бар, не жоғын, күш қуатын саралап біліп отырады және алға бастайды. Сынның басты 
мақсаты – көркем шығарманы талдау, бағалау. Сын – дегеніміз белгілі әдеби шығарманың 
жетістіктері мен кемшін тұстарын уақытында көре білу. Сын атқарар маңызды 
міндеттердің бірі – үгітшілдік, насихатшылық. Ол әдебиетте туындап жатқан 
жаңалықтарды дер кезінде оқырман қауымға үгіттеп, жақсы дүниелерді оқуға ұсынып 
отырады. Сол себепті де ол әр кезде әдебиеттің шынай жанашыры, бағыт сілтеушісі. 

Қазақ әдебиетінің қоржынына сапасы төмен, немесе ортаңқол дүниелердің түсіп 
кетпеуін қадағалайтын да осы сын болмақ. Әдебиет тарихында талапқа сай емес 
дүниелердің жүруі жалпы әдеби үдерістің бағасын әлсіретеді. Осы тараптан алғанда кез 
келген әдеби шығарма сыншылар тарапынан електен өткізіліп отырса құба құп болар еді. 
Ұрпақтан ұрпаққа жеткізіліп отыратын ұлттық құндылықтарымыздың әдеби шығармаға 
қойылатын талаптар үдесінен шығып отыруы керек-ақ. 

Қазақ әдеби сынында әдеби шығармаларды талдаудан гөрі жарнамалау басым боп 
кетті деген сөздердің жиі айтылып жүргендігі жасырын емес. Ұлтымыздың ұлы 
тұлғаларының мұраларын зерттеу, ұлттық құндылықтарымызды ұлықтау, солар арқылы 
ұлттық идеологияны қалыптастыру, ұрпақ санасына сіңіру елдің ертеңін ойлаған әрбір 
зиялы қауымның басты мұраты екендігі аян. Еліміздің сан ғасырлық дәстүрін, ата-баба 
салтын, тілін, ділін, дінін, мәдениеті мен тарихын, әдебиеті мен өнерін осы жолда еңбек 
еткен ұлт тұлғаларының мұраларын бар болмысымен сақтай отырып, оларды әлемдік 
өркениет өрісіне қарай өрістету, бәсекеге қабілетті ету мәселесі күн тәртібіне қойылып 
отыр. Осы тұрғыдан алып қарағанда Тұрсынжан Шапайдың қазақ әдебиеттануы 
менсынындағы жолын қарастырғанда, оқырман мен әдебиетші арасындағы сырласуды өз 
ұстанымына айналдырғанын, халықтың эстетикалық мәдениетін көтеруге, оқырманның 
әдеби-эстетикалық талғамын тәрбиелеуге, қалыптастыруға, дамытуға дәнекер болуға 
табанды түрде еңбек етіп жүргендігін көреміз. Шығарманың мазмұнын баяндап шығу 
немесе құрғақ талдау сияқты арзаншылықтан өзін таза, сырт ұстаған ғалым бос сөзділікке 
орын бермейді. Қандай шығарманы талдаса да оның көркемдік табиғатын тануға, ішкі жан 
дүниесіне үңілуге, нақты мысалдар арқылы теориялық талдау деңгейінде көз жүгірткеніне 
куә боласыз. Ең бастысы, сыншы өзі оқып, тұшынған туындылардан тазалық, сұлулық, 
биік парасаттылық іздейді. Теориялық даярлығы мен эстетикалық талғамы жоғары сыншы, 
көңіліне қонған шын мағынасындағы талантты, айтар ойы бар көркемдік құндылығы бар 
деген шығармаларға пікір айтуға, соның жетістігі мен кемшілігі жайлы ортаға ой салуды, 
сөйтіп халықтың да автордың өзінің де эстетикалық мәдениетін көтеруге көп көңіл бөледі.  

Абайтанушы және сыншы Т.Шапайдың Абай аудармаларына және «Анық Абайдың» 
бейнесін жасауға ден қойған еңбегін оқығаннан кейінгі күй қолға қалам ұстатты. 
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Тұрсынжанның Абайды ұлтқа жақындату және сыртқы бейнесімен қатар ішкі болмысын 
тануға талпынған еңбегі кез-келген адамды бей-жай қалдырмасы анық.Абайдың «анық 
дидарын» оқырманға таныстыру мақсатында сыншы ізденісі мен зерделеуі адамды ойға 
батырып, іздендіреді және біршама ойларға жетелейді екен. 

Абайдың дидарын танытуда оның балалары айтқан және ол турасында айтылған 
естеліктердің барлығының да маңызын ескеріп Абайдың нақты портретін жасау керек 
деген сыншының ойының маңыздылығы бүгінгі күн тарапынан өте өзекті. Мақалада осы 
жайлар туралы өзіндік пікірлер алға тартылады. Абайды абыз ақсақал бейнесінен басқа 
бейнеде көре алмай һәм елестете алмай жүргендігіміз жасырын емес. 

Ол айтады: «Абай туралы кітаптар жазылды, суреттер салынды, кинофильмдер 
түсірілді,сахналық қойылымдар жасалды. Қаншама мақала, зерттеулер, эсселер жарық 
көрді.Конференциялар, тойлар өтті. Бірақ ешқайсысы Абайдың өзін, күнделікті пәни 
тірліктегі пенде Абайды түсіндірген жоқ. Барлығындағы дерлік жалпы сарын: «қалың елім, 
қазағым» деп қамыққан Абай, «мыңмен жалғыз алысқан», әділетке қорған мызғымас қара 
жартастай мызғымас монолит Абай, «Өзің жалғыз, надан көп – Ұқтырасың сен не деп» деп 
күңіренген дана, оқшау Абай...Бірақ жүрегінде «махаббат ғадауатпен майдандасқан» Абай 
ұмыт қала берген сияқты» [1, 4 б] 

Бір кезде Абайдың баласы Тұрағұлдың «Әкем Абай туралы» деген шағын кітапшасын 
оқығанда Абайдың нақ дидарын көруге құмартып, әбден үңілгенмін. Себебі, еш боямасыз 
жазылған сөзді оқуға адамның құлшынысыартып, қызығушылығы бас көтере ме деймін. 
Сонда санамда осыған дейінгі қалыптасқан Абайдың бейнесі басқа арнаға жалт бұрылған. 
Тұрсынжан Шапайдың «Анық Абайын» оқығанда осы ойдың менімен қатар өзге 
адамдарды да ойландыратынын байқадым. Терең түйсіну мен сезінуден туған сыншы 
ойлары Абайдың шын бейнесін көруге, шын дидарын көруге жетелейді. 

«Бізге белгілі портреттерінде Абайдың рухани дидары жоқ» - дейді сыншы. Расында 
солай. Сыншы айтады: «Суретші, мүсінші, актер, әнші, киношы...алдымен Абайдың өз 
сөздеріне бойласын. Сосын, міндетті түрде, Абай туралы естеліктер мен аңыздарды 
оқысын» [2,157 б] 

Естеліктердің ішіндегі шындыққа ең жанасатыны Тұрағұлдың жазғаны сияқтанады. 
Үзіндіден келтіреді: «Мен әкемді танығанда, жүзі ашық, ажары сыртында, көзі өткір, ашуы 
да, қуануы да жылдам, ширақ жанды адам еді... Мәжілісі қызықты, сауықшыл, дастарханы 
аса мол еді. Бір іспен қызықтамай, жай, салбырап шаруасын істеп отырмаушы еді. Маған 
десе, малай, малшы, қызметкер қатынның да болса, бір тәуір мінезін, қылығын тауып, 
жақсы көріп, ойнап-қалжыңдап отырар еді...»  

Осы үзіндіден Абайдың портретімен қатар мінез-құлқы, тыныс-тіршілігі, іс-әрекеті 
көрініп тұрады. Өз ойыңдағы Абайдың нақ бейнесін жасап алуыңа көмегі зор болмақ. 

Сыншы ойын қорыта келе: «...Абайдың өмірінен бар білетініңді, өлеңінен бар 
түйсінгеніңді парықтасаң, анық Абайдың дидарында осы екі әлемнің (өмір-өлең) нұры 
бірдей тоғысқанын көресіз»-деп тұжырым жасайды [1,7 б] 

Осы ойды өзінің еңбегі арқылы таратып көрсете білген Т.Шапай еңбектерінің ауқымы 
кең, мәні мен маңызы  тереңде жатқандығын «көкірегі ояу» әрбір адам ұғынса керек. 
Өмiрiн мәдени еңбекке, әдебиет сынына арнаған адам өз кезеңiнiң ақыл-ойындағы 
өзгерiстердi, қоғамдық талап-тiлек, мұң-мұқтажды, тiптi саяси көңiл-күйдi танып-зерделеу 
қасиетiмен ерекшеленедi және де өз ой-толғамымен әлеуметпен бөлiсiп отыратын бұл 
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адамның ауызша не жазба пiкiрi белгiлi бiр тарихи кезеңдердегi тарихи сананың бағыт-
бағдар, даму деңгейiнiң, олардың өз еркiнен тыс, бағалы куәсi болып шығады.  Сыншы 
еңбегі қазақ әдебиетінің ұлттық әдеби-рухани мәдени даму заңдылықтарын ғана емес, 
қоғамның идеалдарын, әлеуметтiк тыныс-тiршiлiгiн де бiртұтас тануға мүмкiндiк бередi.  

Сыншы, абайтанушы Т.Шапай туралы ғалымдар пікірі әр алуан. Соның бәріндегі 
айтылар ойларды бір арнаға тоғыстырып айтсақ: «Ол – қазақ әдебиетіне келген «ерекше 
құбылыс», «жаңа бір көркем ой иесі» дегенге келіп саяды. 

БағашарТұрсынбайұлы бұл тарапта: «Анық Абай» - кемеңгердің жан дүниесін 
түсінуге талпыныс. Қазақ мінезінің, тұрмысының, дүниетанымының ең көркем тұстары 
мен кемшін жақтары тұтас қамтылған ақын мұрасының қадіріне жету. Сонымен қатар, 
абайтануға арналған методика іспетті» [3]. 

Тұрсынжанды «құбылыс» деп таныған ғалым Тұрсын Жұртбай: «Тұрсынжан 
Абайдың «Анық Абайының» өзі абайтанудағы ең таңдаулы зерттеулердің қатарында» дей 
отырып, «Мен оның алғашқы мақаласын оқығанда-ақ қазақ әдебиетіне жаңа бір көркем ой 
иесі келді деп бағаладым» дейді [4]  

Ендігі әңгімеміз Тұрсынжан Шапайдың Абай аудармаларына қатысты болмақ. 
Толығырақ айтсақ Абайдың «Қараңғы түнде тау қалғып», (Горные вершины) аудармасы 
турасында. Абайдың Лермонтовтан аударған өлеңдеріне  ғылыми талдау жасаған 
сыншының еңбектері өте тартымды және  мысалдар келтіре отырып зерделенген. Абайдың 
«Қараңғы түнде тау қалғып» өлеңінің аударылуы жөнінде сыншы «Гете – Лермонтов- 
Абай» аудармаларын салыстыра отырып өзінше тұжырым жасайды.Аталмыш тақырыпқа 
Тұрсынжаннан бұрын да қалам тербегендер аз емес. Десек те, Тұрсынжан Шапайдың 
зерделеуіндегі пікірлерді оқып отырып, бұрын  байқамаған көп суреттерге мән бермеске, 
таң қалмасқа амал жоқ. Ол үшін екі өлеңді қатар бере кетсек: 

 
М.Лермонтов                                   Абай 
 
Горные вершины                              Қараңғы түнде тау қалғып, 
Спять во тьме ночной;                      Ұйқыға кетер балбырап 
Тихие долины                                  Даланы жым-жырт дел-сал ғып 
Полны свежей мглой;                      Түн басады салбырап. 
 
Не пылит дорога,                             Шаң шығармас жол-дағы, 
Не дрожат листы...                           Сілкіне алмас жапырақ. 
Подожди немного                            Тыншығарсың сен-дағы 
Отдохнешь и ты.                              Сабыр қылсаң азырақ. 
 
Cыншының ойына бақсақ «түн сарынды тыныштық музыкасы келгендей құлаққа». 

Ой сабақтауы: «Ойшылға дүниенің басқа дыбысынан гөрі, үнсіздіктің тілі түсініктірек, 
тынымның бағасы артығырақ. Тау – үнсіз. Дала– жым-жырт. Жол – сұлық. Жапырақ–
қыбырсыз. Сен де сондай бір тынымнан дәмелісің... Табиғат пен адамның талықсыған осы 
тыныштығы  Мәңгіліктің ұлан дамыл, меңіреу үнсіздігіне ұласардай...Мәңгіліктің түпсіз 
шыңырау,мылқау құрдымына жұтылардай [2,159 б]. 

Осы жолдарды оқи отырып, сыншының сезім-түйсігіне қайран қаласың. Дүниенің 
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бірауық тыншып, дамылдаған, ызы қию шудан азат болған бір сәтіне тап болғандайсың. 
Кейде барша дабыра мен даңғазадан шаршап үнсіздікті жаның қаласа да, дәл осы 
тыныштыққа тап болғанда бойыңды үрей мен қорқыныш билейтіндей болады.Абайдың 
«Қараңғы түнде тау қалғыбын»оқығандағы осы уақытқа дейінгі пайымымыз бен сыншы 
зерделеуінен кейінгі  ой мен сезіну басқаша қалып алуымен өзгеше. Немесе Л.Толстойдың 
В.Белинскийдің Пушкин туралы мақаласын оқығаннан кейінгі «Мен Пушкинді енді 
таныдым» дегеніне ұқсас бір жайт. 

Лермонтов аудармасы турасында сыншы айтады: «Шынында, мұндағы 
тыныштықтың бейнесі – тұтас.Тіпті, дыбыс,есіту мағынасын беретін бір де бір сөз 
кезікпейді. Лермонтовтың тыныштығында жарықшақ жоқ. «Түпнұсқа» Гетенің «үнсіздігі» 
де дәл мұндай қапысыз емес» [2, 159 б]. 

Осы арада сыншы үш ақынның өлеңдерін бағыт ете отырып, былайша зерделейді: 
«Г.Бельгер жасаған жолма-жол аудармадан қазақшаласақ, Гетеден «Ағаш басын шалған 
еміс-еміс лепті сезесің». Ал, Абайда, (алғашқы шумақта) әлі толық орнығып бітпеген 
тыныштықтың құлаққа естілмес, түйсік қана сезер сарқынды сарыны бар. Үш ақынның да 
(Гете – Лермонтов – Абай) мәтіндерін салыстыра отырып осы өлеңге тамаша талдау 
жасаған Герольд Бельгер Абайдағы «Сілкіне алмас жапырақ» деген жолдың орнына бала 
күннен өз құлағына сіңісті болған «Сыбдырламас жапырақ» деген вариантын қолданады. 
Және бұл екеуінің арасында «принципті айырмашылық жоқ» екенін де ескертеді» дейді де 
екі сөздің арасында приципті айырмашылық барын дәлелдеуге тырасады және  біздіңше,  
дәлел орынды сонымен қатар дәл. 

Сыншы уәжіне тоқталсақ: «... «сілкіне алмас» пен «сыбдырламастың» жеке сөйлем 
контексіндегі мағыналарында айтарлықтай алшақтық болмағанмен, дәл осы өлеңде, 
«Қараңғы түнде тау қалғыптағы» тыныштық күйінің тұтастығы тұрғысынан келгенде, 
принципті айырмашылық бар. Сөз тұлғасындағы білінер-білінбес, бір қарағанға ескерусіз 
мағыналық реңктерді ескеріп саналы түрде қолдану бар. Дәл сондықтан да Гетеде құстар 
үнсіз (құс сайрамайды емес), Лермонтовта жапырақ дірілдемейді (не шелестят емес), 
Абайдағы жапырақ сілкіне алмайды («сыбдырламас» болуы мүмкін емес) болып шығады » 
[2,160 б]. 

Сыншы өлеңнің барша табиғатын ерекше бір түйсікке салып талдағанда бір 
тыныспен оқып шығасың да, ой талдауларына келіспеске әбдің қалмайды. Міне, сыншыдан 
күтер талап та осы. Келесі қайырым: 

 
 Қараңғы түнде тау қалғып, 
Ұйқыға кетер балбырап. 
Даланы жым-жырт дел-сал ғып 
Түн басады салбырап. 

  
Тау қалғып барады, бірте-бірте балбырап ұйқыға кетпек. Етістік баяндауыштарға 

назар аударыңыз: қалғып, ұйқыға кетер, түн басады – бәрі де келер шақтағы аяқталмаған, 
тиянақталмаған қалып-күйді білдіреді. Тауды иықтаған ауыр түн салбырай төніп, даланы 
да бірте-бірте меңдемек.[2,160 б] 

Кезінде Абайдың Лермонтовтан аударған өлеңдері хақында З.Ахметов: «Переводы 
Абая из Лермонтова не есть простая копия русского оригинала. Большой самобытный 

356 / 562



                                                                                        
www.24kasim.org 

 

 

художник – Абай творчески воссоздает произведения Лермонтова [5,66 б]-деп баға берген. 
Бүгінгі сынның тұғырын биікке көтеруге атсалысып жүрген сыншы, абайтанушы 

Т.Шапайдың озық ойлы пікірлері мен толымды талдаулары алдыңғы буын сыншылардың 
биік өресін жалғастыратын заңды жалғасы іспетті. 

«Алматы ақшамы» газетінің тілшісі Е.Байтілестің «...сіздің жасыңыздағы адамдар 
пенделіктен арылып, Құдайға жақындай түсетін сияқты» деген сауалына  Тұрсынжан: 
«Құдайға жақындау» дегенді мен Абай уағыз еткен мағынада түсінемін. Яғни, хал-
қадеріңше адамгершілікке жетігу, адамдығыңызды толықтау парыз» деп жауап берген 
екен[6]. 

Сыншы Т.Шапайдың сыншылық тұғыры айқындалатын бұл мақалалардың  мақсаты 
айқын, көтерер жүгі біршама ойлы. Сондықтан болар, оқырманын ойландырады, 
сыншының әрбір жаңа дүниесін іздеп оқиды, себебі, бұл шығармалар бүгінгі сыншыға 
нағыз керек құралдар.  

Қ.Ергөбек бұл орайда: «Сол «әдеби сын жоқ» деген пікірдің өзі сынның бар екендігін 
білдіреді. Өйткені, бұның өзі де сын пікір емес пе? Әдебиет өрістесе, сын да өрістейді. 
Әдебиетөрістемесе, қутақырда сын не айтады, сыншы не айтады? Сын қалайөрістейді? Осы 
тұрғыданалғанда, соңғыкездеәдебиет те, оғанлайықты сын да бар деугеболады. 
...С.Абдрахманов, Т.Шапай, Қ.Әбдезұлы, Ә.Балқыбек, Д.Қамзабекұлы еңбектері танымдық 
сипаты, талдау мәнерімен ұнады. Жаңаша ой қорыту, жаңаша сөз саптау» деп ойлы пікір 
білдіреді. 

Сыншының барлық шығармаларын бір мақаланың аясына сыйғызу мүмкін емес. Сол 
себепті ойға алған дүниелерімізден екшеп, ықшамдап беруге ұмтылдық. 

«Осы күнде сын ақсап жатыр» немесе «Сын мүлде жоқ» деген таптаурын болған 
айыптауларға берілген тойтарыстың бірі – Т. Шапай шығармашылығы және биік ойлы 
дүниелері деуге әбден болады. Бүгінгі күн талабынан алғанда қазақ әдебиеттануының 
қадасының мықты қағылуына өз ұстанымдарымен, өзіндік қолтаңбасымен келген, адами 
ұстынын биік сақтаған сыншыдан күтер  үмітіміз де биік. 
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Түйіндеме: мақалада жаңартылған оқу бағдарламасының ерекшелігі мен тиімділігі 
туралы айтылады. Жаңартылған оқу бағдарламасы негізінде қазақ тілін оқытудағы 
ерекшеліктер. Мұғалімнің сабақты тиімді пайдалану ерекшеліктері. 
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Abstract: In article we consider the effectiveness and effectiveness of renewed program 

software. The excavation of the Kazakh language on the basis of the updated program. Effective 
preparatory training of practitioners. 

Key words: updated curriculum, innovation, advanced technologies, system appraisal. 
«Болашақта өркениетті дамыған елдердің қатарына ену үшін заман талабына сай 

білім қажет. Қазақстанды дамыған 50 елдің қатарына жеткізетін, терезесін тең ететін — 
білім» - Елбасымыз Н.Ə.Назарбаев жолдауында айтқандай, қазіргі даму кезеңіде білім беру 
жүйесінің алдында тұрған мақсаты: оқыту үрдісін технологияландыру болып отыр. 
Оқытудың əр түрлі технологиялары сарапталып, жаңашыл педагогтардың іс-тəжірибесі 
зерттеліп, жоғары оқу орындарында тəжірибеде қолдануда. 

Дамыған қай елдін болмасын өсіп-өркендеуі, ғаламдық дүниеде өзіндік орын алуы 
оның ұлттық білім жүйесінің деңгейі мен даму бағытына байланысты екені баршамызға 
мəлім. Болашақ мемлекет кепілі бүгінгі жастарға берген білім мен тəрбие мəселесіне 
қатысты. Қазақтың талантты ұлт ұстазы Ахмет Байтұрсынов: «Елді түзетуді бала оқыту 
ісін түзетуден бастау керек», -дегендей, жас ұрпаққа сапалы да саналы, мəн-мағыналы, 
өнегелі тəрбие мен білім беру - бүгінгі күннің басты талабы болып отыр.  

Шындығында мұғалімнің алдындағы үлкен жауапты міндет ол оқушыларға білім мен 
тəрбие беруде болып тұр. Қазіргі заман талабына сай əрбір оқушыны оқытып тəрбиелеуге 
байланысты мəселелерді өздігімен жəне шығармашылық ынтамен шешуге қабілетті 
жаңашыл мұғалім керек. Білім жүйесіндегі заман талабына сай енгізілген жаңартылған оқу 
бағдараламасы аясында жаңа, тез өзгермелі, білімді де білікті, тың серпіліске, өзгеруге 
дайын жəне жаңа талап межесінен көріне алатын шығармашыл да кəсіби шебер 
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мұғалімдерді қажет етіп отырғанына көзіміз жетіп отыр. Қазіргі таңда оқушылардың 
мектепте жақсы əрі табысты оқуы ғана маңызды емес, олардың болашақ өмірде де табысты 
болуы  мұғалімнің  қабілетіне, оның кəсіби құзыреттілігіне байланысты екенін баршамызға 
мəлім. Мұғалім оқушылар үшін қандай да бір пəн бойынша білім беретін адам ғана емес, 
сондай-ақ олардың оқудағы еңбегін қызықты, тиімді ұйымдастыра  алатын, оларға үлгі 
болатын ерекше тұлға болуы тиіс. Жаңа заман мұғалімінен күнделікті сабақ барысында 
оқушылармен  қарым-қатынас барысында əрбір жағдаят үстінде ерекше білім деңгейін 
көрсетуді жəне шығармашыл шешім қабылдай алуын талап  етіп отыр. Бұндай талапты 
орындау үшін қазіргі заманның мұғалімі  жаңашыл, икемді, өзгерісті тез қабылдай алатын, 
яғни жаңартылған білім бағдарламасын жетік əрі жан-жақты игерген, жаңа педагогикалық 
инновациялық технологияларды меңгерген болуы қажет. 

Соңғы жылдары білім беру саласында айтарлықтай  өзгерістер болып жатыр. Білім 
берудегі жаңғырту мен инновациялық үрдістердің дамуына ықпал етудің маңызды 
шарттарының бірі мұғалімнің кəсіби шеберлігі болып табылады. «Мұғалім көп əдісті білуге 
тырысуы керек. Оны өзіне сүйеніш, қолғабыс нəрсе есебінде қолдануы керек», - деп ұлт 
ұстазы Ахмет Байтұрсынов айтқандай, қазіргі заман талабына сай білім беру мəселесі сол 
қоғам талабына сай болуы қажет. Өз ісінің шебер мұғалімі ғана жоғары жетістіктерге жете 
алады. Қазіргі таңда пəнді жақсы, терең білетін, күнделікті сабақтағы тақырыпты толық 
қамтитын, оны оқушыға жеткізе алатын, əр түрлі деңгейдегі тапсырмаларды білу іскерлігі, 
оқытудың дəстүрлі жəне ғылыми жетілдірілген əдіс-амалдарын, құралдарын еркін 
меңгеретін, оқушылардың пəнге қызығушылығын арттыра отырып дарындылығын 
дамытудағы іздену-зерттеу бағытындағы тапсырмалар жүйесін ұсыну өмір талабы.  

Жаңартылған білім беру бағдарламасының ең негізгі мақсаты – білім  алушылардың 
оқу нəтижелерін жетілдіру əрі дамыту болып табылады. Орта білім мазмұнын жаңартудың 
көптеген компоненттері, соның ішінде мұғалімдердің біліктілігін арттыру бағдарламасы 
осы мақсатқа бағытталып беріліп отыр. 

«Қазақ тілі» пəнін оқытудың түпкі мақсаты – мемлекеттік ана тілін құрметтейтін, 
қадірлейтін, оның қоғамдық мəнін түсінетін жəне тілдік нормаларын сақтап, дұрыс қолдана 
білетін жеке тұлға қалыптастыру болып табылады. Жаңа білім беру  бағдарламасы  толық 
сілтемелер, мысалдар арқылы оқушы өз ойын еркін, ашық жеткізе білуге арналып 
жасалған. Қазіргі таңдағы бұл жаңаша оқу үдерісі мұғалім үшін де, оқушы үшін де берер 
пайдасы көп. Мұғалімнің нұсқауымен өз еркімен білім алатын  оқушы қазіргі таңда 
заманауи иновациялық технологияларды пайдалана отырып өз ойын ашық жеткізе алатын 
білімді ұрпақ бола алады.  

Бұл бағдарлама тілдік дағдыларды ғана дамытып қоймай, сонымен қатар оқушының 
шығармашылық қабілеттерін қалыптастырып, баланың жалпы жеке тұлға ретінде дамуына 
бағытталып жəне оқушылардың білім мазмұнын анықтайды. Білім беру бағдарламасының 
негізгі мақсаты – білім мазмұнының жаңаруымен қатар, критериалды бағалау жүйесін 
енгізу жəне оқытудың əдіс-тəсілдері мен əртүрлі инновациялық технологиядарды 
қолданудың тиімділігін арттыруды талап етеді. 

Бағалау жүйесі де түбегейлі өзгеріп, критериялық бағалау жүйесіне өтті. 
Критериалды бағалау кезінде оқушылардың үлгерімі алдын ала белгіленген кри-
терийлердің нақты жиынтығымен бағаланады. Бүгінгі таңда оқушылардың əр пəн бойынша 
үлгерімі екі тəсілмен бағаланып жүр. Ол: қалыптастырушы бағалау жəне жиынтық бағалау. 
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Қалыптастырушы бағалау оқушылардың күнделікті оқыту мен оқу үдерісінің ажырамас 
бөлігі болып табылады жəне тоқсан бойы жүйелі түрде өткізіліп отырады. Қалып-
тастырушы бағалау үздіксіз жүргізіле отырып, оқушылар мен мұғалім арасындағы кері 
байланысты қамтамасыз етеді жəне оқу үдерісін түзетіп отыруға мүмкіндік береді. 
Жиынтық бағалау оқу бағдарламасының бөлімдерін (ортақ тақырыптарын жəне белгілі бір 
оқу кезеңін (тоқсан, оқу жылы, орта білім деңгейі) аяқтаған оқушының үлгерімі туралы 
ақпарат алу мақсатында балл жəне баға қою арқылы өткізіледі. Қалыптастырушы бағалау 
жəне жиынтық бағалау барлық пəндер бойынша қолданылып жүр.  

Жаңартылған білім беру бағдарламасының ерекшелігі спиральді қағидатпен берілуі. 
Бағдарлама оқушының төрт тілдік дағдысын: тыңдалым, айтылым, оқылым, жазылымды 
жетілдіруге бағытталған. Осы негізгі төрт дағдыны қалыптастыру қажет. Бұл əр дағдының 
ерекше түсінігі бар. Бағдарлама «Біз пəн бойынша не білеміз жəне білімді қалай 
меңгереміз?» ұстанымы аясында ұйымдастыруды талап етеді. Пəн бойынша білімді 
меңгеру оқу бөлімдерінде тілдік дағдыларды қалыптастыру бойынша ұйымдастырылған. 
Оқу бөлімдері жинақталған білім мен түсінік жəне дағдыларды қалыптастыру мақсаттарын 
көздейтін бөлімшелерге бөлінген.Оқытудың мақсаттары əр бөлімше ішіндегі 
сабақтастықты айқындайды.Мұғалім мен оқушыға алдағы қадамдары жөнінде өзара ой 
бөлісуге, оларды жоспарлау мен бағалауға мүмкіндік береді. 

«Қазақ әдебиеті» пәнін оқытуда қолданылатын педагогикалық әдіс- тәсілдер  
ҚР білім беру ұйымдары (мектеп, гимназия, лицей т.б.) оқу үдерісінде «білім алу 

жолдарын білетін», өздігінен білім алуға, шешім қабылдауға қабілетті ынталы, 
қызығушылығы жоғары, өзіне сенімді, жауапкершілігі жоғары, өзінің жəне өзгенің іс-
əрекетіне талдау жасай алатын жеке тұлғаны қалыптастыруға бағытталған қағиданы 
ұстанады.   

Оқушылардың бойында бұл қасиеттерді түрлі оқыту стратегияларын қолдану арқылы 
қалыптастырады жəне дамытады. Атап айтқанда, олар:  диалогтік негіздегі мұғалім мен 
оқушының өзара біріккен оқу-танымдық іс- əрекеті үдерісін ұйымдастыру; мұғалім мен 
оқушының «субъект-субъектілік» дидактикалық қатынаста білім іздеу үдерісіне бірдей 
енуі; оқу проблемаларын шешу барысында мұғалім мен оқушының  ынтымақтасқан 
шығармашылық ізденіс əдістерін қолдану; оқу проблемаларын шешудің əдіс-тəсілдерін 
оқушыларға дамыта оқыту ұстанымына сай жолмен құру жəне көрсету; оқушының жеке 
пікірін тыңдау, олардың бұрын меңгерген білімдері  мен қалыптасқан түсініктерін əрі 
қарай дамыту үшін оны қолданудың маңыздылығын мойындау, соның негізінде білім беру 
мен білім алу үдерісін ынтымақтасқан білім алмасу үдерісіне айналдыру; өмірдің түрлі 
салаларына байланысты тілдік жəне сөйлеу жағдаяттары мұқият іріктелген тапсырмалар 
мен оқу іс-əрекет түрлерінің көмегімен оқушыны қазақ тілін өз бетімен үйренуге 
ынталандыру; оқу ойындарын қолдану; ойын жəне зерттеу əдісі; қазақ ұлттық салт-
дəстүрлерінен, қазақ фольклорынан театрландырылған үзінділер бойынша рөлдік 
ойындарды қолдану; қоғамдық ресурстарды (кездесулер, саяхатқа шығу) үйлесімді 
пайдалану; оқушылардың білім алуына «Оқыту үшін бағалау» арқылы қолдау көрсету; 
жоба əдісі негізінде оқушылардың зерттеу жұмыстарын жүргізуіне жəне зерттеу əдіс-
тəсілдеріне негізделген белсенді оқуын марапаттау; сын тұрғысынан ойлау дағдыларын 
дамыту; жеке жəне жұптық, топтық, ұжымдық жұмыстарды өзара үйлесімділікпен қолдану. 
ақпараттық-коммуникациялық технологияларды (интерактивтік тақта, компьютер, 
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телефон, теледидар т.б.) орнымен қолдану арқылы оқушылардың қазақ тілін үйренуге 
деген қызығушылығын үнемі арттырып отыруды қамту. «Қазақ əдебиеті» пəнін оқытуда 
басшылыққа алынатын ұстанымдар: қазақ тілінен оқушылардың ауызша сөйлеу жəне жазу 
бойынша функционалдық сауаттылығын қалыптастыру; оқушының қатесі үшін жазалап 
оқытуға болмайды, қателерін түзету үшін оқыту керек; оқушы мен мұғалім арасында 
сыйластық əрі ынтымақтастық қарым- қатынас қалыптастыру; оқушылардың жеке 
ерекшелігін ескере отырып, коммуникативтік іс- əрекет түрлерін меңгертуде арнайы 
деңгейлік тапсырмалар жүйесін қолдану; жоба əдісін қолдана отырып, топтық жұмысқа 
жағдай туғызу, топта өзге топ мүшелерімен еркін жұмыс жасауға баулу (мысалы: əр балаға 
топтың белсендімүшесі, кейде топ басшысы болуға мүмкіндік жасау); өз ойларын еркін 
айтуға, жеке шешім қабылдауға мүмкіндік беру; тапсырмаларды өмірлік шынайы 
жағдаяттармен байланыстыра отырып қолдану жəне өз бетінше білімін жетілдіруге баулу; 
түрлі белсенді шығармашылық, практикалық жұмыстарды қамтитын оқу дағдыларын 
қалыптастыру; өзіндік ізденіс пен қосымша материал пайдалануды қажет ететін 
тапсырмаларды орындау; «Не білемін? Не білгім келеді? Нені үйрендім?» түріндегі кері 
байланысты жүзеге асыру; рефлексиялық жаттығулар орындату; оқушылардың біліміне 
жүйелі мониторинг жүргізу; оқушының өз білімін жетілдіру жəне бағалауға 
ынталандыратын мүмкіндіктер жасау; оқушыға алған білімін өмірде қолдана білуге үйрету.  

Ойымды қорыта айтқанда, жаңа бағдарламаның мəні ол баланың функционалдық 
сауаттылығын қалыптастыру. Оқушы өзінің мектеп қабырғасында алған білімін болашақ 
өмірінде пайдалана білуі керек. Сол үшін де бұл бағдарламаның негізі «Өмірмен 
байланыс» ұғымына құрылып, ұстаздарға үлкен жауапкершілік міндеттеліп отыр. 
Оқушылардың бойына ХХІ ғасырда өмірдің барлық салаларында табысты болу үшін, 
қажетті дағдыларды дарыту үшін, мұғалімдердің тынымсыз еңбектенуі қажет етіледі. 
Жаңартылған оқу бағдарламасы аясында тек өз пəнін, өз мамандығын шексіз сүйетін, бала 
үшін  ұстаз ғұмырын құдіретті деп санайтын білімді мұғалімдер ғана жұмыс істей алады. 
Үйренгеніміз де, үйренеріміз де əлі көп. Мұғалім болашақтағы өзгерісті байқағысы келсе, 
онда сол өзгерісті уақытында жасауы керек, оқушы бойындағы қабілетті жетілдіріп, 
оқушыларды болашаққа жетелеп, жақсы істі бүгіннен бастағаны абзал. Жаңартылған білім 
бұл болашақтың кепілі. Жаңартылған білім беру бағдарламасы қазіргі замануи озық 
технологиялардың барлық қыр-сырларын білуге жетелейді. 

 
Пайдаланылған әдебиеттер: 

1. Мұғалімге арналған нұсқаулық Үшінші  (негізгі) деңгей. 2012ж 
2. ҚР орта білім мазмұнын жаңарту еңберінде қазақ тілінде оқытатын мектептердегі 

бастауыш сынып пəндері бойынша педагогика кадрларының біліктілігін арттыру курсының 
білім беру бағдарламасы. 2016ж 

3. «Тəжірибедегі рефлексия» жалпы білім беретін мектептердегі педагогика 
кадрларының кəсіби даму бағдарламасы Тренерге арналған нұсқаулық. 2016ж 
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ÖZET 
Bu çalışma, sosyal hizmet bölümü öğrencilerinin çevre dostu davranışlarının belirlenmesi ve 
çevre dostu davranışlarının bireysel özelliklerine göre karşılaştırılması amacıyla planlanmış 
ve yürütülmüştür. Araştırmanın örneklemini 2018-2019 eğitim-öğretim yılı güz döneminde 
Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü’nde öğrenim gören 
155 öğrenci oluşturmuştur. Genel tarama yönteminin kullanıldığı bu araştırmada verilerin 
toplanmasında kişisel bilgi formu ile Tanık (2012) tarafından geliştirilen “Çevre Dostu 
Davranışlar Ölçeği”nden yararlanılmıştır. Ölçek katılımcıların çevre dostu davranışları 
gerçekleştirme sıklıklarını belirlemek üzere 1 (Hiç), 2 (Az), 3 (Bazen), 4 (Sık) ve 5 (Epey) 
arasında değişen 5’li Likert tipinde toplam 26 maddeden oluşmaktadır. Toplanan verilerin 
istatistiksel analizleri için; tanımlayıcı istatistiksel metotların (aritmetik ortalama, standart 
sapma, frekans, yüzdelik) yanı sıra üniversite öğrencilerinin ölçek maddeleri ile bireysel 
özelliklerine göre karşılaştırılmasında homojen değişkenlerde iki grup için t testi, ikiden daha 
fazla grup için ANOVA ve heterojen gruplarda Kruskal Wallis testleri kullanılmıştır.  
Araştırma sonucunda sosyal hizmet bölümü öğrencilerinin çevre dostu davranışlarının yüksek 
derecede olumlu olduğu ve bu davranışlarının bireysel özellikleri ile karşılaştırılmasında yaş, 
cinsiyet, sınıf ve yerleşim yeri değişkenlerine göre anlamlı düzeyde farklılık gösterdiği 
belirlenmiştir (p<0.05). Kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre, 17-20 yaş grubundakilerin 
21-24 yaş grubundakilere göre,  1. sınıfta öğrenim gören öğrencilerin diğer sınıflarda öğrenim 
gören öğrencilere ve köyde yaşayanların il veya ilçede yaşayanlara göre daha yüksek oranda 
çevre dostu davranışlara sahip olduğu tespit edilmiştir.  
Anahtar kelimeler: Çevre, Çevre Dostu Davranışlar, Sosyal Hizmet Öğrencisi 
 
GİRİŞ 
Çevre, canlıların yaşamsal faaliyetlerini sürdükleri ve karşılıklı etkileşim içerisinde 
bulundukları yaşam ortamı olarak tanımlanmaktadır (Bilge, 2015). İnsan, çevre ve toplum 
birbirleriyle çok sıkı ilişki içinde olan kavramlardır. Çünkü çevre, etkilediğimiz, 
etkilendiğimiz, biçimlediğimiz iç dünyamızla yoğurduğumuz ve aynı zamanda kendimizi 
gerçekleştirdiğimiz yani biz olduğumuz yerdir (Kavruk, 2002).  
Çevre dostu davranış, çevreye mümkün olduğunca az zarar vermeyi, çevreye yarar sağlayan 
davranışları ifade etmektedir (Scannell & Gifford, 2010).  
Doğal kaynakların giderek azalması, iklimlerin değişmesi, küresel ısınma gibi sorunlar son 
yıllarda oldukça dikkat çekmektedir. Günümüzde insanların doğayı kendi çıkarları 
doğrultusunda kullanmasından kaynaklanan sebeplerle çevre sorunları globalleşmiş ve 
dünyayı yaşanmaz hale getirmiştir. Çevre sorunlarının kökeni insanların çevre hakkındaki 
tutum ve davranışlarına dayanmaktadır. Bu nedenle çevrenin korunmasında sadece 

ULUSLARARASI 24 Kasım BAŞÖĞRETMEN EĞİTİM ve  
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çevrecilere görev düşmemektedir. İnsanların tutum ve davranışları ile şekillenen çevre 
sorunlarının çözümünde insanlar da üzerine düşen görevi yerine getirmek durumundadır. Bu 
bakımdan çevre sorunlarının kalıcı çözümü için eğitim faaliyetleri oldukça etkilidir. Çevre 
konusunda eğitim almayan ve bilinçlendirilmeyen insanların çevreye karşı tutum ve 
davranışları da olumsuz olacaktır. Bu bağlamda çevre konusunda bilinçli ve duyarlı bireyler 
yetiştirmek bu sorunların çözümü için en etkili yollardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Çevreye karşı bilinçli bireylerin yetiştirilmesi, toplumlarda çevre duyarlılığının arttırılması, 
çevre sorunlarına ilişkin farkındalığın artırılması, çevre sorunlarının çözümünde önemli rol 
oynamaktadır. Çevrenin daha iyi bir duruma gelebilmesi için insanlarda davranış değişikliğine 
ihtiyaç duyulmaktadır. Bu değişimin temel öğesi de insan olmalıdır. Böylelikle toplumun tüm 
kesimlerinde farkındalık oluşturularak bireysel ve toplumsal değişim sağlanabilecektir 
(Çimen, 2013). Üniversiteler toplumu geliştiren kurumlardan biridir ve gelecekte çevreyi 
koruyan bireylerin yetiştirilmesinde kilit bir role sahiptir.  Bu nedenle bu çalışma, sosyal 
hizmet bölümü öğrencilerinin çevre dostu davranışlarının belirlenmesi ve çevre dostu 
davranışlarının bireysel özelliklerine göre karşılaştırılması amacıyla planlanmıştır. 
YÖNTEM 
Bu araştırmanın örneklemini 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Kırıkkale Üniversitesi Sağlık 
Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü’nde öğrenim gören ve çalışmaya gönüllü olarak 
katılmayı kabul eden yüz elli 1. 2. 3. ve 4. sınıf öğrencileri oluşturmuştur.  
Veri Toplama Aracı 
Genel tarama yönteminin kullanıldığı bu araştırmada verilerin toplanmasında kişisel bilgi 
formu ile Tanık (2012) tarafından geliştirilen “Çevre Dostu Davranışlar Ölçeği” 
kullanılmıştır. Ölçek katılımcıların çevre dostu davranışları gerçekleştirme sıklıklarını 
belirlemek üzere 1 (Hiç), 2 (Az), 3 (Bazen), 4 (Sık) ve 5 (Epey) arasında değişen 5’li Likert 
tipinde toplam 26 maddeden oluşmaktadır. Uygulanan çevre dostu davranışlar ölçeğinin 
derecelendirilmesi: “26-46 puan çok düşük”, “47-67 puan düşük”, “68-88 puan orta”, “89-109 
puan yüksek”, “110-130 puan çok yüksek” şeklindedir. Cronbach alpha güvenirlik katsayısı 
0,81 bulunmuştur. Ölçeğin kullanımı için Tanık’tan gerekli izinler elektronik posta ile 
alınmıştır. 
Verilerin Analizi 
Araştırmada, öğrencilerin demografik özellikleri frekans ve yüzde dağılımları ile verilmiş 
olup üniversite öğrencilerinin “Çevre Dostu Davranışlar Ölçeği”nde yer alan her bir madde, 
yüzde dağılımlarının yanı sıra aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri ile 
betimlenmiştir. Bununla birlikte üniversite öğrencilerinin ölçek maddeleri ile demografik 
özelliklerine göre karşılaştırılmasında homojen değişkenlerde iki grup için t testi ikiden daha 
fazla grup için ANOVA, heterojen değişkenler için ise ikiden fazla gruplarda Kruskal Wallis 
kullanılmıştır.  
 
 
 
BULGULAR 
Araştırmaya katılan öğrencilerin demografik özelliklerine ilişkin bilgiler Tablo 1’de 
sunulmuştur.  
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Tablo 1. Araştırmaya alınan öğrencilerin demografik özelliklerine göre dağılımı 
  Değişkenler  Grup f % 
Yaş 17-19 86 55.5 

21-24 69 44.5 
Cinsiyet Kız 110 71.0 

Erkek 45 29.0 

Sınıf 
1 50 32.3 
2 47 30.3 
3 37 23.9 
4 21 13.5 

Gelir 
Düşük 27 17.4 
Orta 92 59.4 
Yüksek 36 23.2 

Anne eğitim düzeyi 
İlköğrenim ve altı 67 43.2 
Orta öğrenim 41 26.5 
Lise 37 23.9 
Üniversite ve üstü 10 6.4 

Baba eğitim düzeyi 
İlköğrenim ve altı 44 28.4 
Orta öğrenim 45 29.0 
Lise 31 20.0 
Üniversite ve üstü 35 22.6 

Toplam  155 100.0 
 
Tablo 1’e göre; araştırmaya alınan üniversite öğrencilerinin %55.5’i 17-19 yaş grubunda iken 
%44.5’i 21-24 yaş grubundadır. Araştırma örnekleminin %71’ini kızlar oluştururken, 
%29’unu erkekler oluşturmaktadır. Öğrenciler arasında; birinci sınıfta okuyanlar (%32.3), 
ailesi orta gelir düzeyinde bulunanlar (%59.4), annesi ilköğretim ve altı (%43.2), babası 
ortaöğretim (%29.0) mezunu olanlar önde gelmektedir. 
Araştırmaya alınan öğrencilerin “Çevre Dostu Davranışlar Ölçeği”nden almış oldukları 
toplam puanlara ait betimsel istatistikler Tablo 2’de özetlenmiştir. 
Tablo 2. Öğrencilerin Çevre Dostu Davranışlar ölçeğinden almış oldukları toplam 
puanlara ait betimsel istatistikler 
N 𝑋𝑋 Mod Medyan S.S En düşük 

puan 
En yüksek 
puan 

155 90.2839 81.00 90.0000 15.62580 54.00 130.00 
 
Tablo 2 incelendiğinde araştırmaya alınan öğrencilerin “Çevre Dostu Davranışlar 
Ölçeği”nden almış oldukları toplam puan ortalamalarının 𝑋𝑋=90.2839 olduğu görülmektedir. 
Ölçek derecelendirmesi göz önünde bulundurulduğunda “89-109 puan yüksek” anlam ifade 
ettiğinden sosyal hizmet bölümü öğrencilerinin çevre dostu davranışlarının “yüksek”  
olduğunu söyleyebiliriz. 
Tablo 3’te sosyal hizmet öğrencilerinin “Çevre Dostu Davranışlar Ölçeği” puanlarının yaş 
gruplarına ve cinsiyete göre karşılaştırılması verilmiştir. 
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Tablo 3.Öğrencilerin “Çevre Dostu Davranışlar Ölçeği” puanlarının yaş gruplarına ve 
cinsiyete göre karşılaştırılması 
Değişken N Ort. SS t p 
Yaş Grupları 17-20 103 93.3786 16.56900 3.603 .002* 

21-24 52 84.1538 11.42647 
Cinsiyet Kız 110 92.5091 15.94586 2.835 .005* 

Erkek 45 84.8444 13.49235 
*P<0.05 
Araştırmaya alınan sosyal hizmet bölümü öğrencilerinin yaşları ile çevre dostu davranışları 
arasında farklılık belirlenmiştir (p<0.05). 17-20 Yaş grubunda olan öğrencilerin çevre dostu 
davranışlarının 21-24 yaş grubundakilere göre daha yüksek oranda olduğu tespit edilmiştir. 
Yapılan araştırmada öğrencilerin cinsiyetleri ile çevre dostu davranışları arasında da bir fark 
olduğu belirlenmiştir (p<0.05). Buna göre kız öğrencilerin çevre dostu davranışlarının erkek 
öğrencilere göre daha fazla olduğu söylenebilir. 
Sosyal hizmet bölümü öğrencilerinin ölçekten almış oldukları toplam puanların sınıf, aylık 
gelir düzeyi, anne-baba eğitim düzeyi değişkenlerine göre karşılaştırılması Tablo 4’te 
gösterilmiştir. 
Tablo 4. Öğrencilerin“Çevre Dostu Davranışlar Ölçeği” puanlarının sınıf, aylık gelir 
düzeyi, anne-baba eğitim düzeyi ve yerleşim yeri değişkenlerine göre karşılaştırılması 
Değişken N Ort. SS F p 
Sınıf 1 50 100.6400 15.76066  

13.679 
 
.000* 2 47 86.5106 14.43407 

3 37 84.1892 12.91390 
4 21 84.8095 9.50589 

Aylık 
gelir 

Düşük 27 92.0000 15.57118  
1.084 

 
.341 Orta 92 88.7717 16.33247 

Yüksek 36 92.8611 13.62173 
Baba 
eğitim 
düzeyi 

İlköğrenim ve 
 

44 88.6364 13.15929  
.888 

 
.449 Ortaöğrenim 45 92.2889 16.19571 

Lise 31 87.5806 15.40297 
Üniversite 35 92.2839 17.85972 

Yerleşim 
Yeri 

İl 52 84.2582 12.8563  
12.253 

 
.001* İlçe 62 88.2365 16.3214 

Köy 36 92.1496 13.5236 
Değişken N Sıra Ort. sd X2 p 
Anne 
eğitim 
düzeyi 

İlköğrenim ve 
 

67 77.49  
3 

 
.677 

 
.879 Ortaöğrenim 41 74.61 

Lise 37 82.85 
Üniversite 10 77.35 

*p<0.05 
Araştırmaya alınan sosyal hizmet bölümü öğrencilerinin öğrenim gördükleri sınıf ile çevre 
dostu davranışları arasında da bir fark bulunmuştur (p<0.05). Buna göre birinci sınıfta 
öğrenim gören öğrencilerin çevre dostu davranışlarının daha yüksek oranda olduğu tespit 
edilmiştir. 
Öğrencilerin aylık gelir düzeyi, anne-baba eğitim düzeyi ile çevre dostu davranışları arasında 
bir fark tespit edilmemiştir (p>0.05). Buna karşın yüksek gelir düzeyine sahip, annesi lise, 
babası ortaöğrenim gören öğrencilerin çevre dostu davranışlarının daha yüksek olduğu 
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belirlenmiştir. 
Çalışma kapsamına alınan öğrencilerin yerleşim yerleri ile çevre dostu davranışları arasında 
da bir fark belirlenmiştir (p<0.05). Buna göre köyde yaşayan öğrencilerin çevre dostu 
davranışlarının il veya ilçede yaşayan öğrencilerden daha yüksek oranda olduğu tespit 
edilmiştir. 
TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER 
Yapılan araştırmada, sosyal hizmet bölümü öğrencilerinin çevre dostu davranışlarının 
“yüksek” olduğu belirlenmiştir. Tanık (2012) da benzer şekilde,  Fen ve Teknoloji öğretmen 
adaylarının yüksek oranda çevre dostu davranışlara sahip olduğunu belirlemiştir. 
Öztarakçı’nın (2019) çalışmasında da öğrencilerin yüksek çevre dostu davranışlara sahip 
oldukları belirtilmiştir. Nitekim Türkmen, Sarıkaya ve Saygılı’nın (2013) araştırma 
sonuçlarına göre öğrencilein çevre sorumluluklarının bilincinde oldukları ve alışverişlerinde 
çevreye daha az zarar veren ve geri dönüştürülebilir çevre dostu ürünleri seçtikleri 
vurgulanmıştır.  
Araştırmaya alınan öğrencilerin yaşları ile çevre dostu davranışları arasında farklılık 
belirlenmiştir. 17-20 Yaş grubunda olan öğrencilerin çevre dostu davranışlarının 21-24 yaş 
grubundakilere göre daha yüksek oranda olduğu belirlenmiştir. Çalışma bulgumuzun aksine 
Alnıaçık’ın (2010) çalışmasında genel olarak çevre dostu davranış eğilimi ile yaş arasında 
pozitif yönde bir ilişki olduğu görülmüş ve yaş ilerledikçe çevre dostu davranış eğiliminin 
artacağı vurgulanmıştır. Çalışma sonuçları arasındaki farklılık araştırma grubunun 
özelliklerinden kaynaklanabilir.  
Yapılan araştırmada öğrencilerin cinsiyetleri ile çevre dostu davranışları arasında da bir fark 
bulunmuştur (p<0.05). Buna göre kız öğrencilerin çevre dostu davranışlarının erkek 
öğrencilere göre daha fazla olduğu söylenebilir. Atik ve Doğan (2019)’ın çalışmasında da 
benzer şekilde kız öğrencilerin erkek öğrencilere oranla çevre dostu davranışları daha sıklıkla 
gerçekleştirdikleri belirlenmiştir. Kız öğrencilerin puan ortalamasının erkek öğrencilerin puan 
ortalamasından daha fazla olmasının nedeninin hemen hemen tüm toplumlarda kadın rolüne 
yüklenen ideal imajdan kaynaklanıyor olabileceği düşünülmektedir (Sadık & Çakan, 2010). 
Clayton ve Kılınç’ın (2013), Alnıaçık’ın (2010), Özsoy ve Madran (2015)’ın araştırmasında 
da kadınların çevresel davranışlarının anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu belirtilmiştir. 
Yılmaz ve Arslan (2011) tarafından gerçekleştirilen çalışmanın sonuçlarına göre erkek 
öğrencilerin çevresel duyarsızlık konusunda kadınlardan daha yüksek ortalamaya sahip 
olduğu görülmüştür. Öztarakçı’nın (2019) çalışmasında ise Öğretmen adaylarının çevre dostu 
davranışlarının, cinsiyetlerine göre anlamlı fark göstermediği belirlenmiştir. 
Araştırmaya alınan sosyal hizmet öğrencilerinin öğrenim gördükleri sınıf ile çevre dostu 
davranışları arasında da bir fark bulunmuştur (p<0.05). Buna göre birinci sınıfta öğrenim 
gören öğrencilerin çevre dostu davranışlarının daha yüksek oranda olduğu tespit edilmiştir. 
Birinci sınıfta öğrenim gören öğrencilerin çevre dostu davranışlarının diğer sınıflardan yüksek 
olması ilginçtir. Birinci sınıftaki öğrencilerin daha yüksek çevre dostu davranış göstermeleri; 
geçmiş eğitimleri, çevre dersi alma durumu, anne baba eğitim düzeyleri, yaşadığı bölge 
özelliklerine de bağlanabilir. Öztarakçı (2019)’un çalışmasında 4. Sınıf öğrencilerin çevre 
dostu davranışlarının diğer sınıflardan anlamlı olarak daha fazla olduğu, son sınıfa kadar 
öğrencilerin çevre ile ilgili dersleri de gördüğü ve öğrencilerin çevre dostu davranışlarının 
daha gelişmiş olduğu belirtilmiştir. Çalışmamızdaki örneklem grubunun ise üniversite eğitim 
programında çevre ile ilgili ders bulunmamaktadır. 
Çalışma kapsamına alınan öğrencilerin yerleşim yerleri ile çevre dostu davranışları arasında 
da bir fark belirlenmiştir (p<0.05). Buna göre köyde yaşayan öğrencilerin çevre dostu 
davranışlarının il veya ilçede yaşayan öğrencilerden daha yüksek oranda olduğu tespit 
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edilmiştir. Günindi (2010) çalışmasında, okul öncesi öğretmenlerinin çevreye karşı tutum, 
davranış ve bilgilerinin yaşadıkları yerleşim yerlerine göre anlamlı olduğu sonucuna ulaşmış 
ve küçük şehirde yaşayanların çevreyi korumaya yönelik tutumlarının daha yüksek olduğunu 
belirtmiştir. Bu sonucu da küçük şehirde yetişenlerin, şehrin çevre yapısındaki olumsuz 
değişimi daha iyi görebilmelerine bağlamıştır. Alnıaçık (2010)’ın araştırmasında ise 
üniversite öğrencilerinin ailesinin yaşadığı yerleşim yerinin gelişmişliği arttıkça çevre dostu 
davranışlarının da olumlu yönde arttığı belirtilmiştir. Yılmaz ve Arslan (2011)’ın 
çalışmalarında Çevre dostu tüketim ve çevresel duyarlılık konularında öğrencilerin ailelerinin 
yaşadığı yerin anlamlı bir etkisinin olduğu, özellikle şehirde yaşayan ailenin çocuklarının 
çevre koruma vaadi ve çevresel duyarlılık ortalamalarının diğerlerine göre yüksek olduğu 
belirtilmiştir. 
Öğrencilerin aylık gelir düzeyi, anne-baba eğitim düzeyi ile çevre dostu davranışları arasında 
bir fark tespit edilmemiştir (p>0.05). Araştırmaya katılan öğrenciler arasında aile geliri orta 
gelir düzeyinde bulunanların, annesi ilköğretim ve altı (%43.2), babası ortaöğretim (%29.0) 
mezunu olanların ilk sırada yer alması dikkat çekicidir.  
Çevre dostu bir davranışın benimsenmesine teşvik etmek sürdürülebilir bir çevrede yaşamak 
için oldukça önemlidir. Bu kapsamda üniversitelerde çevre dostu davranışlara ilgi 
uyandırabilmek için çevre konusunda konferans, panel, seminer gibi faaliyetler düzenlenmesi, 
öğrenciler ile doğa gezileri, ağaç dikim faaliyetleri gibi etkinlikler yapılması, çevre ile ilgili 
derslerin müfredatlarda yer alması, önlisans ve lisans eğitimlerinde çevre derslerine yer 
verilmesi ve farklı bölümlerde öğrenim gören öğrencilerle çalışmanın tekrarlanarak daha 
geniş örneklemlere ulaşılması önerilebilir.  
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Алматы қаласы 

Қазақстан 
ТҮЙІНДЕМЕ: Қазіргі қоғамның  өзекті  мәселелерінің бірі - әлеуметтік, экономикалық 

жағдайларға бейімделген шығармашылық, жоғары интелектілік, терең білімділік, кәсіби 
сауатты  жеке  тұлғаны қалыптастыру. Осы бағытта  жалпы білім беру мекемелері бәсекеге 
қабілетті  және  құзыретті  тұлғаны  қалыптастыру  мен  дамыту  үшін  оқу - тәрбие үрдісін  
ұйымдастыру ордасы болуы қажет. Осыған орай еліміздегі  білім  беру  мекемелері  қазіргі 
заман талаптарына сәйкес  халықаралық  деңгейде білім беру  мәселелеріне басты назар 
аударуда. Жеке тұлға, болашақ маманның  бәсекеге қабілетті маман  ретінде 
қалыптасуында жан-жақты дамуы, өзіндік көзқарасының қалыптасуы  мен  ой-өрісінің  
кеңеюіне, функционалдық сауаттылықтарын кәсіби шеберлікпен ұштастыру үшін нәтижеге 
бағытталған білім беру үлгісінде   әлемдік іс-тәжірибелерді  пайдаланып  ұлттық  деңгейде 
білім беру,  жалпы және кәсіби білімнің қажеттілігін дамыту, ғылым, білім  мен мәдениет 
жетістіктері  арқылы  болашақ  маманның  жалпы  мәдениеті  мен  әлеуметтік  белсенділікті  
дамытуға  бағытталған  танымдық  іс-әрекетке  ынталандыру  үшін  білім  беру мәселелері 
айқындалуда. Еліміздің  білім беру үрдісінде соңғы уақытта, көбіне, оқушының жалпы білім, 
білік,  дағдысын қалыптастыру ғана басты назарда болып келді. Оқу-тәрбие үрдістері  
тұлғаның  жеке ерекшелігі ескерілмей құрылды. Қазіргі білім беруде  бағыттарында   әлемдік 
деңгейге сәйкес  өзгерістер болуда.  Қазақстанда білім  берудің  өзіндік  ұлттық үлгісі  
қалыптасуда.  

Кілт сөздер: Білім, тұлға,  маман, болашақ, оқу, тәрбие, ғылым, тәжірибе, әлем.  
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ABSTRACT: Education and training is the most pressing issue of the day. National competitive power of 
the state is determined by the level of education, scientific discoveries and new technologies through the 
development of a new approach to increase the number of trained people, is to have questions about the 
development of the knowledge and talent of the young generation.  One of the topical issues of 
contemporary society is the creative, highly intelligent, deeply educated, adapted to social and economic 
conditions, the formation of a professional literate personality. In this direction, general education 
institutions should have the organization of educational and educational process for formation and 
development of a competitive and competent person. In this regard, educational institutions of the country 
pay special attention to the issues of international education in accordance with modern requirements. A 
comprehensive approach to the development of the future professional as a competitive specialist, the 
broadening of the outlook and thinking of the individual, national-level education, using world-wide 
experience in the result-oriented educational model to combine functional literacy with professional skills, 
the development of the needs of general and vocational education, the development of science, education 
and culture, and the promotion of cognitive activities aimed at the development of common culture and 
social activity of the future specialist. 
 

 Keywords: education, personality, specialist, future, education, science, practice, world. 
 
Қазіргі қоғамның  өзекті  мәселелерінің бірі - әлеуметтік, экономикалық жағдайларға 

бейімделген шығармашылық, жоғары интелектілік, терең білімділік, кәсіби сауатты  жеке  
тұлғаны қалыптастыру. Осы бағытта  жалпы білім беру мекемелері бәсекеге қабілетті  және  
құзыретті  тұлғаны  қалыптастыру  мен  дамыту  үшін  оқу - тәрбие үрдісін  ұйымдастыру 
ордасы болуы қажет. Осыған орай еліміздегі  білім  беру  мекемелері  қазіргі заман 
талаптарына сәйкес  халықаралық  деңгейде білім беру  мәселелеріне басты назар 
аударуда. Жеке тұлға, болашақ маманның  бәсекеге қабілетті маман  ретінде 
қалыптасуында жан-жақты дамуы, өзіндік көзқарасының қалыптасуы  мен  ой-өрісінің  
кеңеюіне, функционалдық сауаттылықтарын кәсіби шеберлікпен ұштастыру үшін нәтижеге 
бағытталған білім беру үлгісінде   әлемдік іс-тәжірибелерді  пайдаланып  ұлттық  деңгейде 
білім беру,  жалпы және кәсіби білімнің қажеттілігін дамыту, ғылым, білім  мен мәдениет 
жетістіктері  арқылы  болашақ  маманның  жалпы  мәдениеті  мен  әлеуметтік  белсенділікті  
дамытуға  бағытталған  танымдық  іс-әрекетке  ынталандыру  үшін  білім  беру мәселелері 
айқындалуда. Еліміздің  білім беру үрдісінде соңғы уақытта, көбіне, оқушының жалпы білім, 
білік,  дағдысын қалыптастыру ғана басты назарда болып келді. Оқу-тәрбие үрдістері  
тұлғаның  жеке ерекшелігі ескерілмей құрылды. Қазіргі білім беруде  бағыттарында   әлемдік 
деңгейге сәйкес  өзгерістер болуда.  Қазақстанда білім  берудің  өзіндік  ұлттық үлгісі  
қалыптасуда.  

     Я.А.Коменскийдің,  И.Гербарттың  дәстүрлі  педагогикасын  жаңартып  өзін-өзі  
жүзеге асыруға  ұмтылатын  дамушы  тұлға  ретінде  қалыптасуына бағыттылған  жаңаша  
білім  жүйесі  қалыптасты. Жалпы  білім беру мен бірге оқыту мен тәрбиелеу жүйесі 
түбірімен өзгеруде. Тәуелсіздіктің алғашқы кезеңінде қабылданған Қазақстанның 
стратегиялық  дамуының  2030 жылға  дейінгі бағыттары жас мемлекеттің ұлы таңдауы 
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болса, қазір біз мемлекеттігіміз бен экономикамыз нық дамыған жаңа даму кезеңіне қадам 
басқан елге айналып отырмыз. Енді біздің  алдымызда  жаңа   әлемдегі  жаңа   
Қазақстанның   міндеттері тұр, яғни біз  білім беру жүйесін әлемдік деңгейге  жеткізуіміз 
қажеттілігі айқындалып отыр.   Сондықтан   білім  беру  мекемелерінің білім беру жүйесін 
өзгертумен бірге  мектеп мұғалімдері мен ЖОО-ы оқытушыларынада  жоғарғы  талап  қажет.  
Педагог-оқытушы  өз пәнін жетік білетін білімді, қашықтықтан  оқыту  жүйесі  мен  әлемдік 
интернет жүйесін пайдаланып білім беру, күнделікті  дәрістерде  ақпараттық жаңа  
технологияларды  пайдаланып  жаңашыл  білім  беру, әлемдік  ақпараттарды пайдалануды 
дағдыға айналдыруы қажет.  

         Елбасымыз Н.Ә.Назарбаева өз Жолдауында: «Он-лайн тәртібінде оқыту 
тәжірибесін дамытып, елімізде оқулық теледидар құру қажет» - деп ерекше атап 
көрсеткендей  дамыған  шет  мемлекет  оқу  орындарының  ерекшеліктеріне тән болған  Он-
лайн  жүйесінде білім беру, оқулық теледидарды білім беру мекемелерінде  жүзеге асыру 
қажет.  Адам капиталының сапалы өсуі білім беру жүйесінің негізгі мақсаты  екенін  айқын. 
Сондықтан  халықаралық  талаптарға  сай  мамандар  даярлауда  оқу  үдерісінің   заманауи  
әдістері  мен  технологиясын  енгізу  арқылы  білім беру сапасын да халықаралық дәрежеге 
жеткізу – бүгінгі  күннің  басты  талабы. Білім  мен ғылым саласын дамыту  бағытында  
халықаралық «Болашақ» бағдарламасы жүзеге асырылып  көптеген жастарымыздың 
дамыған шет мемлекеттерде білім алуына, іс-тәжірибе алмасуына мүмкіншілік   болды.  
Педагог  мамандардың  біліктілігін арттыру бағытында «Өрлеу» біліктілікті арттыру ұлттық 
орталығы нәтижелі жұмыстар  жүргізуде. Нәтижесінде   білім   саласы  үлкен  серпінмен  
дамуда2. Бұл  Қазақстан  үшін  әлемдік  стандартқа сай  білім  алу  мүмкіндігін  туғызды, білім  
сапасын  жақсартуға  ықпал  етті. «Білім беруді  дамытудың  2020  жылға  дейінгі  
Мемлекеттік  бағдарламасы» еліміздің білім беру жүйесінің жұмысын заманауи талаптарға 
сай, түбегейлі өзгертудің сара жолы десек, артық емес деп ойлаймыз.  Ғылымға деген кәсіби 
көзқарастарын, сүйіспеншілігін  қалыптастырып жоғарғы талғамды ғылымға бейімделген 
жастарды тәрбиелеу, бағыт беру бүгінгі күннің өзекті мәселесіне айналды.  Қазақстандық  
ғылым  экономика  қажеттіліктеріне  бағдарланған болуы тиіс. Осы орайда, Елбасымыздың 
Жолдауына сәйкес екі ең маңызды мақсат біздің ғылыми зерттеулерімізді  әлемдік  деңгейге 
жеткізу және ғылымның  инновациялық  үрдіске  тікелей  байланысын  қамтамасыз 
ету.       Шынында да білім мен ғылым – келешектің кепілі екендігі рас. Ғылым білімді 
өндірсе, сапалы білім  алу  жұмыс күші мен  халықтың  білімділік сапасын  арттырады. 
Ғылымның қозғаушы күші – білім. Білім мен ғылым бірге болғанда ғана нәтижелі болмақ, 
яғни жастарға білім бере отырып, оларды ғылымға бейімдеу қажет екендігі  айқын. Осыған 
орай еліміздің орта білім беру мекемелері мемлекетіміздің  алдындағы мақсат-міндеттері 
бойынша жүзеге асыруда.  Сонымен бірге  оқу жүйесіне әлемдік стандарттар енгізілді. 
Оқытудың кәсіби бейімделген және модульдік қағидалары, пәнаралық және мәселеге 
бағытталған  оқыту  біліктілік құзыреттілік қағидасы нақтыланды.  Оқу сапасын жақсарту 
мақсатында оқытушылардың біліктілігін арттыру, жаңа технологиялық әдіс-тәсілдерді 

                                                      
2 Қазақстан  Республикасында 2015жылға дейінгі білім беруді дамыту тұжырымдамасы //Астана. 2004ж 
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пайдаланып  жоғарғы деңгейде білім беру мәселелері  қарастырылуда. Бұл мемлекетіміздің 
болашағы жастарымыздың әлемдік  өркениет  деңгейіне  жетуінің  дара  жолы.       
       ХХІ  ғасырдың  жан-жақты зерделі, дарынды, талантты  ұрпағын қалыптастырудағы білім беру 
мәселесі мемлекетіміздің басты назарында.  
        Елбасымыз  Н.Ә.Назарбаев өз Жолдауында: «Біздің  болашағымыз өз  елі  мен  жерін  сүйетін  
білімді, саналы, тәрбиелі, дарынды, елжанды ұрпақ. Біз әрқашанда өз дарындарымызды қолдап 
дұрыс бағыт-бағдар  беруіміз  қажет. Біздің  болашақтағы  жоғары технологиялық және ғылыми  
өндірістеріміз  үшін білімді  мамандар  қорын  жасақтауымыз  қажет»  деп   мемлекет  болашағы  
дарынды  ұрпақтың  қолында екендігін  айқындады. Қазіргі білім беру жүйесінің мақсаты - бәсекеге 
қабілетті маман дайындау. Бәсекеге қабілетті болу үшін, біріншіден, білім сапасын жоғары деңгейге 
көтеру қажет. Екіншіден, білім алушылардың біліктілігімен сапалылық құрамы талапқа сәйкес болуы 
тиіс. Үшіншіден, оқу үрдісі инновацияға негізделуі және төртіншіден, оқу орнының материалдық – 
техникалық базасы мықты болуы керек. Бәсекеге қабілеттіліктің басты көрсеткіші - жастардың  білім  
деңгейінің жоғары және олардың елжанды, тәрбиелі тұлғалар болып қалыптасуы. Өйткені  бүгінгі  
күнгі жастар - ертеңгі зиялылар.  «Тәрбие – ұлы іс, онымен адам тағдыры шешіледі» - деп 
В.Белинский айтқандай ұрпақ бойына патриоттық, елжандылық, адамгершілік қасиеттерді, саналы 
тәрбиені дарыта отырып білім беру қажет3.  
      Дүниежүзіндегі дамыған мемлекеттердің үлгі боларлықтай бағытын алып, өз халқымыздың 
ерекшелігіне, қасиетіне сәйкес келетін тәрбие мен білім беру жүйесін құру қажет. Бірақ шет 
мемлекеттердің тәжірибелері Қазақстан мемлекеті үшін  ерекше көңіл аударарлықтай. Жапония, 
Қытай, Оңтүстік Шығыс Азия және  Скандинавия мемлекеттерінің  мәдени-экономикалық  қарқынды  
өркендеуінің  себебі жастарды тамыры терең ұлттық  идея  рухында тәрбиелеп, ұлттық мүдде 
төңірегінде жұмылдыратын  жоғарғы білім жүйесін құра білуінде. Елімізде жаhандануға бел алып 
әлемдік бәсекелестікке жету үшін, ұлттық идеологияны, ұлттық  рухани-мәдени  
құндылықтарымызды ескере отырып шет елдердің  қажетті  білім беру реформаларынан тәжірибе 
алып қуатты білім жүйесін құру негізгі өзекті мәселе. 
        «Ұстаздық - ұлы іс», деп кемеңгер жазушымыз М.Әуезов айтқандай ұрпақ  тәрбиелеуде 
оқытушыларға  қойылар талап өте жоғары. Ұстаз -кәсіби  білімді, мәдениетті, ізгі  қасиеттерімен  
зиялы  адам, инновациялық  жаңа  бағыттағы іс-әрекетке  әрқашан дайын, жоспар, диагностика, 
мониторинг  жасайтын, жаңа технологиялармен жұмыс жасауға қабілетті, зерттеу талдау 
жұмыстарын жүргізетін, дарынды  ұрпағының   қабілетін одан әрі дамыта білетін  тұлға  болу  керек.      
    Сондықтан білім сапасын арттыру, бәсекеге қабілетті  жас  ұрпақтарды  дайындауда: 

-  Жалпы білім беру салаларында  білімді мамандардың дәріс  беруін  қадағалау; 
- Әлемдік өркениет деңгейіне білім алуға мүмкіншілік жасауды дамыту; 
- Дарынды, талантты жастарға қолдау көрсету; 
- Халықаралық деңгейде білім алуда маңызды роль атқаратын  ағылшын  тілін  оқыту 

деңгейіне  басты  наза аудару; 
- Білім беру мекемелерінің  материалдық-техникалық базасын әлемдік  деңгейге  

жеткізу; 
- Әлемдік іс-тәжірибе бағытында оқытушылардың шет мемлекеттерде тәжірибе  

алмасу жұмыстарын  жандандыру; 
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- Дүниежүзіндегі дамыған мемлекеттердің үлгі боларлықтай бағытын алып, өз 
халқымыздың ерекшелігіне, қасиетіне сәйкес келетін тәрбие мен білім беру жүйесін 
құру қажет. 

ХХI ғасыр - білім ғасыры. Қазақстан Республикасы «Білім туралы» Заңының        8-
бабында «Білім беру жүйесінің басты міндеттерінің бірі-оқытудың жаңа 
технологияларын енгізу, білім беруді ақпараттандыру, халықаралық ғаламдық 
коммуникациялық  желілерге  шығу» деп атап көрсеткен.  Сол себептен де білім сапасын  
арттыру, болашақ  маман  жас  ұрпақтың  дарындылығын айқындап, біліміне, ойлау 
қабілетіне сәйкес білім беру,  оқыту,  ғылыми  ізденіс  қабілеттерін  қалыптастыру, өзінің  
білімі  мен  шығармашылық  қабілетін  үздіксіз дамыту  арқылы жаңа технологиялық  
әдіс-тәсілдерді, ғылыми  жаңалықтар  мен  әлемдік  өркениет  іс-тәжірибелерін білім 
беруде пайдаланып  ұрпақтың, болашақ  маманның  жан-жақты  дамуына  барлық  
мүмкіншіліктерін   қарастыру білім  саласындағы  еңбек  жолында  жүрген  әрбір 
оқытушының  басты міндеті. 
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ENGELLİLERİN EĞİTİME ERİŞİM HAKLARI 
RIGHTS OF ACCESS TO EDUCATION FOR DISABLED PERSONS 
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ÖZET 
İnsan hakları Evrensel Bildirgesine göre herkes eğitim hakkına sahiptir (Madde 26). Ancak 
toplumdaki engelli bireyler engelliliğe ilişkin olumsuz tutumlar, gerekli düzenlemelerin 
yapılamaması gibi çeşitli nedenlerden dolayı bu hakka erişimde güçlüklerle 
karşılaşmaktadırlar. Türkiye’deki okullaşma oranı %90 iken, bu oran engelli öğrenciler için 
%9’dur. Arada 10 kat fark vardır.Engelliler de engelli olmayanlar kadar insan olduklarından 
eğitimde fırsat eşitliği çerçevesinde her kademedeki eğitime dâhil olabilmeleri ve bu haktan 
yararlanabilmeleri için gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. Türkiye’nin de imza atarak taraf 
olduğu  “Engellilerin Haklarına İlişkin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi”ne göre (madde 24) 
taraf devletler engellilerin eğitim hakkını tanır. Bu hakkın fırsat eşitliği temelinde ve 
ayrımcılık yapılmaksızın sağlanması için eğitim sisteminin bütünleştirici bir şekilde her 
seviyede engellileri içine almasını ve ömür boyu öğrenim imkânı sağlar. Bunun için bireylerin 
ihtiyaçlarına göre makul düzenlemeler yapılmalıdır. Bunlar arasında görme, işitme veya hem 
görme hem işitme-konuşma engellilerin özellikle çocukların eğitiminin en uygun dille, 
iletişim araç ve biçimleriyle, onların akademik ve sosyal gelişimini artırıcı ortamlarda 
sunulmasının sağlanması yer almaktadır. 
Bireyin sosyal gelişiminde ve sosyal kimliğinin oluşumunda formel eğitimin önemli rolü 
bulunmaktadır. Eğitim süreci engellilerin sosyal risklerle baş etmelerinde ve bağımsız olarak 
yaşamlarını sürdürebilmelerinde önemli katkılar sunmaktadır. Eğitim hakkı diğer haklardan 
etkili şekilde yararlanmanın ve toplum içinde etkin olmanın ön koşulu niteliğindedir. Ayrıca 
bireyin haklarının farkında olması ve sosyal adalet sistemi içinde talep etmesi de büyük 
ölçüde eğitim hakkına erişmesi ile bağlantılıdır. Bu nedenle engellilerin diğer bireylerle 
birlikte eşit olarak eğitim hakkına erişimlerini sağlayıcı tedbirlerin alınması temel insan 
hakları açısından önemli görünmektedir. Eğitim kadar eğitim hizmetlerinin başarılı bir şekilde 
sunumu da eğitime erişim için büyük rol oynamaktadır. 
Anahtar Kelimeler: Eğitim, Eğitim Hakkı, Engelli. 
 
ABSTRACT 
Everyone has the right to education According to the Universal Decleration of Human Rights 
(Article 26). However, people with disabilities in society have difficulties in accessing this 
right for various reasons such as negative attitudes and lack of necessity arrangements. 
Enrollment rate is %90 in Turkey. This rate is %9 for students for disabled students. There are 
10 times differences between them. Therefore, arrangements should be made to enable them 
to participate and benefit from all levels of education within the framework of equality of 
opportunity in education.Accordingto “Convention on the Rights of Persons With Disabilities 
(Article 24)” States Parties recognize the right of persons with disabilities to education. With 
a view to realizing this right without discrimination and on the basis of equal opportunity, 
States Parties shall ensure an inclusive education system at all levels and life long learning. 
Reasonable ccommodation of the individual’s requirements is provided for this. Among the 
mensuring that the education of persons, and in particular children, who are blind, deaf or 

ULUSLARARASI 24 Kasım BAŞÖĞRETMEN EĞİTİM ve  
YENİLİKÇİ  BİLİMLER SEMPOZYUMU 
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deafblind, is delivered in the most appropriate languages and modesand means of 
communication for the individual, and in environment swhich maximize academic and social 
development.  
Formal education plays an important role in the social development of the individual. The 
education process makes significant contributions to the disabled to cope with social risks and 
to sustain their lives independently. The right to education is a prerequisite for benefiting from 
other rights and being active in society. Furthermore, the individual's awareness of and 
demanding his / her rights is related to his / her right to education. Therefore, it is important 
for basic human rights to take measures to ensure that persons with disabilities have equal 
access to education rights with other individuals. Successful delivery of educational services, 
as well as education, plays an important role in accessing education. 
Keywords: Disableds, Education, Education Rights. 
 
GİRİŞ 
5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanununun 3/c. maddesinde engelli, “fiziksel, zihinsel, 
ruhsal ve duyusal yetilerinde çeşitli düzeyde kayıplarından dolayı topluma diğer bireyler ile 
birlikte eşit koşullarda tam ve etkin katılımını kısıtlayan tutum ve çevre koşullarından 
etkilenen birey” olarak tanımlanmaktadır. Tanımdan da anlaşıldığı üzere engelli bireyler 
toplum tarafından sunulan hizmetlere erişim konusunda engelli olmayanlara göre kısıtlılık 
içerisindedirler. Dolayısıyla fırsat eşitliği konusunda geride oldukları ifade edilebilir. Ancak 
“hak temelli” yaklaşımın öne çıkmaya başladığı günümüzde toplumsal yapı içinde yaşayan bir 
“birey” olarak engellilerin de sunulan hizmetlere en az diğerleri kadar erişme hakları olduğu 
kabul edilmesi gereken bir gerçektir. Engellilerin fırsat eşitliği ve sosyal adalet çerçevesinde 
erişmeleri gereken ve toplumsal sistem tarafından sunulan hizmetlerden biri de “eğitim” dir. 
Bu durum İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin 26. Maddesinde“herkes eğitim hakkına 
sahiptir”ifadesiyle dile getirilmiştir.  
Ancak toplumdaki engelli bireyler farklı nedenlerden dolayı bu hakka erişimde güçlüklerle 
karşılaşmaktadırlar. Türkiye’deki okullaşma oranı %90 iken, bu oran engelli öğrenciler için 
%9’dur. Arada 10 kat fark vardır.OECD ülkelerinde iş gücü nüfusunda düşük eğitimli 
(ortaokul ve öncesi) bireylerin nüfusa oranı engelliler için yaklaşık %40 iken, bu oran engelli 
olmayan bireyler için yaklaşık %20’dir.Avrupa Birliği ülkelerinde ilkokuldan sonra engelli 
bireylerin okulu bırakma oranı %25’tir. Bu oran İsveç’te %11 iken, Türkiye’de %60’tır. Ayrıca 
25-64 yaş arası çeşitli eğitim programlarına (yaşam boyu öğretim) katılım oranı engelli 
olmayan bireyler için %9,8 (Türkiye’de %4,1) iken bu oran engelli bireyler için %6.9’dur 
(Türkiye’de 1,7’dir). 30-34 yaş arası engellilerin yükseköğrenimi tamamlama oranı ise Avrupa 
Birliği ülkelerinde %22,1 iken bu oran Türkiye’de 6,8’dir (Engelsiz Yaşama Derneği). 
İstatistik verilerden anlaşıldığı üzere pratik yaşamda engelliler eğitime erişme konusunda 
engelli olmayanların gerisinde kalmaktadırlar. Engellilerin eğitim haklarına erişme 
göstergeleri refah düzeyi daha yukarıda olan Avrupa Birliği ülkelerinde daha yüksekken 
Türkiye’de daha düşüktür. Ancak sonuç itibarıyla oranlar değişiklik gösterse de bu sorunun 
dünya genelinde var olduğu ve gelişmekte olan ülkelerde daha fazla yaşandığı ifade edilebilir. 
Dünya Engellilik Raporunda (2011, s.231-235) engellilerin eğitiminin önündeki engeller şu 
şekilde ifade edilmiştir: 

1) Sistemsel Sorunlar 
a) Mevzuat, Politika, Hedef, Plan Eksikliği: Bu konudaki eksiklikler herkes için eğitimin 

sağlanmasına yönelik çabaların önünde engel oluşturmaktadır. 
b) Kaynakların Yetersiz Olması: Kaynakların sınırlı ya da uygun olmaması çocuklara yönelik 

bütünleştirici eğitimin önündeki en büyük engellerden biridir. 

375 / 562



                                                                                        
www.24kasim.org 

 

 

2) Eğitim Kurumlarıyla İlgili Sorunlar 
a) Müfredat ve Pedagoji: Müfredatın ve öğretim yöntemlerinin katı olduğu durumlarda eğitim 

materyalleri konusunda eksiklikler yer almaktadır. Örneğin işaret dili ya da Braille Alfabesi 
kullanılmadığında engelli çocukların dışlanma riski artmaktadır. 

b) Öğretmenlerin Eğitimlerinin Yetersiz Olması ve Yeterince Desteklenmemeleri: Öğretmenlerin 
pek çoğu işaret dilini ve Braille alfabesini bilmemektedirler. 

c) Fiziksel Engeller: Engelli çocukların eğitiminde okul binalarının fiziksel erişim olanakları 
birinci derecede önem taşımaktadır. Fiziksel engelli öğrencilerin çoğu okula ulaşımda 
zorluklar yaşamaktadırlar. 

d) Etiketleme: Engelli öğrencilerin etiketlenmesi, damgalanma, akranları tarafından dışlanma, 
özgüvenin düşük olması, olanakların sınırlı olması olumsuz etkilere yol açmaktadır. 

e) Toplumdan Kaynaklanan Olumsuz Tutumlar: Olumsuz tutumlar engelli çocukların okula 
gitmelerinin önünde engel oluşturmaktadır. Ayrıca öğretmenlerin, okul idarecilerinin, diğer 
öğrencilerin ve aile üyelerinin tutumları engellilerin örgün eğitime katılmalarına etki 
etmektedir. 

f) Şiddet, Sindirme ve İstismar: Öğretmenler, diğer okul personeli ve diğer öğrenciler tarafından 
engelli öğrencilere karşı sözel, fiziksel, sosyal tecrit gibi şiddet uygulanması engellilerin 
eğitimi önünde engel teşkil etmektedir. 
Oysa fırsat eşitliği çerçevesinde ve İnsan Hakları Modelinin ağırlık kazandığı günümüz 
dünyasında engellilerin eğitime erişim sorunlarının önündeki engellerin kaldırılması için ivedi 
olarak somut çözümlerin yaşama geçirilmeleri gerekli görünmektedir. İnsan hakları modeline 
göreengellilikle ilgili sorun ne sadece kişinin kendisinden, ne de sadece olumsuz tutumlar ve 
fiziksel çevre gibi toplumdan kaynaklanmaktadır. Sorun engelli bireyin diğer herkesle birlikte 
aynı hak ve özgürlüklere sahip olduğunun hukuka ve hukuk uygulamasına yansıtılamamış 
olmasından kaynaklanmaktadır (Gül, 2012, s.15). İnsan hakları modeli özellikle Engellilerin 
Haklarına İlişkin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi ile ön plana çıkmaya başlamıştır. Başka bir 
ifade ile engellilik konusu günümüzde bir insan hakları meselesi olarak kabul edilmektedir 
(EHIS, 2016, s.7). Bu doğrultuda önceeğitimin amacı,işlevleri ve engellilerin eğitime dâhil 
edilmelerinin önemine sonra da engellilerin eğitim haklarına erişimleriyle ilgili yaklaşım ve 
mevzuata yer verilecektir. 
Eğitimin Amacı ve İşlevleri 
Eğitim, kişinin zihni, bedeni, duygusal, toplumsal yeteneklerinin ve davranışlarının, istenilen 
doğrultuda geliştirilmesi, ya da ona birtakım amaçlara dönük yeni yetenekler, davranışlar, 
bilgiler kazandırılması yolundaki çalışmaların tümüdür. Eğitim insanların kendilerini 
geliştirmeleri ile doğrudan ilişkili bir süreç olup, doğuştan var olan yetenekleri geliştiren, 
örneğin insanın anlama ve kavrama becerilerini arttıran en önemli araçtır. Ayrıca, eğitim 
kişinin hayatı boyunca gerekli olan bilgiyi verdiği gibi, bu bilgiyi nasıl ve nereden elde 
edeceğini öğrenmesine de yardımcı olmaktadır (Çallı, 2009). 
Eğitimin amacı (i) güç kullanımını temel alan uluslararası ilişkileri, adaletsizliği, refah 
eşitsizliğini ve insan yaşamını etkileyen temel problemleri ortadan kaldırılması ve (ii) bu 
sorunların çözümlenmesine yardımcı olması için uluslararası düzeyde uygun işbirliği 
önlemlerinin alınmasıdır (UNESCO Tavsiye, m.18, aktaran Ataman, 2008, s. 11). Engelliler 
için eğitimdeki temel amaçlardan biri kendilerini “aciz” ve “yetersiz” olarak algılamalarını 
engellemektir. Diğer amaç ise başkalarına ihtiyaç duymadan yaşamlarını sürdürebilmelerini 
sağlayıcı teorik ve pratik bilgilerin kazandırılmasıdır (Burcu, 2015, s.105). 
Eğitimin İşlevleri: Eğitimin vazgeçilmez haklardan biri olması bireysel ve toplumsal düzeyde 
sağladığı işlevlerle birlikte ele alınmalıdır. İnsan hakları açısından eğitimin temel hedefi 
“insan şahsiyetinin tam gelişmesini ve insan haklarıyla ana hürriyetlerine saygının 
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güçlenmesi”dir (İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Madde 26/2). Eğitimin işlevlerini açık ve 
kapalı olmak üzere iki ana düzlemde ele alan yaklaşımlar bulunmaktadır. Buna göre eğitimin 
açık işlevleri bireylere eğitim aracılığıyla doğrudan verilmek istenen kazanımları 
içermektedir. Eğitimin bireylere dolaylı yollardan sağladığı faydalar eğitimin gizli işlevleridir. 
Bu gizli işlevler bireylerin açık işlevlerden elde ettikleri kazanımların daha anlamlı hale 
gelmesinde rol oynar. Eğitimin açık işlevleri arasında toplumsal, ekonomik, bireysel, siyasal, 
felsefi işlevleri yer alırken, gizli işlevleri arasında tanıdık sağlama, statü kazandırma, işsizliği 
önleme, çocuğun ekonomik sömürüsünü engelleme, temizleyicilik işlevleri yer almaktadır. 
Eğitimin açık işlevleri bireylerin toplumsal, bireysel, siyasal, felsefi ve ekonomik gelişimini 
sağlarken eğitimin gizli işlevleri ise bireyleri daha çok sosyalleşme ve toplumun bir parçası 
olma noktasında yönlendirir (Doğan, 2014). İnsanın çevreye uyum sağlaması ve farklı 
çevrelerde gereksinimlerini gidermesi öğrenmeyle olmaktadır.Eğitimin temel işlevi bireyin 
sosyal yaşama uyum sağlayıcı ihtiyaçları karşılayabilmesidir. Engelli bireylerin formel eğitim 
sürecinde edindiği teorik ve pratik bilgilerin onların sosyal yaşama uyumunu kolaylaştırıcı ve 
toplumsal bütünleşmesini sağlayıcı etkisi bulunmaktadır.   (Burcu, 2015, s.105; Kaya, 2002, 
ii). O halde eğitimin bir işlevinin de insanların çevreye uyum sağlaması olduğu ifade 
edilebilir. 
Ayrıcabireyin sosyal gelişiminde ve sosyal kimliğinin oluşumunda formel eğitimin önemli 
rolü bulunmaktadır. Eğitim süreci engellilerin sosyal risklerle baş etmede ve bağımsız olarak 
yaşamlarını sürdürebilmelerinde önemli katkılar sunmaktadır. Eğitim bireyin 
sosyalleşmesinde, meslek edinmesinde, iş olanakları yakalamasında, geleceğe ilişkin umut ve 
beklentilerini gerçekleştirmesinde önemli bir rol oynar (Burcu, 2015, s.105-107).  
Hak temelli bir eğitimin önemli bir özelliği, eğitimde hiç kimseyi dışlamaması veya 
ayrımcılığa tabi tutmamasıdır. Eğitim kadın, çocuk, engelli ve etnik, kültürel veya dini 
azınlıklar ve diğer hassas gruplar için ayrımcılığı ortadan kaldıran işlev görmelidir 
(Akyeşilmen, 2014, s.11). Buradan hareketle eğitimin sağladığı işlevlerin aslında eğitimden 
beklenen amaçlara hizmet ettiği ifade edilebilir. İnsan hakları açısından eğitimin temel hedefi 
“insan şahsiyetinin tam gelişmesini ve insan haklarıyla ana hürriyetlerine saygının 
kuvvetlenmesi” dir (İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Madde 26/2). 
Eğitimin bu işlevleri engelli çocukların ve yetişkinlerin eğitime dâhil edilmelerinin nedenini 
de oluşturmaktadır. Dünya Engellilik Raporunda (2011, s.223) göre engelli çocukların ve 
yetişkinlerin eğitime dâhil edilmelerinin dört temel nedeni aşağıdaki gibi ele alınmıştır: 
 

1. Eğitimle insan sermayesi oluşumuna katkıda bulunulmaktadır. Bu nedenle eğitim kişisel iyilik 
halinin ve refahın kilit belirleyicisidir. 

2. Engellilerin eğitim ve istihdam fırsatlarının dışında bırakılması sosyal ve ekonomik 
maliyetlerin artmasına neden olmaktadır. Örneğin engelliler engelli olmayanlara göre daha 
yoksuldur, ancak eğitim düzeyinin artmasıyla yoksulluk düzeyi azalmaktadır. 

3. Engellilerin eğitime erişimleri saplanmadan herkes için eğitim hedefine ulaşılamaz. 
4. Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşmeyi imzalayan ülkeler 24. Maddedeki sorumluluklarını 

yerine getirmekte zorlanmaktadırlar. 
Son maddede Engellilerin Haklarına İlişkin Birleşmiş Milletler Sözleşmesinde “Eğitim” 
başlıklı 24. Maddede belirtilen sorumlulukların taraf ülkelerce yerine getirilmesindeki 
güçlüklerden bahsedilmektedir. Bu noktada sözleşmeye geçmeden önce sözleşmeye zemin 
hazırlayan insan hakları ve hak temelli yaklaşıma yer verilecektir. 
İnsan Hakları Yaklaşımları ve Hak Temelli Yaklaşımlar 
Eğitimin temel insan hakkı olmasının nedeni başka hak ve özgürlükleri kullanılır hale 
getirmesi ve bazı hakları yaratmasıdır. Örneğin en temel hak olan yaşam hakkı iyi bir eğitim 
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alındığı takdirde daha sağlıklı ve işlevsel olarak kullanılabilir (Altunya, 2013, s.317). Ayrıca 
eğitim hakkının elde edilmesi diğer insan haklarının hayata geçmesiyle yakından bağlantılıdır. 
Benzer şekilde diğer insan haklarının gerçekleştirilmesi ve kurumsallaşması da eğitim 
hakkının hayata geçmesiyle bağlantılıdır. Başka bir deyişle eğitim hakkıyla diğer insan 
hakları arasında karşılıklı bir bağımlılık vardır. Bu durum eğitime hak temelli bir yaklaşım 
gerektirir (Ataman, 2008, s. 20). 
Literatürde insan haklarının yaygın olarak üç dalga ya da üç kuşakta geliştiği ifade 
edilmektedir. Medeni ve siyasal haklar olarak ta bilinen birinci kuşak insan hakları bireyin 
değerine odaklanır ve bunların korunması gerekliliğine vurguda bulunur. İkinci kuşak insan 
hakları ekonomik, sosyal, kültürel haklar olarak bilinen haklardan oluşur. Bu haklar 
bireylerin, grupların insani potansiyellerine tam olarak ulaşabilmeleri için gerekli olan farklı 
düzenleme ve hakları içerir Bunlar arasında eğitim hakkı,çalışma hakkı, sosyal güvenlik 
hakkı, beslenme hakkı, sağlık hizmetine erişim hakkı vb. yer alır. İkinci kuşak insan hakları 
devletler için daha aktif ve pozitif roller gerektirdiğinden pozitif haklar olarak ta 
isimlendirilmektedir. Devlet sadece hakların korunmasını değil, sosyal düzenlemelerle bu 
hakların hayata geçirilmesini sağlamakla yükümlüdür. Üçüncü kuşak haklar toplum 
kalkınmasıyla ilgili olup; ekonomik kalkınma hakkı, temiz bir çevrede yaşama hakkı gibi 
hakları içerir. Bu haklar birey düzeyinde çok az anlam ifade eder ve bir topluluk ya da ulusa 
aittir (Ife, 2017).  
İnsan haklarının önemli boyutlarından biri bu üç uşak hakların birbirlerinden ayrılmaz ve 
birbirleriyle ilişkili olmalarıdır (Ife, 2017). Tüm haklar eşit statüye sahiptir ve aralarında 
herhangi bir hiyerarşi yoktur. İnsan haklarının bütünsel olarak ya da belli bir parçasının 
gerçekleşebilmesi bir diğerinin gerçekleşmesine bağlıdır (Ataman, 2008, s. 19-20). 
Engellilerin Haklarına İlişkin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi 
Türkiye’nin de imza atarak taraf olduğu 2007 tarihli “Engellilerin Haklarına İlişkin Birleşmiş 
Milletler Sözleşmesi”nin (28 Ekim 2009’da Türkiye’de yürürlüğe girmiştir) “Eğitim” başlıklı 
24. Maddesine göre (Gül, 2012, s.56-57): 
1. Taraf Devletler engellilerin eğitim hakkını tanır. Taraf Devletler, bu hakkın fırsat eşitliği 
temelinde ve ayrımcılık yapılmaksızın sağlanması için eğitim sisteminin bütünleştirici bir 
şekilde her seviyede engellileri içine almasını ve ömür boyu öğrenim imkânı sağlar. Bunun 
için aşağıdaki hedefler gözetilmelidir:   
(a) İnsan potansiyelinin, onur ve değer duygusunun tam gelişimi ve insan haklarına, temel 
özgürlüklere ve insan çeşitliliğine saygı duyulmasının güçlendirilmesi;  
(b) Engellilerin; kişiliklerinin, yeteneklerinin, yaratıcılıklarının, zihinsel ve fiziksel 
becerilerinin potansiyellerinin en üst derecesinde gelişiminin sağlanması;   
(c) Engellilerin özgür bir topluma etkin bir şekilde katılımlarının sağlanması.  
  
2. Taraf Devletler bu hakkın yaşama geçirilmesi için aşağıda belirtilenleri sağlar:   
(a) Engelliler engelleri nedeniyle genel eğitim sisteminden dışlanmamalı ve engelli çocuklar 
engelleri nedeniyle parasız ve zorunlu ilk ve ortaöğretim olanaklarının dışında 
tutulmamalıdır;   
(b) Engelliler yaşadıkları çevrede bütünleştirici, kaliteli ve parasız ilk ve orta öğretime diğer 
bireylerle eşit olarak erişebilmelidir;   
(c) Bireylerin ihtiyaçlarına göre makul düzenlemeler yapılmalıdır;   
(d) Engellilerin genel eğitimden etkin bir şekilde yararlanabilmeleri için genel eğitim sistemi 
içinde ihtiyaç duydukları desteği almalıdır;   
(e) Engellilere yönelik bireyselleştirilmiş etkin destekleyici tedbirler, engellilerin tam katılımı 
hedefine uygun olarak, akademik ve sosyal gelişimi artırıcı ortamlarda sağlanmalıdır. 
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3. Taraf Devletler engellilerin toplumun eşit üyeleri olarak eğitime tam ve eşit katılımlarını 
kolaylaştırmak için yaşamı ve sosyal gelişim becerilerini öğrenmelerini sağlar. Taraf 
Devletler bu amaçla aşağıda belirtilen tedbirleri alır:   
(a) Braille ve diğer biçemlerdeki yazıların okunmasının öğrenilmesi, beden dilinin ve 
alternatif iletişim araçları ve biçimleri ile yeni çevreye alışma ve bu çevrede hareket etme 
becerilerinin öğrenilmesi, akran desteği ve rehberlik hizmetlerinin kolaylaştırılması;   
(b) İşaret dilinin öğrenilmesine, işitme ve konuşma engellilerin dilsel kimliğinin gelişimine 
yardımcı olunması;  
(c) Görme, işitme veya hem görme hem işitme-konuşma engellilerin özellikle çocukların 
eğitiminin en uygun dille, iletişim araç ve biçimleriyle, onların akademik ve sosyal gelişimini 
artırıcı ortamlarda sunulmasının sağlanması.  
  
4. Taraf Devletler bu hakkın yaşama geçmesini sağlamak için, engelli olanlar dâhil olmak 
üzere, işaret dilini ve Braille alfabesini bilen öğretmenlerin işe alınması ve eğitimin her 
düzeyinde çalışan uzmanların ve personelin eğitimi için uygun tedbirleri alır. Sözkonusu 
eğitim engelliliğe ilişkin bilincin artırılmasını, alternatif iletişim araç ve biçimleri ile 
destekleyici eğitim tekniklerinin ve materyallerinin kullanılmasını içermelidir.   
 
5. Taraf Devletler engellilerin genel yüksekokul eğitimine, mesleki eğitime, erişkin eğitimine 
ve ömürboyu süren eğitime ayrımcılığa uğramaksızın diğer bireylerle eşit koşullar altında 
erişimini sağlar. Taraf Devletler bu amaçla engellilerin ihtiyaçlarına uygun makul 
düzenlemelerin yapılmasını temin eder. 
Eğitim hakkına ilişkin bu madde engelli bireylerin engelli olmayan bireylerle birlikte eğitime 
erişmesini öne çıkarmaktadır (Gül, 2012, s.57). Türkiye 2007 tarihli Engellilerin Haklarına 
İlişkin Birleşmiş Milletler Sözleşmesine taraf olduktan sonra 2005 tarih ve 5378 sayılı 
Engelliler Hakkında Kanunda sözleşmeye uygun olarak 06.02.2014 tarihinde değişiklik 
yapmış ve sözleşmeye uyumlu hale getirilmiştir. 
Erişilebilirlik  
 
Erişilebilirlik haklardan yararlanmanın ön koşuludur.Erişilebilirliğin iki yönü vardır. 
Bunlardan biri fiziksel çevreye ve ulaşıma erişim (bunlar: binalar, yollar, ulaşım araçları ve 
okullar, sağlık tesisleri, işyerleri dâhil kapalı ve açık tesisler), diğeri ise hizmete (elektronik 
hizmetler ve acil hizmetler de dâhil olmak üzere bilgi ve iletişim araçları ile diğer hizmetler) 
erişimdir. Sözleşmede erişilebilirlikle ilgili hükümlerin işaret ettiği önemli bir hedef “içermeci 
toplum” hedefidir. Bu hedefle birlikte entegrasyon (uyum/bütünleşme) yaklaşımından 
uzaklaşıldığı görülmektedir. Entegrasyon (uyum/bütünleştirme) yaklaşımı engelli bireyin 
topluma uygun ya da uyumlu hale getirilmesini ifade ederken, içermeci toplum yaklaşımı 
engelli bireyi farklılıklarıyla kabul etmeye hazır olan, bu amaçla toplumsal yaşamın 
yürütüldüğü yerleri ve yürütülüş tarzını engelli bireyleri de kapsayacak şekilde tasarlayan bir 
yaklaşımı ifade etmektedir (Gül, 2012, s.27-28). 
 
Ulaşılabilirlik/erişilebilirlik ilkesi haklarından yararlanmalarına mani olan engellerin ortadan 
kaldırılmasını amaçlamaktadır. Bu ilke yalnızca fiziksel mekânlarla değil, internet, iletişim, 
ekonomik ve sosyal hayat dâhil olmak üzere bilgiye ve teknolojiye erişim konularını da 
kapsamaktadır. Rampaların yapılması, yeterli büyüklükte ve engel teşkil etmeyen koridor ve 
kapıların olması, Braille (kabartma) alfabesi ile yazılmış ya da kolay okunabilir bilgilerin 
bulunması, işaret dili tercümanlarının olması gibi uygulamalar engellilerin işe, okula, eğlence 
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yerine, mahkemeye vb. yerlere gitmesini; oy kullanmasını sağlayacaktır. Bilgiye erişim 
olanaklarının sağlanmaması ya da serbestçe hareket edecek imkânın olmaması engelli 
bireylerin diğer haklarını kullanmalarını da kısıtlayacaktır (Engel El Kitabı, 2012). 
 
SONUÇ  
Engelli çocukların okula başlama, eğitime ve üst sınıflara devam etme oranları engelli 
olmayanlara göre daha düşüktür (Dünya Engellilik Raporu, 2011, s.245-247). Ancak 
günümüzde hak temelli yaklaşımın giderek öne çıkmasıyla Engelli öğrencilerin eğitim 
hayatına katılımları giderek artmaktadır. Bu oran yükseköğrenimde daha fazladır. Ancak 
engelli öğrenciler eğitim yaşamını devam ettirmede ve tamamlamada fiziksel ve tutumsal 
engellemelerle mücadele etmektedirler. Engelli öğrenciler engelli olmayanlara göre daha fazla 
sorumluluk yerine getirmek durumunda kalmaktadırlar (Burcu, 2015, s.106). 
Eğitim, “kamu hizmeti” niteliği taşıyan bir kavramdır vesosyal devletler, tüm vatandaşlara 
fırsat eşitliğine uygun eğitim verme sorumluluğunu taşırlar. Eğitim hakkı diğer haklardan 
etkili şekilde yararlanmanın ve toplum içinde etkin olmanın ön koşulu niteliğindedir.Sağlık 
hakkı, ekonomik haklar gibi hakların bilinmesi ve bu haklardan faydalanılması yönünden 
eğitim hakkı büyük önem taşır.Eğitim hakkına erişememiş olan bireyin çalışma hakkı, iş 
bulma olanakları, insanca yaşama olanakları azalacaktır. Ayrıca bireyin haklarının farkında 
olması ve sosyal adalet sistemi içinde talep etmesi de büyük ölçüde eğitim hakkına erişmesi 
ile bağlantılıdır. Bireysel ve toplumsal gelişimin sağlanması adına; herkesin ilgi, algı ve 
yetenekleri doğrultusunda, herhangi bir ayrımcılığa maruz kalmadan eğitim hakkından 
yararlanabilmesi gerekmektedir. Ayrıca toplumsal cinsiyet eşitliği açısından engelli kadınların 
ve kız çocuklarının eğitime katılımlarını artırıcı tedbirlerin alınması gerekmektedir. Çünkü 
eğitim ve istihdama katılımda kadın engelliler erkek engellilerin gerisindedirler (Gül, 2012; 
Karaman-Kepenkçi ve Taşkın, 2017).Eğitimde ayrımcılığın olmaması eğitim hakkının 
herkese açık ve herkes için ulaşılabilir olmasını gerektirdiği (engelliler dâhil) gibi, eğitim 
politikalarının herkesin özel durumlarını ve ihtiyaçlarını da kapsayacak şekilde (engelliler 
dâhil)  düzenlenmesi ve bu sayede fırsat eşitliğinin sağlanmasını gerektirmektedir 
(Akyeşilmen, 2014, s.12). 
Engellilerin kaliteli eğitime erişmeleri önemlidir. Çünkü insan sermayesi oluşumunda ve 
engelli çocukların sosyal ve ekonomik yaşama katılmalarında kilit faktör eğitimdir. Bunun 
sağlanabilmesi için politika yapıcılar, okul idarecileri, öğretmenler, aileler, engelliler, engelli 
olmayanlar, bu grupların haklarını savunan sosyal hizmet ve diğer meslek grupları gibi farklı 
paydaşların engellilerin eğitim fırsatlarına erişimleri ve sonuçlarının iyileştirilmesine katkıda 
bulunabilirler (Dünya Engellilik Raporu, 2011, s.245-247). Hak temelli yaklaşım ve 
Engellilerin Haklarına İlişkin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi çerçevesinde aşağıdaki önerilere 
yer verilmiştir. 
Öneriler 

• Engellilerin içermeci yaklaşıma uygun olarak eğitime dâhil edilmeleri için politikaların ivedi 
olarak hayata geçirilmesine yönelik tedbirlere ağırlık ve hız verilmesi, 

• Bu politikalar için yeterli kaynak ayrılması, 
• Politika yapıcılar, üniversiteler, eğitimciler, ilgili Sivil Toplum Kuruluşları, aileler ve 

engellilerin kendileriyle eğitimde içermeciliğin nasıl sağlanacağına ilişkin işbirliği 
sağlanması, 

• Engellilerin farklı ihtiyaçlarını karşılayacak eğitim yaklaşımların benimsenmesinin 
desteklenmesi  

• Toplumdaki olumsuz tutumların azaltılmasına yönelik toplumsal farkındalık çalışmaları 
yapılması, 
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• Eğitim kurumlarına fiziksel erişilebilirliğin artırılmasına ve elektronik cihaz kullanımı ve 
bilgiye ve sunulan hizmetlere engellilerin bağımsız olarak erişimlerini sağlayacak tedbirlerin 
alınması, 

• Eğitimcilerin farkındalıklarını ve bilgi düzeylerini yükseltecek çalışmalara öncelik verilmesi 
yerinde görülmektedir. 
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ÖZET 
Sosyal Hizmet insanlara doğrudan yardım eden uygulamaya dayalı akademik bir disiplin ve 
meslektir. Uluslararası sosyal hizmet tanımına bakıldığında sosyal hizmetin sosyal değişme ve 
gelişmeye, sosyal bütünleşmeye, insanları güçlendirme ve özgürleştirme temeline dayalı bir 
meslek ve akademik bir disiplin olduğu ve sosyal adalet, insan hakları, kolektif sorumluluk ve 
farklılıklara saygının mesleğin odağında olduğu görülür. Akademik disiplin olma özelliği 
mesleğin uygulayıcılarının eğitim süreci içinde mesleğin değer, ilke ve amaçlarına uygun 
olarak müracaatçılara hizmet sunacak şekilde bilgi ve beceri kazanmasını gerekli kılar. Sosyal 
hizmetin meslek olma özelliği ise uzmanlaşma sağlayan bir eğitimi gerektirir. Bu çerçevede 
eğitim süreci içinde her biri aday sosyal hizmet uzmanı olan öğrencileri mesleğin temel 
odaklarından sosyal adalet, sosyal refah konularında bilgili, bilinçli, duyarlı ve etik değerleri 
dikkate alan uygulayıcılar olmalarını sağlamak temel bir sorumluluktur. Çünkü sosyal 
hizmetin sosyal refahı geliştirme ve sosyal adaleti sağlama amacı ancak pratik hayatta 
mesleğin uygulayıcıları aracılığıyla gerçekleşir.  
Sosyal hizmet uygulamaları sosyal refah politikaları ile iç içedir. Sosyal refah politikalarının 
amacı sosyal eşitsizlikleri ortadan kaldırmak ve sosyal adaleti sağlamaktır. Sosyal adalet 
sosyal refah politika tarafından gerçekleştirilmek istenen eşitliğe dayalı koşulları ifade eder. 
Sosyal hizmet disiplini toplumsal kaynak ve hizmetlerin adaletli olarak sunulmasında devletin 
sunduğu hizmet ve politikaların ulaştırılmasında yer alan meslekler arasında yer almakta ve 
sosyal adaleti sağlamada sosyal refah anlayışını araç olarak kullanmaktadır. Sosyal hizmet 
eğiticileri etik ve akademik sorumlulukları gereği eğitim sürecinde öğrencilere sosyal refah, 
sosyal adalet, sosyal eşitlik, vurgusu yapmaktadır. Böylelikle sosyal hizmet eğitimi sosyal 
refah ve sosyal adaletin sağlanmasına katkıda bulunmaktadır.Çünkü sosyal hizmet mesleği ve 
disiplininin nihai hedefi sosyal refahın gelişmesi ve sosyal adaletin sağlanmasıdır. 
Anahtar Kelimeler: Sosyal Adalet, Sosyal Hizmet, Sosyal Refah. 
 
 
ABSTRACT 
Social Work is an academic discipline and profession based on direct assistance to people. 
According to the international definition of socialwork “Social work is a practice-based 
profession and an academic discipline that promotes social change and development, social 
cohesion, and the empowerment and liberation of people. Principles of social justice, human 
rights, collective responsibility and respect for diversities are central to social 
work.  Underpinned by theories of social work, social sciences, humanities and indigenous 
knowledge, social work engages people and structures to address life challenges and enhance 
wellbeing” 
As an academic discipline requires that the practitioners of the profession acquire knowledge 
and skills to provide services to the applicants in accordance with the values, principles and 

ULUSLARARASI 24 Kasım BAŞÖĞRETMEN EĞİTİM ve  
YENİLİKÇİ  BİLİMLER SEMPOZYUMU 
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purposes of the profession during the education process. On the other hand, being a profession 
requires a specialization education. Within this framework, it is a fundamental responsibility 
to ensure that students, each of whom are candidate social workers, are knowledgeable, 
conscious, sensitive and ethical values practitioners from the main focuses of the profession 
on social justice and social welfare. Because the purpose of social work to improve social 
welfare and to ensure social justice is realized only through the practitioners of the profession 
in practical life. 
 
Social work practices are intertwined with social welfare policies. The aim of social welfare 
policies is to eliminate social inequalities and to ensure socialj ustice. Social justice refers to 
the conditions based on equality that is desired to be realized by social welfare policy. The 
discipline of social work is among the professions involved in the delivery of services and 
policies of the state in the fair provision of social resources and uses the social welfare 
concept as a tool in ensuring social justice. Social work trainers emphasize social welfare, 
social justice and social equality to the students in the process of education due to their ethical 
and academic responsibilities. Thus, social work education contributes to social welfare and 
social justice. Because the ultimate aim of the social work profession and discipline is the 
development of social welfare and the provision of social justice. 
 
Keywords: Social Justice, Social Welfare, Social Work. 
GİRİŞ 
Sosyal hizmet insanlara doğrudan yardım eden bir meslek ve akademik bir disiplindir. Uluslar 
arası Sosyal Hizmet Uzmanları Birliği [International Federation of SocialWorker/IFSW] ve 
Uluslar arası Sosyal Hizmet Okulları Birliğinin [International Association of Schools of 
Social Work /IASSW] (2014) tanımına göre“Sosyal hizmet; sosyal değişme ve gelişmeye, 
sosyal bütünleşmeye, insanları güçlendirme ve özgürleştirme temeline dayalı bir meslek ve 
akademik bir disiplindir. Sosyal hizmetin odağında sosyal adalet, insan hakları, kolektif 
sorumluluk ve farklılıklara saygı vardır”. Tanımdan da anlaşıldığı üzere sosyal hizmetin 
toplumsal hedefi ön plandadır. Sosyal hizmeti diğer yardım mesleklerinden ayıran “çevresi 
içinde birey” odağıdır. Bu odak sosyal hizmet uzmanının birbiriyle ilişkili olan biyolojik, 
duygusal, ailesel, ruhsal, toplumsal refah, sosyal adalet, ekonomik alanlarla ilgilenmesini 
gerektirir (Duyan, 2012). 
Bir mesleği belirleyen nitelikler olarak Meyer (1966) üç ölçüt ortaya koymaktadır. Bunlar a) 
Bilgi birikimi, b) Bu bilginin kullanılmasında teknik uzmanlık ve c) Bu uzmanlığın toplum 
adına kullanılmasında açık olarak belirtilen toplumsal sorumluluk (akt. Kongar, 1978, s.18-
19). Ayrıca bir mesleği herhangi bir başka işten ayıran özellikler şu şekilde ele alınmaktadır: 
1) Tam bir toplumsallaştırma süreci, 2) Sahip olunan rol ile ilişkili olarak soyut bir bilgi 
sistemi edebilmek için uzmanlaşma gerektiren eğitim,  3) Bu süreç boyunca kazanılan 
teknikler ve beceriler ve 4) Uygulamada meslek kuruluşları aracılığıyla denetim (Kongar, 
1978, s.18-19).  
Görüldüğü gibi bir meslek olarak sosyal hizmetin profesyonel uygulama için ihtiyaç duyduğu 
bilgi birikimi uzmanlaşma gerektiren akademik bir eğitim süreci içinde kazandırılmaktadır. 
Bu çerçevede eğitim süreci içinde her biri aday sosyal hizmet uzmanı olan öğrencileri 
mesleğin temel odaklarından sosyal refah, sosyal politika ve sosyal adalet konularında bilgili, 
bilinçli, duyarlı ve etik değerleri dikkate alan uygulayıcılar olmalarını sağlamak temel bir 
sorumluluktur. Çünkü sosyal hizmetin sosyal refahı geliştirme ve sosyal adaleti sağlama 
amacı ancak pratik hayatta mesleğin uygulayıcıları aracılığıyla gerçekleşir. Başka bir ifade ile 
soyut bir kavram olan “sosyal refah”, “sosyal politika” ve “sosyal adalet” sosyal hizmet 
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uzmanlarının mesleki uygulamaları ile somut hale gelir ve böylelikle amaca hizmet eder. 
Bu bağlamda sosyal refah, sosyal politika ve sosyal adalet kavramları ele alındıktan sonra 
sonuç bölümünde sosyal hizmet eğitimi ile ilişkilerine, başka bir anlatımla sosyal hizmet 
eğitiminin bu alandaki işlevine yer verilecektir. 
SOSYAL REFAH, SOSYAL POLİTİKA, SOSYAL ADALET ve SOSYAL HİZMET  
Bu bölümde birbirleriyle bağlamları içinde sırasıyla sosyal refah, sosyal politika ve sosyal 
adalet kavramlarına yer verilecektir. 
Sosyal Refah 
Refah devleti, sınırlı devlet anlayışına serbestlik getiren, devletin görev ve yetkilerini 
genişleterek sosyal yönden toplumun kalkınmasını sağlayan, her yönden bir iyilik hali 
gözeten modern bir devlet sistemidir. Refah devleti ise; piyasa mekanizmaları ile özel 
mülkiyet esası üzerine tesis edilmiş bir devlet sistemidir. Refah devletinde toplumun sosyal 
ihtiyaçlarının sağlanması için kamu kaynakları etkin bir şekilde kullanılır. Bazen kendi eliyle 
sosyal hizmetleri sunduğu gibi, bazen de aracı kurumları kullanır. Refah devletinin araçları, 
artan oranlı vergileme, sosyal güvenlik sistemleri, sağlık sistemi, işsizlik sigortaları, tarım 
sektörüne yönelik sübvansiyon ve destekleme politikaları, ücretsiz ya da çok düşük bir katkı 
payının alındığı eğitim, düşük ücretli konut tedariki gibi sosyal yatırımlar olarak sayılabilir.  
Devlet; toplumun her kesimine aynı yaklaşımı sergileyip sadece temel ihtiyaçlarından ziyade 
sosyal yönden gereksinimlerini de karşılama görevini üstlenmektedir. Eğitim, sağlık, sosyal 
güvenlik, gelir dağılımı ve yoksulluk gibi sorunlar günümüz devletlerinin refaha ilişkin en 
önemli görevleridir (Kurşun ve Rakıcı, 2016, s.136-151). 
Refah devleti olmanın temel gereği her bireyin hayatını idame ettirecek kadar yeterli gelire 
sahip olmasını sağlamaktır. Bunun için devletin kendine yetemeyenler için güvenlik ağı 
kurması gereklidir. Düzenli gelir yoksulluğu önlemek ya da ortadan kaldırmak amacını güder 
ve yoksulluk sosyal hizmet disiplini ve mesleği için önemli bir konudur. Çünkü sosyal hizmet 
mesleğine konu olan müracaatçıların önemli bir kesimi yoksul olanlardır. Refah sisteminden 
yararlanma konusundaki aksaklıklar sosyal hizmet uzmanlarının refah hakları savunuculuğu 
yapmalarını gerekli kılar (Thompson, 2013, s.66). 
Sosyal refah politikası farklı kaynaklardan yararlanarak üretilir ve önemli bir bölümü yasal 
alanlar olmak üzere hükümet, kuruluşlar ve toplum alanlarında oluşturulur. Mesleki örgütler 
mesleki standartlar oluşturur ve etik kodlar belirlerler. Bu mesleki örgütler toplum içindeki 
ilgi grupları, hizmetlerden yararlanan grupların kurdukları örgütler de sosyal refah 
politikalarını etkileyebilir ya da değişimlerine katkıda bulunabilirler. Toplum kuruluşlar için 
genel politikalar üretir ve yasalar (yazılı düzenlemeler) aracılığıyla uygulamaya aktarılır. Bu 
yasalar uygulama alanından gelen deneyim ve düzenlemelerle bütünleşir. Uygulamadan elde 
edilen bilgi yasalarda eksik kalan yönleri tamamladığı için önemlidir. Bu noktada sosyal 
hizmet mesleğinin uygulayıcıları olan sosyal hizmet uzmanları yazılı düzenlemeler ve 
uygulama arasındaki farklılıkları giderme açısından politikaları etkileyici ya da değiştirici 
adımlar atabilirler (Şahin, 2000, s.22). 
Sosyal Politika 
Dar anlamda sosyal politika işçi sınıfına ve onun çok temel sorunlarına yönelik dar kapsamlı, 
sınırlı amaçlı bir politikadır. Başka bir ifade ile sosyal politika eğer yalnızca devletin 
faaliyetleri yanı sıra sınırlı kitlelere dönük çalışmaları kapsıyorsa burada dar anlam söz 
konusudur. Sonraları toplumdaki değişimle birlikte sosyal politikanın kapsamı genişlemiştir. 
Geniş anlamda sosyal politika sosyal-ekonomik hak ve özgürlüklere dayalı bir politika haline 
gelmiştir. Bu değişiklikle beraber eğitimde, sağlıkta, barınma olanaklarında herkes için asgari 
bir düzeyin sağlanması gibi bir düşünce gelişmiştir. Daha sonra amacında genişlemeler olmuş 
ve geniş bir sosyal eşitlik ve sosyal adalet amacını hayata geçirmeye çalışan uygulamalara 
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dönüşmüştür. Ayrıca geniş anlamda sosyal politika çerçevesinde sosyal hizmetler, konut 
politikası, yoksullukla mücadele gibi konular geniş yer tutmaktadır (Koray, 2012, s. 27-29; 
Taşçı, 2010, s.11-12). 
 
Toplum her biri birbirinden ayrı özellikleri ve gereksinimi olan bireylerden oluşmaktadır. 
Amaçları, ihtiyaçları birbirinden bağımsız olan gruplar için tam bir eşitlikten de söz edilemez.  
Tüm toplumu bir bütün halinde eşitlemek ve kaynaklardan eşit olarak yararlanmalarını 
sağlamak mümkün görünmemektedir. Bu yüzden eşitlik kavramından önce „eşitsizlik‟ 
kavramının ayrımını yapmak önemlidir. Eşit olmama durumu çeşitli toplumsal sınıfların ya da 
kişilerin yaşam koşulları arasındaki farktır. Bu fark insanların temel haklara ulaşmasında bir 
dezavantaj oluşturuyorsa bu durum eşitsizliğin ötesinde bir hak ihlalidir. Toplumdaki tüm 
bireylerin eşit yaşam koşullarına sahip olamaz bu yüzden toplumlardaki eşitsizlik her zaman 
var olacaktır. Ancak bu eşitsizlik ne zaman kişilerin yaşam koşullarına müdahale edici, sahip 
olduğu bir farklılıktan dolayı toplumsal bir ayrıma neden oluyorsa ve bu farklılık kişilerin en 
temel haklarına zarar veriyorsa burada bir insan hakları ihlali söz konusudur. Sosyal hizmet 
uygulamalarının temelini de fırsat eşitliği oluşturmaktadır. Çünkü sosyal hizmet eşitlik değil 
öncelikli olarak eşitsizlikler üzerinde durmaktadır. Kişilere toplumda eşit başlangıç noktaları 
vermek, sahip olduğu haklara ulaşmalarını sağlayacak mikro, mezzo ve makro düzeydeki 
sosyal hizmet uygulamalarla bireylerin karşılanmamış ihtiyaçlarını toplumsal kaynakları 
harekete geçirerek karşılamak ve böylelikle toplumu oluşturan her bireyi toplumsal refah 
düzeyine ulaştırmak ancak fırsat eşitliği ile mümkün olmaktadır (Çoban Kaynak, 2017, s.254; 
Küçükkaraca, 2013, s.90-94). 
(Sosyal) Politika uygulama ve yasal düzey arasında yer alır. Sosyal politika belirsiz bir 
terimdir. Geleneksel anlamda sosyal politika düzenli gelir, barınma, eğitim, sağlık ve bireye 
yönelik sosyal hizmetler olarak beş temel alanda ele almak mümkündür. Bu alanların her biri 
sosyal sorunların oluşmasını önlemek, önlenemediği takdirde sorunlara cevap aramak ve 
bireylerin refahını sağlamak amacıyla çeşitli hizmetleri sunmaya yönelik politikaları içerir 
(Thompson, 2013, s.65-66). Sosyal yardım ve hizmetler, toplumun kendi elinde olmayan 
nedenlerle ihtiyaç sahibi haline gelmiş birey ve gruplara insan onuruna yakışır asgari yaşam 
standardı ile çevreye uyumlarını sağlamak için devlet,  gönüllü özel kuruluşlar ve sivil toplum 
örgütleri aracılığıyla sosyal -ekonomik yardım ve hizmetler sunulmasını amaçlamaktadır. 
Sosyal yardım ve hizmet anlayışı “sosyal devlet” ve devletin “sosyal politika” üretimi ile 
ilgilidir. Ancak ülkelerin geliştirdiği sosyal politikalar ve hizmetler, ülkelerin kendi toplumsal, 
tarihsel ve kültürel özgünlükleri içinde şekillenerek farklılaşmaktadır. Ayrıca küresel ölçekte 
üretim ilişkilerinin dönüşümü, demokrasi ve insan hakları konularında yaşanan tartışmalar 
dinamik bir alan içinde yal politikaların sürekli olarak yeniden şekillenmesine yol açmaktadır 
(Can, 2013, s.1). 
Sosyal politika ve sosyal hizmet disiplin ve mesleği aynı tarihsel dönemde eş zamanlı olarak 
ortaya çıkmıştır. İki disiplin arasındaki ilişkiye bakıldığında sosyal politikanın devlete ait 
sosyal alandaki tüm politikaları belirlediği, sosyal hizmetin ise devlet tarafından belirlenen bu 
politikaları toplumdaki bireylerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla uygulamaya koyduğu 
ifade edilebilir. Sosyal hizmetin amaçları arasında sosyal politikaların belirlenmesine ve 
uygulamasına katkıda bulunmak vardır (Oral, 2016, s.122).  
Sosyal Adalet 
Sosyal adalet en genelde toplumdaki bütün bireylerin temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek eşit 
haklara ve fırsatlara sahip olmasını, fırsatların mümkün olduğunca yayılmasını, eşitsizliklerin 
azaltılması ve ortadan kaldırılmasını ifade etmektedir. Sosyal adalet eldeki kaynakların 
toplum içinde adil bir şekilde dağıtılmasını belirtmektedir. Geniş kapsamlı sosyal adalet 
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hedefi, toplumdaki her bireyin insan onuruyla bağdaşır bir yaşam düzeyine kavuşturulmasını 
ifade etmektedir (Çoban Kaynak, 2017; Demirbilek, 2009; Yolcuoğlu, 2017). Sosyal adalet 
sosyal politika tarafından gerçekleştirilmek istenen eşitliğe dayalı koşulları ifade eder. Başka 
bir anlatımla sosyal adalet eldeki kaynakların toplum içinde adil bir şekilde dağıtılması 
ilkesine dayalıdır. Sosyal adalet, eşitlikçi bir anlayış üzerine inşa edilen sosyal, ekonomik ve 
çevresel sosyal politikalar bütünü olarak da düşünülebilir. Bu açıdan sosyal adalet kavramıyla 
tam çalışma esasına dayanan, bütün bireyler için asgari bir yaşam standardı sağlayacak bir 
devlet düzeni anlatılmak istenmektedir (Demirbilek, 2009, s.105-106). 
Sosyal adalet kavramı konusunda genel olarak iki türlü tanımdan bahsedilmektedir. Pozitif 
hukuk açısından sosyal adalet kavramı kanunlar karşısında herkesin eşitliğini savunur. 
Sosyolojik olarak ise toplumların artı değerleri, toplumsal tabakalaşma ve tabakalar arasındaki 
aşırı farklılaşmanın önüne geçilebilmesi ile paylaşım üstünde durur. Sosyal adaletin temel 
ilkeleri sosyal adaletin kapsamını da ortaya koymaktadır (Küçükkaraca, 2013, s.89-90). 
Bunlar: 

• Kaynakların dağıtımının devlet tarafından yapılması, 
• Gereksinimlerin ve öncelikli ihtiyaçların tespit edilmesi ve karşılanması, 
• Temel yaşam gereksinimlerinin karşılanmasına öncelik verilmesi, 
• Temel insan gereksinimlerinin karşılanmasına öncelikli olması, 
• Kaynakların yalnızca ekonomik ve politik olmaması, aynı zamanda eğitim, sağlık ve diğer 

geliştirici kaynakların devlet tarafından dağıtılması. 
Refah ülkelerinde sosyal adaletin sağlanmasında şu yoksulluğun önlenmesi, eğitimde fırsat 
eşitliğinin sağlanması, iş piyasasına katılım, sosyal güvenlik ve sosyal yardımların organize 
edilmesi, refah ve gelirin yeniden dağıtılması, kaynakların adil dağılımı ve adil vergi düzeni 
kriterleri dikkate alınır (Çoban Kaynak, 2017, s.257). Sosyal adalet konusunu sosyal 
politikadan bağımsız olarak tek başına ele almak sınırlı bir yaklaşım olacaktır. Çünkü sosyal 
hizmet, sosyal adaleti sağlamada sosyal refah anlayışını araç olarak kullanır (Küçükkaraca, 
2013, s.91). 
Sosyal politika eşitsizlik ve adaletsizlikleri ortadan kaldırmak için herkesin durumunu bilmek 
ve koşullarına uygun önlemleri alıp uygulamaktan sorumludur. Sosyal politikanın temel 
hedeflerinden birini oluşturan sosyal adalet hedefine ulaşmada adil ücret ve gelir dağılımı 
politikası, adil vergi politikası, herkese iş olanağı sağlayan istihdam politikaları kadar yaygın 
ve adil sosyal güvenlik politikası ile sosyal hizmet politikasının bir “politikalar bütünlüğü” 
içinde sunulması önem taşımaktadır (Demirbilek, 2009, s. 108). 
Sosyal adaletin sağlanmasında sosyal hizmetin önemli işlevi bulunmaktadır. Nitekim insan 
hakları ve sosyal adaletin sağlanması sosyal hizmet disiplinin değer temelidir. Üretilen mal ve 
hizmetlerin toplumda adaletli dağıtılması ve bu kaynak ve imkânlara erişimde fırsat eşitliğini 
sağlayacak gerekli tedbirleri almasında ana aktör olarak rol almaktadır. Sosyal hizmet 
disiplini toplumsal kaynak ve hizmetlerin adaletli olarak sunulmasında devletin sunduğu 
hizmet ve politikaların ulaştırılmasında yer alan meslekler arasında yer almaktadır. Böylece 
sosyal hizmet en temel insan ihtiyacıdır ve insan hakları, sosyal adaleti sağlamada sosyal 
refah anlayışını araç olarak kullanmaktadır. Sosyal hizmet güçsüz konumda olan birey ve 
grupların kendi yaşamları üzerinde kontrol sahibi olmaları konusunda onları bilinçlendirerek 
ve yetkilendirerek haklarını savunan ve talep eden gruplar haline getirip sosyal adaleti 
gerçekleştirmeyi hedeflemektedir (Çoban Kaynak, 2017, S.258). Başka bir anlatımla sosyal 
hizmet uzmanları bütün bireylerin ihtiyaç duyulan bilgi, hizmet ve kaynaklara erişmelerine ve 
fırsat eşitliğinin sağlanmasına çalışırlar (Demirbilek, 2009).  
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SONUÇ 
Toplumda yaşayan bireyler arasında sosyal adaleti sağlayıcı yönde uygulama hedefinde olan 
sosyal hizmet, akademik bir disiplin olarak gelecekte mesleğin uygulayıcıları olacak 
öğrencilerine konuyla ilgili dersler kapsamında sosyal adalet, sosyal eşitlik, insan hakları 
vurgusu yapmaktadır. Eğiticiler için bu vurguyu yapmadaki amaç mezun ettikleri öğrencilerin 
mesleki uygulamalarında sosyal refahı geliştirici, sosyal adaleti sağlayıcı, sosyal eşitsizliği 
azaltıcı/giderici çalışmalarda başarılarını artırmaktır.  
Ulusal Sosyal Hizmet Uzmanları Birliğine (National Association for Social Workers/NASW) 
göre sosyal hizmet uzmanları “sosyal adalet” değerini dikkate alarak, özellikle baskı altındaki 
incinebilir gruplar adına sosyal değişim sağlayarak sosyal adaletsizlikle mücadele ederler. 
Bunu yapmak sosyal hizmet eğiticileri için aynı zamanda etik bir sorumluluktur. Ulusal 
Sosyal Hizmet Uzmanları Birliği Etik İlkelerine (3.02/a) göre sosyal hizmet eğiticileri ve 
alandaki süpervizörler öğrencilere meslekleri için gerekli olan bilgileri vermekle 
yükümlüdürler. Bu yönüyle, toplumda sosyal adaletsizlikle mücadele eden/edecek meslek 
uygulayıcılarını yetiştirerek sosyal hizmet eğitiminin sosyal adalete katkı verdiği ifade 
edilebilir. Çünkü sosyal hizmet mesleği ve disiplininin nihai hedefi sosyal adaletin 
sağlanmasıdır (Tuncay ve Erbay, 2006, s.56). 
Sosyal hizmet uygulamalarının temelini de fırsat eşitliği oluşturmaktadır. Kişilere toplumda 
eşit başlangıç noktaları vermek, sahip olduğu haklara ulaşmalarını sağlayacak mikro, mezzo 
ve makro düzeydeki sosyal hizmet uygulamalarla bireylerin karşılanmamış ihtiyaçlarını 
toplumsal kaynakları harekete geçirerek karşılamak ve böylelikle toplumu oluşturan her bireyi 
toplumsal refah düzeyine ulaştırmak ancak fırsat eşitliği ile mümkün olmaktadır (Çoban 
Kaynak, 2017, s.254). Sosyal hizmetin sosyal politikanın sosyal adalet hedefine katkı 
vermesinin nedeni, sosyal adaletsizlik ve eşitsizliklerin bireylerin fırsat ve şanslarını 
sınırlaması (Demirbilek, 2009, s.109) ve işlevlerini yerine getirmede zorlanmalarına yol 
açmasıdır. Bu nedenle sosyal adaletin gerçekleşmesi için sosyal devlet ve sosyal refah 
politikaları ve anlayışı sosyal hizmet uzmanlarının dayanakları olmalıdır (Çoban Kaynak, 
2017, s. 259).  
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MÜLTECİLER VE ÇOKLU TRAVMA DENEYİMLERİ 
REFUGEES AND MULTIPLE TRAUMA EXPERIENCES 
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Doç. Dr, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü 
 
ÖZET 

1951 Birleşmiş Milletler Mültecilerin Hukuki Durumuna İlişkin Cenevre Sözleşmesine göre 
(m.1/2) ırkı, dini, tabiiyeti, belli bir toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi düşünceleri 
yüzünden, zulme uğrayacağından haklı sebeplerle korktuğu için vatandaşı olduğu ülkenin 
dışında bulunan ve bu ülkenin korumasından yararlanamayan kişiler mülteci olarak 
tanımlanmaktadır. Dolayısıyla mülteciler kendi istekleri dışında başka ülkelere göç etmek 
zorunda kalmaktadırlar. Ancak bu zorunlu göç mülteciler üzerinde çoklu sosyo-psikolojik 
travmalara yol açmaktadır. Günlük rutini bozan, ani ve beklenmedik bir şekilde gelişen, 
dehşet, kaygı ve panik yaratan, kişinin anlamlandırma süreçlerini bozan olaylar travmatik 
yaşantılar olarak tanımlanabilmektedir. Savaşlar, patlamalar, afetler, kazalar, işkence, taciz, 
şiddet gibi zorunlu göçler de travmatik yaşantıya yol açan faktörlerdendir. 
Kendi ülkelerini bırakıp başka bir ülkeye sığınan mülteciler eski yaşamlarındaki statülerini, 
kimliklerini, işlerini, sosyal konumlarını, sosyal ilişkilerini kaybetmektedir. Ayrıca gidilen 
ülkedeki kısıtlayıcı uygulamalarla karşılaşmakta, güvenlik sorunları yaşamakta,  
başvurularının nasıl sonuçlanacağı ile ilgili endişe duymaktadırlar. Kendilerini pasif, değersiz 
hissetmekte, öz saygı ve benlik algılarında azalma olmakta, korku, yalnızlık, umutsuzluk, 
dışlanmışlık duygularını yoğun olarak yaşamakta, geleceklerinden endişe etmekte,  bağımlı 
olmaktan dolayı öfke yaşamaktadırlar. Bu duygular mültecilerde uyku bozukluğu, psiko 
somatik rahatsızlıklar, dikkat dağınıklığı, anksiyete, depresyon gibi psikolojik rahatsızlıkların 
yaşanmasına yol açabilmektedir. 
Sosyal açıdan mülteciler sığındıkları yeni ülkede alışık olduklarından farklı bir kültürle 
karşılaşmakta, zenofobik tutumlara ve sosyal dışlanmaya maruz kalabilmekte ve sosyal 
adaptasyon sorunları yaşamaktadır. Bu sorunlarla başa çıkabilmeleri için ihtiyaç duydukları 
sosyal destek sistemlerine ulaşmada güçlükler yaşadıklarında ise sosyo psikolojik stresle 
kendi kendilerine başa çıkmaya çalışmaktadırlar. Ayrıca mülteciler ekonomik sorunlar ve 
istihdama katılmada güçlükler yaşamakta, eğitim, sağlık ve toplumsal hizmetlere erişimde 
kimi engellemelerle karşılaşmaktadırlar. Sonuçta mülteciler psikolojik, sosyal, ekonomik 
açılardan çoklu travmaya maruz kalmaktadırlar ve yaşadıkları çok sayıda travmayla başa 
çıkmakta zorlamaktadır. Mültecilerin yaşadıkları psiko sosyal travmalarla baş edebilmeleri 
için sosyal, psikolojik ve ekonomik destek sağlanması, entegrasyon çalışmaları yapılması, 
sosyal ve ekonomik hayata katılımlarının sağlanması için tedbirler alınması önemli 
görülmektedir. 
Anahtar Kelimeler: Mülteci, sosyo-psikolojik travma, travma, zorunlu göç. 
 
ABSTRACT 
According to the 1951 United Nations Convention on the Legal Status of Refugees (Article 
1/2) a refugee is described as persons who are living abroad their country of nationality and 
cannot benefit the protection of this country due to a well-founded fear of persecution for 
reasons of race, religion, nationality, membership of a particular social group or political 
opinion. Therefore refugees are forced migrate to other countries out of their own will. 

ULUSLARARASI 24 Kasım BAŞÖĞRETMEN EĞİTİM ve  
YENİLİKÇİ  BİLİMLER SEMPOZYUMU 
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However, this forced migration causes multiple socio-psychological traumas on the 
refugees.Events that disrupt daily routine, develop suddenly and unexpectedly, create horror, 
anxiety and panic, and disrupt one's meaning processes can be defined as traumatic 
experiences. Forced migrations is one of the factors that lead to traumatic life such as wars, 
explosions, disasters, accidents, torture, harassment and violence. 
The refugees, which took asylum to other countries and left their homelands, are losing their 
statuses, identities, jobs, social standings and social relations from their previous lives. In 
addition to this, they are facing restrictor measurements in the countries where they took 
asylum, experiencing security problems and feeling anxiety about the results of their 
applications. Due to these reasons, they feel themselves passive and undervalued, experience 
degradation in their self-respect and sense of self; feeling loneliness, fear, desperation, 
exclusion tensely; concerned about their future and rage due to addiction. These emotions 
cause psychological problems such as; sleep disturbance, psychosomatic disorder, attention 
deficit, anxiety and depression. 
With a social perspective, the refugees start to live in a different culture, which they may not 
be used to, where they can experience xenophobic attitudes and social exclusion and having 
social adaptation problems. When they have hard times accessing the social work support 
services in order to cope with these problems, they are trying to overcome the socio-
psychological stress on their own. Furthermore, refugees experience problems in various 
fields, such as; economic status and joining the labor force in the host country, education, 
health and certain obstructions in accessing social services. This gives them more hard times 
to cope with the multiple traumas they are experiencing. It is found to be important to provide 
social, psychological and economic support to the refugees in order to enable them to 
overcome their psychosocial traumas they are suffering; to do integration works and to take 
measurements to enable them join the social and economic life. 
Keywords: Forced Migration, Refugee, Socio-Psychological Trauma, Trauma. 
 
GİRİŞ 
1951 Birleşmiş Milletler Mültecilerin Hukuki Durumuna İlişkin Cenevre Sözleşmesine göre 
(m.1/2) ırkı, dini, tabiiyeti, belli bir toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi düşünceleri 
yüzünden, zulme uğrayacağından haklı sebeplerle korktuğu için vatandaşı olduğu ülkenin 
dışında bulunan ve bu ülkenin korumasından yararlanamayan kişiler mülteci olarak 
tanımlanmaktadır. Tanımdan anlaşıldığı üzere mülteciler kendi istekleri dışında başka 
ülkelere zorunlu olarak göç eden insanları ifade etmektedir. Bağlantılı bir kavram olan 
sığınmacılar ise mülteci olmak üzere sığınma başvurusunda bulunmuş ancak başvurusu henüz 
karara bağlanmamış kişileri ifade etmektedir. Aslında aynı kişiler olduklarından çalışmada 
kavram olarak “mülteciler” kullanılacaktır. Nedenleri farklı da olsa zorunlu göç mülteciler 
üzerinde çoklu sosyo-psikolojik travmalara yol açmaktadır. 
Başka bir ifade ile sığınma olgusunun başlı başına travmatik bir süreç olduğu söylenebilir. 
Mülteciler sığınma olgusunu ortaya çıkaran nedenlerden başlayarak, sığınma süreci ve 
sığınılan ülkede yaşanan sorunlara kadar bir dizi zorlanmalı sürecin içine girmekte ve bu 
travmatik deneyimlerden yoğun bir şekilde etkilenmektedirler (Beter, 2005, s.13). 
Mülteciler psikolojik, sosyal, ekonomik, güvenlik vb. çok yönlü sorunları aynı zaman 
diliminde yaşamakta ve bu nedenle çoklu travmatik bir sürecin içine girmektedirler. Bu da 
onları uzun sürecek zorlanmalı bir yaşama sürüklemektedir. Buz’a (2004, s.107) göre 
mülteciler sığınma hakkı ararken çoklu travmalar ile karşılaşabilmekte ve bu durum yabancı 
olma duygusuna eklenerek yeni ülkede yerleşme başarısını sınırlamaktadır. Bir mülteci 
yalnıza zorunlu olarak yer değiştirmeyi değil, aile ve yakın çevresinden ayrı kalmayı, 
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belirsizlik ve korkuyu, resmi olarak sorgulanmayı hatta gözaltına alınmayı kabul etmiş 
olmaktadır. 
Psikolojik travma; kişinin beden bütünlüğüne zarar veren veya yaşamını sonlandıracak bir 
tehditle olağandışı bir olay yaşaması veya böyle bir duruma şahit olarak sahip olduğu baş 
etme yolları ile üstesinden gelememesi durumudur (Bakkaloğlu, 2019). Travma, bir kişinin 
kendisini güvende hissetmesini sağlayan koruyucu bariyerleri yitirdiği bir olayı yaşaması 
durumunda ortaya çıkmaktadır. Mültecilerden söz edildiğinde artık travma riski taşıyan uyarı 
işaretleri değil bu kişilerin yaşamında yaşadıkları veya karşılaştıkları en kötü kabuslar ve 
durumlara yol açan gerçek olaylardan söz edilmiş olmaktadır. Evden ayrılmak zorunda 
kalmanın neden olduğu travma olayı son derece karmaşık bir nitelik arz etmektedir. Bir kişi 
evinden, yaşam bölgesinden ve sevdiklerinden ayrıldığında, kimliğini kaybeder ve kökleri 
sökülür. Fiziksel ya da psikolojik olarak tehdit edildiği için de güçlü bir kaygı yaşayabilir. Bu 
nedenlerden dolayı mülteciler ve sığınmacılar ruh sağlığı bozuklukları için özellikle 
savunmasız bir grubu oluşturmaktadır. Ruh sağlığı sorunlarının etkisi ikinci veya üçüncü 
kuşaklara kadar uzanabilmektedir. Mültecilerin ruh sağlığını tehdit eden risk faktörleri 
çoğunlukla işkence ve şiddete maruz kalma, ev yaşamından ayrılma yönünde duyduğu korku 
veya tehdit, aileden ayrılma ve aile için endişe ve anavatandaki karışıklık gibi travmatik 
deneyimlerden kaynaklanmaktadır (Kızmaz, 2018, s.23-24). Göç aslında küreselleşmiş 
travmanın bir sonucu olup buna küreselleşmiş travma da denilebilir. Dünyada pek çok savaş 
ve çatışma küresel travmaya götüren insan elinden çıkan toplumsal travmatik olayları ifade 
etmektedir (Aker, 2018). 
MÜLTECİLERİN YAŞADIKLARI SORUNLAR 
Mülteciler yaşadıkları zorlanmalı bu süreçte birbiriyle bağlantılı ve birbirini tetikleyen çok 
sayıda psiko sosyal sorun ya da travma yaşamaktadırlar. Aşağıda bunlara yer verilmektedir. 
Mültecilerin yaşadıkları psikolojik sorunlar olarak anksiyete, kolay sinirlenme, mutsuzluk, 
ağlama hissi, depresyon, uyku düzensizliği, çaresizlik, ümitsizlik, güvensizlik, psikosomatik 
rahatsızlıklar, depresyon, post travma sonrası stres bozukluğu (TSSB), bir konuya 
yoğunlaşamama, aynı şeyler üzerinde sürekli düşünme ve stres semptomları, akut psikoz, 
kronik psikoz iltica sürecinin her aşamasında görülebilir. Göç süresini takiben göçmenler 
işsizlik, yalnızlık, statü kaybı gibi stres kaynağı olabilecek durumlarla karşılaşırlar ve stres 
bireyin hem fizyolojik hem de psikolojik sağlığını kötü etkileyebilir (Bakkaloğlu, 2019; Beter, 
2005, s.21; Buz, 2002; Buz, 2004, s.112; Demirtaş ve Bekaroğlu; 2013, s.13; Gülmez ve 
Öztürk, 2018, s.460).  
TSSB’da uykusuzluk, kabuslar, olayla ilgili anıların rahatsız edici biçimde sık sık 
hatırlanması, sürekli olarak olayın tekrarlanacağı korkusu ve bu nedenle diken üstünde 
hissetme, kolay irkilme, çabuk sinirlenme, gelecekle ilgili plan yapamama, yabancılaşma, 
olayı hatırlatan durumlarda huzursuz olma ve bu durumlardan kaçınma belirtileri vardır. Bu 
belirtiler çoğu kişide travmayı izleyen günlerde görülür ve genellikle birkaç hafta içinde 
kendiliğinden düzelir, ancak sığınmacılarda stres etmenleri devam ettiği için aylarca, hatta 
yıllarca sürebilir. Başlangıçtaki umut ve beklentileri gerçekleşmediğinde ve sığınmacı 
haklarını kaybetmeleri ile depresyon, hayal kırıklığı ve moral bozukluğu gelişmektedir. 
Depresyonun en sık görülen belirtileri isteksizlik, halsizlik, çaresizlik, moral bozukluğu, uyku 
ve iştah bozukluğu ve hayattan zevk alamamadır. Depresyon ruhsal travmadan sonra ilk kez 
ortaya çıkabileceği gibi, daha önce depresyon geçirmiş kişilerde depresyonun tekrarlaması 
şeklinde de görülmektedir. Genellikle TSSB, depresyon ve kaygı bozuklukları ile bir arada 
bulunmaktadır (Demirtaş ve Bekaroğlu; 2013, s.13). 
Travmatik deneyimlerden sonra kişinin yaşama bakışı etkilenebilir, dünyanın güvenli bir yer 
olmadığını düşünerek kendini güçsüz hissedebilir. Geldikleri ülkede yakını olan birini 
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kaybetmiş olmak, işkence veya savaşa tanıklık etmiş veya birebir yaşamış olmak travmanın 
yarattığı psikolojik etkiler bakımından önemli görülmektedir (Bakkaloğlu, 2019). 
Mülteciler, ülkelerindeki kaçış sırasındaki sorunlar ve gittikleri ülkedeki insanların tavırları 
nedeniyle yoğun olarak güvensizlik duygusunu yaşayabilmektedirler. Güvensizlik 
duygusunun yanında korku ve yalnızlık duygularını da yoğun olarak yaşarlar. Çünkü gittikleri 
ülke ve o ülkenin insanları, bireye çok yabancıdır ve birey bu durumdan korkabilmektedir. 
Mülteciler ülkelerini terk edip başka bir ülkeye gelirken aile ve arkadaşlarını da terk 
etmektedirler. Bu yüzden geldikleri ülkelerde yalnızlık duygusu yaşayabilmektedirler. Ayrıca 
mülteciler kendi hayatlarının kontrolünden sorumlu olduklarını hissetme ihtiyacı içindedirler. 
İşsizlik ve bağımlı olmak, sinir bozukluğu, kızgınlık ve gücenme yaratır (multeci.net). 
Mültecilerin yaşadıkları sosyal sorunlar arasında kültürel çatışmalar ve uyum sorunları ya da 
baskısı, sosyo-kültürel yalnızlık ve yetersiz toplumsal destek, eğitime erişimdeki güçlükler, 
barınma sorunu, dil sorunu, yerel halkla ilişkilerdeki sorunlar (Beter, 2005, s.21; Demirtaş ve 
Bekaroğlu; 2013, s.13) zonofobik tutumlar, dışlanma, ırkçılık vb. yer almaktadır. Yaşadığı 
ülkeyi terk etme kararı mülteciler üzerinde büyük bir yük oluşturmaktadır. Terk edilen ülkede 
kaybedilen sosyal çevre ve sosyal destek sistemlerinin yerine yeni bir sosyal çevre oluşturma 
zaman almakta ve kolay olmamaktadır. Yalnızlık hissedilmekte, yeni oluşturulan sosyal 
çevreden kopuşla birlikte tedavi gerektirecek boyutta sosyal travma yaşanmaktadır 
(Tomanbay, 2013, s.317). 
Mültecilerin kendi ülkelerini bırakıp, önceden tanımadıkları başka bir ülkeye gitmelerinden 
dolayı, eski yaşamında sahip olduğu konumlar, ilişkiler vb. kaybedilmekte ve gidilen ülkedeki 
kısıtlayıcı uygulamalar nedeniyle de kendilerini pasif, değersiz ve işe yaramaz 
hissedebilmektedirler. Yabancı bir ülkede yaşamak, aile desteğinden mahrum olmak, 
mülteciler için yabancılık ve dışlanmışlık hislerinin artmasına neden olur (multeci.net).  
Literatürde mültecilerin yaşadıkları sorunlar ayrıca kronolojik olarak göç öncesi, göç sırası ve 
göç sonrası olarak üç kategoride ele alınmaktadır. Genel sorunların yanı sıra bu kategoriye de 
ayrıca yer verilecektir. 
Göç Öncesi Sorunlar 
Çoğu kez hazırlıksız çıkılan sığınma yolculuğu yanlarına birikimlerini de alamama riskini 
beraberinde getirmektedir. Bunlar arasında kendi ülkelerindeki ekonomik, eğitim ve meslek 
durumunun olumsuz olması, siyasi sorunlar, sosyal destek eksiklikleri, roller ve sosyal ağın 
bozulması öne çıkmaktadır. Bunlara bağlı olarak, birçok mülteci, ülkesini terk etmeden önce 
tecavüz, işkence, savaş, tutukluluk, cinayet, fiziksel yaralanma soykırım gibi travmatik 
olayları yaşamakta ya da tanıklık etmektedir. Ayrıca yakınların ölüm deneyimi, şiddete maruz 
kalma veya tanık olma, yerinden edilme gibi travmatik deneyimler de bu dönemde görülen 
sorunlar arasındadır (Buz, 2008a; Demirtaş ve Bekaroğlu; 2013, s.12-13; Kızmaz, 2018,s.23-
25). 
Göç Sırası 
Göç sırasında risk etmenlerini ise gidilen yol, süre, zorlu yaşam koşullarına maruz kalma 
(örneğin, mülteci kampları), şiddete maruz kalma, aile ve toplumsal ilişkiler ağının bozulması, 
göç sonucu ile ilgili belirsizlik, sığındıkları ülkeye gelişlerinde ve kaçışları sırasında yaşanan 
travmatik deneyimler oluşturmaktadır (Demirtaş ve Bekaroğlu; 2013, s.12-13). Yolculuğun 
riskli olması, kaçış ve sığınılan ülkedeki travma ve şiddet deneyimleri de incinebilirliklerini 
arttırmaktadır. Mülteciler için sığındıkları ülkeden zulüm iddiasını ispatlamalarını beklenmesi 
en büyük stres etmenidir, çünkü zulüm ispat edilmesi zor ve kişiden kişiye anlamı değişen 
göreli bir kavramdır.(Buz, 2008a; Buz, 2004, s.108). Zulüm ise Oxford Dictionares’te  
“Özellikle ırk, politik veya dinsel inanç nedeniyle düşmanlık ve kötü muamele, baskı” olarak 
tanımlanmaktadır. Çağlar’a göre (2011, p.69) zulüm, kişinin hayatına ya da özgürlüğüne 
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yönelik ciddi bir tehdit ya da kişinin hayatını katlanılmaz düzeyde kısıtlayan ciddi bir 
ayrımcılığı kapsayabilir. Özellikle kitlesel sığınmalarda insanların zulümden dolayı mı yoksa 
yaşadıkları güçlükten dolayı mı ülkelerinden ayrıldıklarını ayırt etmek kolay olmamaktadır. 
Göç Sonrası 
Gerekli yolculuk ve kimlik belgelerine sahip olmama, başvuru zaman limitinin aşılması, statü 
belirleme sürecine erişimdeki güçlükler, ayrımcı uygulamalarla karşılaşma, ilgili kuruluşların 
yardımlarına erişememe gibi sorunlar bu aşamada öne çıkmaktadır. Bu sorunların 
yaşanmasında sığınılan ülkelerdeki sığınma sürecinin farklı amaçlardan dolayı mülteciler 
tarafından kötüye kullanılacağı düşüncesi belirleyici olmaktadır. Ayrıca ırkçılık, zenofobik 
(yabancı düşmanlığı ve korkusu) tutumlar bu durum üstünde etkili olmaktadır. Mülteciler 
sığınılan ülkeye ilk geldiklerinde kendi ülkelerinden ayrılmalarına yol açan nedenlerden 
dolayı travmatize olmuşlardır. Ayrıca tercüman bulunmadığı durumlarda mülteci sığındığı 
ülkenin dilini bilmiyorsa kendini anlatmada yetersiz kalacak ve bu durumda sığınma talebinin 
reddedilme ve ülkesine geri gönderilme riskini artırmakta ve mültecinin yaşadığı travma 
düzeyini daha da şiddetlenmektedir (Buz, 2004, s.108-110). 
Birçok mülteci başka bir ülkeye geldiklerinde sosyal destek sistemlerini kaybetmektedirler. 
Yeni bir destek sistemi geliştirinceye kadar sosyo-psikolojik stresle tek başlarına baş etmek 
zorunda kalmaktadırlar. Ayrıca farklı bir kültürde yaşamak stresi yükseltmektedir. Aile içi 
ilişkilerde hiyerarşi farklılaşmakta, güç ve otorite dengesi değişmektedir (Buz, 2002; Buz, 
2004, s.115). 
Göçten sonra mülteci statüsü hakkında belirsizlik, işsizlik ve istihdam edilememe, sosyal 
statü, aile ve sosyal destek kaybı, arkasında bıraktığı aile üyeleri ile ilgili endişenin yanı sıra 
yeniden bir araya gelmeye yönelik endişe, dil öğrenme, kültürel uyum ve uyum zorlukları 
yaşanmaktadır. Mültecilerde, göç öncesi travmalardan daha çok göç sonrası stresörler 
psikolojik sağlıkları üzerinde negatif etkide bulunmaktadır. Ayrıca gelecekle ilgili belirsizlik 
(sığınma talebinin nasıl sonuçlanacağının bilinmemesi),  sosyal yaşam korkusu (barınma, 
beslenme, arkadaş edinememe vb.), maddi güçlükler, işsizlik, sosyal yalnızlık,  geçmişe 
özlem, zorlu kamp yaşantıları,  kültürel engeller, dil sorunu, yeni rol ve sorumluluklar da 
(Bakkaloğlu, 2019; Demirtaş ve Bekaroğlu; 2013, s.12-13) göç sonrası yaşanan 
zorluklardandır. Ayrıca sağlık, eğitim, çalışma hakkına sahip olabilme, iş bulma, sigorta, 
sosyal güvenlik, sosyal yardım sorunları peş peşe gelmektedir. Tüm bunlar çevre ile sağlıklı 
bir uyumu hem acil olarak zorunlu kılır hem de güçleştirici etki yapar (Tomanbay, 2013, 
s.318). İlk başta göç kararını veren kişinin yaşadığı duygusal travma su dalgası gibi ailesine 
ve çevresine yayılmaktadır. Böylece göçten en çok kadınlar ve çocuklar etkilenmektedirler. A 
(Tomanbay, 2013, s.318). 
Kadın Mültecilerin Sorunları 
Toplumsal cinsiyet rolleri açısından kadınlar ve erkekler arasında sığınma deneyiminde 
farklılıklar göze çarpmaktadır. Kadın mülteciler, zorunlu göç nedenleri, göçü tek başına 
yapma, sorumluluk ve rollerindeki artış, psikolojik olarak olumsuz etkilenme ve iş bulmada 
yaşanan güçlükler boyutunda sığınma deneyiminden erkeklere göre daha olumsuz 
etkilenmektedir. Kültürel özelliklerden dolayı kadınlar erkek görüşmecinin önünde rahat 
konuşamayabilir, ya da eşinin yanında rahat konuşmakta zorlanabilir. Eğer cinsel saldırıya 
maruz kalmışsa bu konuyu anlatırken utanabilir, kendini küçük düşmüş hissedebilir yada 
görüşme yapan görevli anlattıklarına duyarlı olmayabilir. Bu faktörler kadın mültecilerin 
sığınma başvurularının incelenmesini doğrudan etkileyebilir, hatta sığınma talebinin 
reddedilmesi riskini yükseltebilir. Buna karşılık kadınlar göçe daha başarılı olarak uyum 
sağlamaktadırlar. Kadınların, göçe uyumda başarılı olması üzerinde, kadınların aile reisi ve 
annelik rollerini sürdürme zorunluluğu, ailesini bir arada tutmak için güçlü olmak zorunda 

393 / 562



                                                                                        
www.24kasim.org 

 

 

hissetmesi, göçle birlikte kadınlar üzerindeki kontrolün azalması yer almaktadır Buz, 2004, 
s.111; Buz, 2008b, s.7-9). 
Çocuk Mültecilerin Sorunları 
Göç öncesinde aile içi şiddet yaşantıları ve çatışmalar nedeniyle mülteci çocuklar psikolojik 
ve fiziksel sorunlarını yaşıtlarından daha fazla etkilenerek yaşamak durumunda 
kalmaktadırlar. Çünkü yaşadıkları bölgede çok sayıda şiddet olayına maruz kalmakta veya bu 
olaylara tanıklık etmiş olmaktadır. Bu nedenle, göç etmek zorunda kalan çocuklar, ayrılmak 
zorunda kaldıkları ülkelerindeki koşullar ve deneyimledikleri olaylar, onların ruhsal 
sağlıklarını ciddi bir şekilde etkilemektedir Bu sorunlar çocuklarda benlik gelişimini olumsuz 
etkileyerek öz saygılarını yitirmelerine ve farklı psikolojik sorunlara neden olabilmektedir. 
Mülteci çocukların yaşadıkları sosyal travmayla ilgili özellikler; bakım verenden uzaklaşmak, 
zorlu yaşam koşulları ve şiddet yaşantılarına maruz kalmak, sağlıklı ve yeterli beslenme 
sağlayamamak olarak ifade edilebilir. Çocukların göç esnasında yaşadıkları şiddet yaşantıları 
ve risk durumları ise ebeveynden ayrılma, kaybolma, saldırıya uğrama, kaçırılma, kendi ve 
ailesinin başına bir şey gelebileceği korkusu,  gibi yaşanılan korkular travmanın şiddetlenmesi 
üzerinde etkili olabilir. fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kalmak, beslenmedeki yetersizlik 
ve öğrenim durumlarındaki belirsizlik olarak dikkat çekmektedir. Mülteci çocukların göç 
sonrasında yaşadıkları riskler ise farklı bir dil eğitim ve öğrenimi, cinsiyet çatışmaları, etnik 
uyum süreci, kuşak çatışmaları ve sosyal çevrede yaşadıkları dışlanmalardır (Kaya Bağdaş ve 
Demir, 2018, s. 77-78; Kızmaz, 2018,s.25-26). 
Mültecilik yaşamı çocuklar için de travmatik bir deneyim olmaktadır ve aşağıda belirtilen 
yaşantılardan yüksek düzeyde zarar görmektedirler Bunlar (Beter, 2005, s.23): 

• Aile üyelerine yönelik şiddet, ebeveynin yaşadığı sıkıntı ve ıstırap, 
• Anlaşılmaz biçimde aniden evin terk edilmesi, 
• Tanıdık olan her şeyin geride bırakılması, 
• Ebeveynlerden ayrı kalmak, 
• Ebeveynlerin birinin ya da ikisinin olmaması durumunda yetişkinlerin sorumluluklarını 

üstlenmek, eğitime ara verilmesi, 
• Oyun oynayamama ya da oyun için zaman ya da yer bulunamamasıdır. 

SONUÇ 
Bir insan olarak mülteciler tam bir iyilik hali içinde yaşama hakkına erişmede sorunlar 
yaşamaktadırlar. Bu durum sığındıkları ülke için de sorun kaynağı olmaktadır. Çünkü bir 
toplumun işlevlerini sağlıklı olarak yerine getirebilmesi, içinde yaşayan bireylerin sağlıklı 
olmasıyla ilişkilidir. Mültecilerin sayısı giderek artarak küresel bir sorun haline gelmekte ve 
ülkeleri psiko-sosyal-ekonomik ve güvenlik açısından tehdit etme riski artmaktadır. Bu 
nedenle her şeyden önce mültecileri ülkelerinden ayrılmaya zorlayan önleyici tedbirlerin 
alınması önemli görünmektedir. Ülkelerinden ayrılmak zorunda kalanlara yönelik ise psiko 
sosyal destek mekanizmalarının ivedilikle harekete geçirilmesi psiko sosyal sağlıklarını 
kazanmada işlevsel olacaktır.  
Mültecilerin gereksinim duyduğu psikosoyal hizmetlerin tüm diğer gereksinimlerinde olduğu 
gibi karşılanması konusunda duyarlı olunmalı ve multidisiplinler bir yaklaşımla çalışılmalıdır. 
Kişisel esenliklerinin bütünlüğü için kültüre duyarlı, çok boyutlu ve tüm gereksinim 
gruplarını göz önünde tutan bir hizmet sistemine ihtiyaç bulunmaktadır (Buz, 2008a). 
Ancak Dünya Sağlık Örgütünün sağlık tanımına göre sağlık sadece hastalık ve engelliliğin 
olmayışı değil beden, ruh ve sosyal açılardan tam bir iyilik halidir. Buradan hareketle 
mültecilerin yaşadıkları çoklu travmaların etkilerinin azaltılması ve sağlıklı bireyler 
olabilmeleri için bütüncül bir yaklaşımla yalnızca psiko sosyal destek hizmetlerinin sunulması 
yeterli olmayıp, ekonomik ve toplumsal sorunlarına da çözüm üretecek politikalara da ihtiyaç 
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duyulmaktadır. Bu doğrultuda bireysel çalışmalar, aileler ve küçük gruplarla çalışmalar ve 
toplum çalışmaları üzerinde durulmalıdır. Ayrıca küreselleşmeye başlayan bu sorun 
karşısında ülkeler arasında iş birliğinin güçlendirilmesi işlevsel olacaktır. 
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Түйіндеме 
Қарастырылып отырған мақалада құмай дақылдарының биологиялық 
ерекшеліктері туралы мәліметтер берілген. Қазақстанның оңтүстік-шығыс 
жағдайында кешенді зерттеу негізінде құмай дақылдарының биологиялық 
ерекшеліктерін анықтаудың яғни құмай дақылдарының қоршаған ортамен тікелей 
байланыстылығын (климатқа, топыраққа, рельефке т.б.), маңызы зор. Құмай 
дақылдарының тіршілік процестерін қоршаған ортамен байланыстыра отырып 
зерттеудің ауыл ашруашылығы практикасында алатын орны ерекше. Құмайдың 
құнды биологиялық ерекшелігі, өсімдіктің көптеген сорттарының сабақтары мен 
жапырақтары дәндерінің толық пісу кезіне дейін жасыл болып қала беруі. Қысқа 
мерзімді өсімдік бола тұра, ол ұзақ күн жағдайларында вегетация ұзақтығын 
арттырады. Вегетациялық кезеңнің ұзақтығы бойынша құмайдың сұрыптары мен 
будандары келесідей бөлінеді: ерте пісетіндер – 90 күннен кем, орташа ерте пісетіндер 
– 90 күннен 100 күнге дейін, орташа пісетіндер – 110 күннен 125 күнге дейін, орташа 
кеш пісетіндер – 125 күннен 140 күнге дейін және кеш пісетіндер – 140 күннен 150 
күнге дейін. 

Құмай әлем бойынша кең өсірілу аумағын алып жатқан маңызды мал азықтық, 
техникалық және азық-түлік дақылы болып табылады. Оның Африка елдерінде таралуы, 
сондай-ақ осы континентте кездесетін жабайы түрлерінің сан алуандығы, дәнді құмайдың 
отаны Африканың шексіз алқаптары екенін көрсетеді. Біздің дәуірімізге дейін 2200 жыл 
бұрын салынған мысырлық көне ескерткіштерде өнім жинаудың суреттері және құмай 
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дәндері табылды, бұл осы дақылдың беймәлім заманнан бері өңделгенін білдіреді. Оның 
ежелгі тарихы Шығыс және Оңтүстік Азия елдеріндегі ескерткіштермен расталады, 
сондықтан әдебиетте оның кейбір түрлерінің шығу тегі біздің дәуірімізге дейін 3000 жыл 
бұрын жер өңдеушілікпен айналысқан үнділерден деген нұсқаулар бар. Қытайда құмай 
дақылы біздің дәуірден 2000 жыл бұрын белгілі болды. Сондықтан құмайдың шығу тегі 
тең дәрежеде егіншілік кәсібі өз бетінше пайда болған Африкамен, Үнді және Қытай 
елдерімен байланысты болуы мүмкін. 

Соңғы жылдары Африкада құмайдың егістік алқаптарының ұлғаюы құрғақшылық 
пен ыстыққа аса төзімділігімен, күнге шыдамдылығымен және топыраққа деген күй 
талғамайтындылығымен байланысты. Сондықтан оны өсіру аймағы Солтүстік жарты 
шардың  50-параллелінен оңтүстікке қарай және Оңтүстік жарты шардың 50-параллелінен 
солтүстікке қарай орналасқан үлкен аумақты қамтиды. Құмай жемдік мақсатта әлемнің 
барлық континенттерінде өңделеді, ал қуаңшылық аудандарда оның астығының жартысы 
адам тағамына пайдаланылады. Жыл сайын Азия мен Африка елдерінде алынатын құмай 
астығын жыл бойы 200 млн. нан астам адам тамаққа пайдаланатындығы туралы мәліметтер 
бар. Мұнда құмай - ежелгі заманнан бастап, бүгінгі күнге дейін миллиондаған адамдардың 
өмірімен байланысты негізгі астық өсімдігі. Қазіргі уақытта құмай әлемнің 85 елінде 
өсіріледі. Ең үлкен егіс алқаптарын Үндістан, АҚШ, Аргентина, Мексика, Нигерия, Судан, 
Қытай және Эфиопия алады. Олардың үлесіне құмай астығының жалпы түсімінің 90%-дан 
астамы келеді. Соңғы 30 жылда құмай егістері 50%-ға, өнімділігі - екі еседен астамға өсті. 
Африкада, әсіресе құмай негізгі астық және жемдік дақыл болып табылатын құрғақ және 
шөлді аудандарда, оны сондай-ақ кускус (ұлттық тағам өнімі) пен сыра дайындау үшін 
пайдаланады. Бұл құрлықтағы егіс алқабы 1989 жылы шамамен 16,5 млн.га, өнімділігі - 0,8 
т/га, жалпы түсімі - 13,5 млн. астам тоннаны құрады. 

Тірек сөздер: құмай, вегетациялық кезең, ксерофиттер, галоксерофиттер, селекция, 
тозаң. 
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Резюме: В данной статье даны сведения о биологических особенностях культур 
сорго. В условиях юго-востока Казахстана имеет большое значение определение 
биологических особенностей  культур сорго, т. е. прямой взаимосвязи культур сорго с 
окружающей средой (климатом, почвой, рельефом и др.). Изучение процессов 
существования культур сорго в сочетании с окружающей средой занимает особое 
место в сельскохозяйственной практике. Ценная биологическая особенность сорго 
заключается в том, что стебли и листья многих сортов растения остаются зелеными 
до полного созревания семян. Являясь растением короткого дня, оно увеличивает 
продолжительность вегетации в условиях длинного дня. По продолжительности 
вегетационного периода сорта и гибриды подразделяются на: раннеспелые - менее 90 
дней, средне-раннеспелые - от 90 до 100 дней, среднеспелые– от 110 до 125 дней, 
средне-позднеспелые – от 125 до 140 дней и позднеспелые – от 140 до 150 дней. 

Сорго является важнейшей кормовой, технической и продовольственной культурой, 
занимающей обширную территорию возделывания по всему миру. Распространение этой 
культуры в африканских странах, а также большое разнообразие ее дикорастущих видов, 
встречающихся на этом континенте, свидетельствуют о том, что родиной зернового сорго 
являются бесконечные просторы Африки. На египетских древних памятниках, 
построенных 2200 лет до нашей эры, были обнаружены рисунки сбора урожая и найдены 
зерна сорго, что свидетельствует о возделывании этой культуры с незапамятных времен. 
Его древняя история подтверждается памятниками в странах Восточной и Южной Азии, 
поэтому в литературе есть указание на то,  что некоторые формы этой культуры получили 
свое происхождение в Индии, где занимались возделыванием 3000 лет до нашей эры. В 
Китае о культуре сорго было известно за 2000 лет до нашей эры. Поэтому происхождение 
сорго может в равной степени быть связано со странами Африки, Индии и Китая, где 
земледелие возникло самостоятельно. 

Увеличение посевных площадей сорго в Африке за последние годы связано с 
высокой выносливостью этой культуры к засухе, жаре и солнцу, а также неприхотливостью 
к почве. Поэтому зона его возделывания охватывает огромную территорию, 
расположенную к югу от 50-параллели Северного полушария и к северу от 50-параллели 
Южного полушария. Сорго возделывают в кормовых целях на всех континентах мира, а в 
засушливых районах часть его зерна используется в пищу человека. Имеются сведения, что 
ежегодно в странах Азии и Африки зерно сорго употребляет в пищу более 200 млн. 
человек. Здесь сорго является основным хлебным растением, которое связано с жизнью 
миллионов людей, начиная с древнейших времен до и наших дней. В настоящее время 
сорго выращивают в 85 странах мира. Наибольшие посевные площади занимают Индия, 
США, Аргентина, Мексика, Нигерия, Судан, Китай и Эфиопия. На их долю приходится 
более 90% валового сбора зерен сорго. За последние 30 лет посевы сорго выросли на 50%, а 
урожайность - более чем вдвое. В Африке, особенно в засушливых и пустынных районах, 
где сорго является основной хлебной и кормовой культурой, его используют для 
приготовления кускуса (национального пищевого продукта) и пива. Посевные площади на 
этом континенте в 1989 году составили около 16,5 млн. га, урожайность-0,8 т/га, валовой 
сбор- более 13,5 млн. тонн. 

Ключевые слова: сорго, вегетационный период, ксерофиты, галоксерофиты, 
селекция, пыльца. 
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Summary: This article provides information on biological features of sorghum. In 

south-eastern Kazakhstan conditions, determination of biological features of sorghum, in 
other words, direct correlation between sorghum and the environment (climate, soil, relief, 
etc.) is thought to be essential. The study of correlation between sorghum and the 
environment is crucial for agricultural practice. One of the most valuable biological features 
of sorghum is that the stems and leaves of many sorghum varieties remain green until the 
seeds are fully ripened. Even though sorghum is a short-day plant, the above mentioned 
feature allows to increase the duration of vegetation in terms of a long day. In accordance 
with the duration of vegetation period, varieties and hybrids are classified as follows: early-
season ripening – less than 90 days, mid-early-season ripening – from 90 to 100 days, mid-
season ripening – from 110 to 125 days, mid-late-season ripening – from 125 to 140 days, 
and late-season ripening – from 140 to 150 days. 

Sorghum is the most important forage, industrial and food crop, occupying a vast territory 
of cultivation around the world. Widespread occurrence of this crops in African countries, as 
well as the great diversity of its wild species found on the continent, indicate that the grain 
sorghum’s homeland are vast areas of Africa.  Ancient Egyptian monuments, built in 2200 BC, 
contain images of harvesting and sorghum grains, which shows that this crops have been 
cultivated for thousands of years. Its ancient history is proved by monuments in the countries of 
East and South Asia.  Literature refers to some forms of this crop and states they come  from 
India, where people have been cultivating it since 3000 BC. In China, sorghum crop was known 
from 2000 BC. Therefore, the origin of sorghum can equally be associated with African 
countries, India and China, where agriculture appeared independently. 

Increase of  sorghum sown areas in Africa in recent years is explained by high endurance of 
this crop to drought , heat and sun , as well as its unpretentiousness to the soil. Therefore, 
the area of its cultivation covers huge area located to the south of the 50th parallel of the Northern 
hemisphere and to the north of the 50th parallel of the South hemisphere. Sorghum 
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is cultivated for fodder purposes on all continents of the world, and in arid regions a part of its 
crops is used for human food. There is evidence that more than 200 
million people consume sorghum grain annually in Asia and Africa . Here sorghum is the 
main bread plant which is connected with the life of millions of people started from ancient times 
to the present day. Currently sorghum is cultivated in 85 countries. The largest sown areas are in 
India, the USA, Argentina, Mexico, Nigeria, Sudan, China and Ethiopia. They count more than 
90% of croppage of sorghum grains . Over the past 30 years, the crops of sorghum increased by 
50%, and the yield - more than twice. In Africa, especially in arid and desert areas 
where sorghum is the main corny and fodder crop, it is also used for making cuscus ( National 
food product) and beer. The area under cultivation on this continent in 1989 covered about 16.5 
million ha, the yield-0.8 t / ha, croppage- more  than 13.5 million tons. 

Key words: sorghum, vegetation period, xerophytes, haloxerophytes , selection, pollen. 
 

Құмай дақылдары - бидай және басқа да негізгі дәнді дақылдар өсе алмайтын, 
немесе құрғақшылық климатқа байланысты аздаған өнім беретін аудандар үшін құнды 
азық-түліктік және жемшөп дақылы. Құмай жемдік дақыл ретінде еліміздің құрғақшылық 
аудандары үшін өте маңызды. Құрғақшылыққа жоғары төзімді және топыраққа қатысты 
күй талғамайтын бола отырып, өнімділігі бойынша құмай арпадан тіпті жүгеріден де асып 
түседі. Құмай - жасыл массаның өнімі және қорытылатын протеин жинау бойынша елдің 
оңтүстік және оңтүстік-шығыс құрғақшылық аудандарында жоғары сапалы сүрлем 
дайындау үшін өте перспективті дақыл. Ресейдің қатал топырақтық-климаттық 
жағдайлары бар оңтүстігі мен оңтүстік-шығысында жүгері және басқа да дақылдар 
жоғары және тұрақты өнім бере алмайды. Мұндай құрғақшылық аймақтарда құмай 
дақылдары, оларды дұрыс өсірген жағдайда, өздерінің орасан зор әлеуетті мүмкіндіктерін 
көрсетіп, қарқынды инсоляция мен фотосинтетикалық ресурстарды қолайлы пайдалана 
отырып, әрдайым жоғары және тұрақты өнімділікті қамтамасыз етеді [1,2] 

Жылуға қатынасы. Құмай дақылы жоғары икемділікке ие, соның арқасында өсірудің 
топырақтық-климаттық жағдайларына оңай бейімделеді. Сондықтан да оның кең таралу 
аймағы - тропикалық, шөл және шөлейтті климаттық аймақтардан қоңыржай және ылғалды 
ендіктерге дейін. Шығу тегі және өзіндік табиғаты бойынша құмай - жылу сүйгіш өсімдік, 
және оның тұқымдары +10°С кезінде өне бастағанмен де, тұқымның өнуі, өсуі және дамуы 
үшін оңтайлы температура +20-30°С аралығында. Құмай төменгі температура мен үсікке 
сезімтал, әсіресе гүлдену кезеңінде, -1°С температурада өсімдіктер өледі, өскіндер үшін -2-
3°С шектік температура болып табылады. 

Құмай кеш егілетін жаздық дақылдарға жатады. Егудің оңтайлы мерзімдері 
топырақтың 10 см тереңдігінде +14-16°С орташа тәуліктік температурасына сәйкес келеді, 
бұл Украинаның оңтүстігі мен Солтүстік Кавказ жағдайларында мамыр айының бірінші 
жартысына сәйкес келеді. Құмайды қызбаған топыраққа себу тұқымның көгеруіне, ұзақ 
уақыт өнбеуіне, өскіндердің сирек болуына, арамшөптердің қаптауына әкеледі. Бұл өнімді 
айтарлықтай төмендетеді. 

Сұрыптары мен өсіру жағдайларына байланысты құмайдың толық пісуі үшін 
вегетациялық кезеңдегі қолайлы температуралардың оңтайлы тобы орташа есеппен 3000-
нан 3500°С - қа дейін құрайды. 
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Ылғалға қатынасы. Құмай басқа дақылды өсімдіктерге қарағанда, ауа мен топырақ 
құрғақшылығына және жоғары температураларға төзімді. Тропикалық өсімдік ретінде, ол 
эволюция барысында ылғалдың жетіспеушілігіне және оны үнемді жұмсауға жоғары 
бейімділікке ие болды. 

Құмай тұқымының ісінуі үшін су мөлшері тұқымның жалпы салмағының 35%-ын 
ғана құрайды, ал жүгері - 40%, қонақ тары (сібір тары, чумиза) - 42, итқонақ (могар) - 58, 
бидай үшін-60%. Сондай - ақ, құмай құрғақ заттың бірлігін түзу үшін судың 300 бөлігін, 
судан шөбі - 340, жүгері - 338, бидай - 515, арпа - 534, сұлы - 600, бұршақ - 730, жоңышқа - 
830, күнбағыс - 895, майкене - 1200 жұмсайды. Сондықтан да құмайды «өсімдік әлемінің 
түйесі» деп атайды. 

Құмайдың анатомиялық құрылысының, биологиялық және физиологиялық 
ерекшеліктерінің зерттеулері, оның тамыр жүйесінің мықтылығымен ғана емес, сонымен 
қатар жапырақ бетінің, сағалық аппараттың, тығыз эпидермистің ерекшеліктерімен және ақ 
балауыз қабатының болуымен шартталған жоғары ксерофиттілігін көрсетті.  

Ксерофиттер – құрғақшылық аймақтарға бейімделген өсімдіктер. П.А. Генкельдің 
ұйғаруы бойынша ксерофиттер мынадай топтарға бөлінеді: жапырақтары мен 
сабақтарында су қоры мол болатын суккуленттер; транспирациясы төмен, осмостық 
қысымы жоғары – эвксерофиттер (нағыз ксерофиттер); тамырлары өте тереңдеп өсіп, 
жерүсті органдарын үздіксіз сумен қамтамасыз ете алатын, транспирациясы өте қарқынды 
– гемиксерофиттер ал, галоксерофиттер – тұздылыққа, қуаңшылыққа бірдей төзімді 
өсімдіктер. Құмай дақылдарын галоксерофиттерге жатқызуға болады деп есептеймін, 
себебі ол құрғақшылыққа да, тұздылыққа да бейім өсімдіктер. 

Құрғақшылыққа төзімділігінің жоғары болуына қарамастан, құмай суғаруға жоғары 
сезімтал және суғару кезінде көп мөлшерде үстеме түсім (өнім) береді. 

Көптеген зерттеушілер құмайда топырақ және ауа құрғақшылығында өсімдік кіретін 
анабиоз жағдайының бар екенін көрсетті. Қолайлы жағдай орнағанда ол жағдайдан шығып, 
белсенді вегетацияны жалғастыра алады [3].  

Топыраққа қатынасы. Құмай айтарлықтай күй талғамайтын дақыл және құнарлы, 
саздақ, жеңіл құмды және жақсы аэрирленетін сазды, арамшөптерден таза топырақта өсе 
алады. Бұдан басқа, күшті тамыр жүйесіне ие бола отырып, ол басқа дәнді дақылдар үшін 
күйзелген және сарқылған топырақта бірқатар жылдар бойы қанағаттанарлық және жақсы 
өнім бере алады. Құмай тек суық, батпақты топырақты көтермейді және қышқыл 
топырақта нашар өседі. Топыраққа қатысты күй талғамайтындығы оны эрозияға ұшыраған 
беткейлерді игеру кезінде бірінші дақыл ретінде пайдалануға мүмкіндік береді. 

Құмайдың басты артықшылығы - тұзды және сортаң топырақтарда өсу қабілеті. Бұл 
дақыл топырақтағы тұздардың жоғары концентрациясына төтеп беретін құнды өсімдік 
болып табылады. Мысалы, Дағыстан жағдайында құмай тұзданған жерлерді игеруші-дақыл 
болып табылады. Сұрыптарға байланысты ол топырақтан 31-ден 75 т/га дейін тұздарды 
шығарады, соның ішінде хлоридтер мен сульфаттар сияқты зияндыларын да [4].  

Гения тәжірибелік станциясында дәнді және қант құмайының әртүрлі сұрыптарының 
тұзға төзімділігіне зертханалық, вегетациялық және танаптық әдістермен жүргізілген 
зерттеулер нәтижесінде, тұзға төзімді түрлерінің өнгіштігі, өсу күшінің, сондай-ақ тұзға 
төзімділігі әлсіз сорттармен салыстырғанда дымқыл және толық құрғақ заттың салмағы 
анағұрлым жоғары болғандығы анықталды [5].  
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Құмай топырақ таңдамайды және минералды тыңайтқыштардың - N60 P80 К30 есебінен 
берілген кезде, әсіресе жұтаң топырақтарда минералды тыңайту жағдайларын жақсартуға 
оң әсерін көрсетеді. 

Қайта өсуге қатынасы. Жемдік дақылдар ретінде құмайдың және құмай-судандық 
будандардың оларды шапқаннан кейін тез қайта өсу және қара күзге дейін өсіп-өну қабілеті 
олардың бағалы биологиялық ерекшелігі болып табылады, ал негізгі жемдік дақыл - жүгері 
- тек бір ғана орым береді. Мезгілдің барлық жылы кезеңдерінде жауын-шашынды жақсы 
сіңіре отырып, жасыл жемге пайдаланғанда және уақытында шабылған кезде, құмай 
өсімдік массасының жоғары өнімін қамтамасыз ете отырып, екі-үш орым бере алады. 
Қаныққан заттарға, оның ішінде протеин мен каротинге бай, өнімділігі ең жоғары, бірінші 
орым үшін шашақтануға дейінгі 10-12 күн қолайлы мерзім болып саналады. Өнім 
жинаудың бұдан кешірек мерзімінде жасыл масса құнарсызданады және нашар 
қорытылатын болады. 

Гүлдену биологиясы. Гүлдену биологиясының ерекшеліктерін білмей құмай 
селекциясы бойынша жұмыс жүргізу мүмкін емес. Құмай басым бөлігінде желдің 
көмегімен жүзеге асырылатын айқас тозаңдатын өсімдік болып табылады. Сондықтан 
құмайдың гүлдеуі ашық өтеді. Бұл ретте гүл қабыршақтары ашылады, аталықтар және 
аналықтың қауырсынды ауыздары олардан бір мезгілде шығады. Гүлдер негізінен таңертең 
ерте ашылады. Құмай өсімдіктері тозаңдарды өте көп мөлшерде бөліп шығарады, 
жекелеген шашақтарда 100 млн. ға дейін тозаңды дәндердің дамуы мүмкін. Құмайдың 
өсімдіктер арасында негізінен өз сұрпының шегінде ұрықтандырудың іріктеу принципі 
бойынша айқас тозаңданатыны анықталған. Бір өсімдіктің ішінде, яғни гүлдердің өзін-өзі 
тозаңдандыруы да мүмкін, бірақ көп жағдайда бұл амалсыздан болады, әсіресе шашақ 
шағын болғанда, жасанды изоляция (оқшаулау), өте ылғалды немесе ыстық ауа райы 
кезінде. Бұның ыстық және құрғақ ауа райында тозаң ауада өлетін, және осындай жағдайда 
гүлдердің айқас тозаңдануы болмайтын, елдің құрғақшылығы қатты аудандарында үлкен 
тәжірибелік маңызы бар. 

Құмай сұрыптарының бір тәулік ішінде гүлдеу қарқындылығын зерттеу, бұл 
процестің 16-18°С температурада, негізінен таңғы сағаттарда, ең жоғары қарқындылыққа 
жететінін көрсетті, бұл түнгі төмен температурада және ауаның жоғары салыстырмалы 
ылғалдылығында пайда болатын дайындық кезеңінің қажеттілігімен байланысты. Сондай-
ақ, бір жынысты аталық гүлдердің тозаңдандыруға маңызды рөл атқаратындығы 
анықталды: олар қосжынысты гүлдермен бірге тозаңның түзілуін күшейтеді. 

И.И. Хазова Ташкент жағдайында көптеген құмай түрлерінде гүлдеудің таңғы сағат 6-
7-де 17-20°С кезінде және ауаның 64-74% салыстырмалы ылғалдылығында болатынын 
айтады. Зерттеулеріне сүйенсек барлық түрлердің гүлдеуі гүл бүрінен жарылып барып 
шыққан және 5-10 мин ішінде гүлдердің көп мөлшері бір мезгілде дерлік ашылған. Келесі 
«гүл бүрінің жарылуы» тура бір тәуліктен кейін және ең көп ашылған гүлдердің саны 3-4-
ші күндерге тура келген. Шашақтың гүлдену ұзақтығы 6-10 күнді құраған. 

1966-1968 жж. Аралығында Кубань жағдайында құмайдың әркелкі түрлерінің гүлдену 
ерекшеліктерін зерттеген Л.К. Иванюкович (1969), құмайдың барлық түрлерінің 
шашақтарының гүлдеуі тәуліктің түнгі және таңертеңгі сағаттарында - (22-9 сағ) жүретінін 
айтты, алайда қоршаған орта жағдайларының әсерінен ол күндізгі сағат жағына қарай 
жылжуы мүмкін. Гүлдену ұзақтығына әсер ететін негізгі фактор - температура. Шілде-
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тамыз айларында гүлдейтін құмайдың барлық түрлерінің үлгілерінде 19-29°С температура 
кезінде бір шашақтың гүлдену ұзақтығы 5-9 күнге созылады, ал қыркүйекте 15-23°С 
кезінде гүлдейтін үлгілерде гүлдену кезеңі 7-16 күнге дейін артады. Бірдей температуралық 
жағдайларда гүлшоғыры үлкен үлгілер ұзағырақ гүлдейді.  

Бір тәулік ішінде шашақтың гүлдену қарқындылығы құмай түрлерінің айрықша 
өзгешелігі болып табылады. Зерттеулер көрсеткендей, зерттелген 4 түрдің ішінен (кафр, 
негрлік, астық дәнді және қант) кафр құмайының шашақтары  21-22 сағаттан бастап 
гүлдене бастаған және масақшалардың барынша ашылуы 22 мен таңғы 6 сағат арасында 
байқалды. Негрлік құмайдың гүлдеуі түнгі 12 сағаттан басталып, таңғы 7-8 сағатқа дейін 
жалғасты. Астық дәнді құмайының гүлдеуі түнгі сағат 1-ден таңғы сағат 7-ге дейін, ал қант 
құмайыныкі түнгі сағат 1-2-ден таңғы сағат 8-9-ға дейін жалғасты. 

Көптеген құмай түрлерінің шашақтарының қарқынды гүлдеуі үшін 20-дан 25°С-қа 
дейінгі ауа температурасы, 50-80% ауаның салыстырмалы ылғалдылығы және әлсіз желді 
ашық ауа-райы қолайлы болып табылатындығы анықталған. 

Бақылау жүргізу барысында тозаңды 2 сағат бойы күн астында сақтау кезінде 
стерильді (ұрықсыз) тізбектердің шашақтарында тұқымдарды байлау бірлі-жарым, ал 4 
сағаттан кейін нөлге тең болғанын көрсетті. Ал тозаңды көлеңкеде 2 сағат бойы сақтағанда 
тұқым байлануы 70-тен 90%-ға дейін, 4 сағат сақтағаннан кейін 20-50%-ға дейін өзгерді, 6 
сағаттан кейін тұқымның байлануы нөлге дейін төмендеді. 

Американдық ғалымдар A. Sanchez және D. Smeltzer (1965) ең жақсы нәтижелер 
тозаңды +4°С және 75% салыстырмалы ауа ылғалдылығында  сақтау кезінде алынғанын 
хабарлады. Бұл жағдайда өміршеңдік 94 сағат бойы сақталған (осындай тозаңмен 
тозаңданғанда тұқымбайлау 7,3%-ды құрады). Өміршең тозаң құмай өсімдіктерінің 
көлеңкесінде қағаз пакеттерде 20 сағат бойы сақталған, және бұл жағдайда оның 
өміршеңдігі жинағаннан кейін алғашқы 10 сағат ішінде тез төмендеген. 

W. Ross (1957), Канзас штаты жағдайында цитоплазмалық аталық ұрықсыздық 
кезінде құмайдың аналық ауыздарының сезімталдығын зерттей отырып, тұқымның жақсы 
байлануы гүлдердің басым бөлігінің ашылғанынан кейін 7 күннен соң тозаңданған 
шашақтарда байқалғанын анықтады, бірақ осы мерзімнен 3-5 күннен кейін тұқымдардың 
байлануы нөлге дейін күрт төмендеген. Бірақ кейбір гүлдер шашақтарда 15-17 күн бойы 
қабылдағыштықты сақтай алғанымен, және тұқымдардың байлануы тек төменгі бөліктерде 
жүрген. 

Белгілердің басымдылығы (доминанттылығы). Өнімді және жоғары сапалы құмай 
будандарын шығару кезінде, сонымен қатар белгілердің басымдылық сипатын ескеру 
қажет, өйткені олар жекелеген жағдайларда маңызды болуы мүмкін. Егер бұған назар 
аудармаса, онда қажетті сапасы сай келмейтін селекциялық материалды алу мүмкіндігі бар. 

Басымдылық (доминанттылық) – доминантты аллельдің басқа, рецессивті аллельдің 
байқалуын басумен сипатталатын жұп аллельдердегі бір геннің басым әрекеті. 
Доминанттылықты генотип реакцияларының жалпы жүйесіндегі тиісті локустар әрекетінің 
нәтижесі ретінде қарастыру керек. Доминанттылықтың немесе рецессивтіліктің байқалуы 
сыртқы жағдайлар мен гендік-модификаторлардың әсерінен ауытқуы мүмкін. Біреуі 
рецессивті белгіге ие, ал екіншісі - доминантты сұрыптарды будандастыру кезінде бірінші 
ұрпақта доминантты белгі байқалатын болады. Бірақ кейбір жағдайларда селекционер 
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гибридтерде рецессивті белгінің болуына мүдделі. Бұл жағдайда осы белгі будандасатын 
ата-аналық жұптың екеуінде де болуы керек. 

Құмайды будандастыру бойынша үлкен материалға негізделе отырып, осы дақылдың 
белгілерінің басымдылығы бойынша кейбір ерекшеліктерді атап өткен жөн. 

Құмайды будандастырған кезде аналық сұрып әдетте белгілердің берілуінде ұрпағына 
анағұрлым көп әсер етеді. Сондықтан аналық түр ретінде, одан шаруашылық-құнды 
белгілер мен қасиеттерді көбірек алатындай сұрыпты (тізбекті) таңдаған жөн. Мәселен, 
егер ерте пісетін, түптілігі жоғары және бойы төмен будан алу қажет болса, онда аналық 
түр ретінде осы белгілері бар сұрыптарды алу қажет. Будандардың түптілігі және 
жапырақтылығы бойынша жоғары ұқсастығы бар судандық буданды алу керек болса, 
аналық тізбек ретінде судан шөбін алу қажет. 

Құмайдың құрғақ сабақтылығы бірінші ұрпақта кез келген будандастыруларда 
шырынды сабақтылықтан басым болады. Егер шырынды сабақты түрін алу қажет болса, 
онда екінші ұрпақта мұндай түрлер өте аз мөлшерде кездеседі; қосұрықтық бірұрықтықтан 
басым түседі. Құмай сұрыптарын қабықшалы және жалаң дәнмен будандастыру кезінде 
бірінші ұрпақта астық қабықшалығы басым түседі; қысқа қабықшалылар ұзыннан басым 
болады.  

Сондай-ақ, түктілік, қылтықсыздық және антоциандық рең басым (доминантты) 
белгілер болып табылады. Бос шашақтық кесек шашақты құрылымнан басым түседі; 
қабықшалардың қара реңі - басқалардан; қоңыр, дәннің қоңыр, қызыл реңдері ақ және 
жалпы ашық реңнен басым болады; дәндегі танин танинсіз дәннен басым. 

Құмай өсімдіктерінің шырынды сабақтылығын жапырақтың орталық талшығының 
күрең-жасыл түсімен, ал құрғақ сабақтылығын - ақ түсімен анықтауға болады. Кесек 
шашақты құрылым және оның жіңішке аяқшасы сабақ шырынының мол қанттылығын, ал 
шашақтың аса босаңқылығы және оның салыстырмалы жуантық аяқшалары сабақ 
шырынындағы қанттың аз мөлшерін көрсетеді. 

Құмайдың жекелеген белгілерінің ұрпақта байқалуын білу құмайдың гетерозиске 
селекциясы кезінде селекционерге бағытталған будандастыруды және іріктеулерді 
жүргізуге жеңілдік жасайды [6]. 

Құмай селекциясында бастапқы материалды алу үшін гибридизацияның түрлі 
тәсілдері қолданылады. Жасанды будандастыруды жүргізу үшін қысқа аяқшаларындағы 
аталық гүлдерді алып тастап аталықсыздандыру жүргізіледі. Масақтарында бірнеше 
бұтақтағы гүлдерді аталықсыздандырып, кейін әрқайсысын оқшаулау қажет. Бұл жеке 
бұтақтарды түрлі аталық формалармен тозаңдандырып, бір масақтарында бірнеше гибридті 
ұрпақ алуға мүмкіндік береді. 
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Özet 
Günümüzde 3 boyutlu yazıcı teknolojisi endüstriyel alanda sıkça tercih edilmekte ve her 
geçen gün farklı kullanım alanlarında yer almaktadır. Bu alanlara otomotiv endüstrisi, 
havacılık ve uzay, tıp ve sağlık bakım hizmetleri, tekstil, askeri uygulamalar ve eğitim olarak 
örnek verilebilir. Bu teknoloji, mekanik ve teknik eğitim veren okullarda interaktif bir çalışma 
ortamı sağlayarak derslerde yaratıcılığın arttırılmasında ve görsel zekanın şekillenmesinde 
önemli bir fayda sağlamaktadır.  
Metalurji ve malzeme mühendisliği alanında da bu teknolojiden yararlanılarak derslerdeki 
verimlilik arttırılabilir. Tahribatlı muayene derslerinde deney numunelerinin hazırlığı ve test 
uygulamaları yapılabilmektedir. Kaynak teknolojisi derslerinde kaynak dikişi ve kaynak 
pozisyonları modellenerek uygulamaya yönelik beceriler arttırılabilmektedir. Ayrıca diğer 
mühendislik alanlarında projelerin tasarlanarak model haline getirilmesi gibi birçok zorlu 
kavram ve soyut olaylar 3 boyutlu yazıcı teknolojisi ile daha anlaşılabilir ve somut hale 
gelmektedir.  Böylece öğrencilerin derse olan ilgisi ve sınıf içi etkileşimin daha kolay olması 
sağlanmaktadır.  
Bu çalışmada 3 boyutlu baskı üretimi, eğitim/öğretim ortamlarında kullanımı ve potansiyel 
kullanım alanları incelenmiştir.  
Anahtar Kelimler: 3 Boyutlu Yazıcı, Eğitim, Katmanlı Üretim, Teknoloji.  
 
Abstract 
Today, 3D printer technology is frequently preferred in the industrial field and is taking place 
in different fields of usage. Examples include automotive industry, aerospace, medicine and 
health care, textiles, military applications, and education. This technology provides an 
interactive working environment in the schools providing mechanical and technical education 
and provides an important benefit in increasing the creativity in the lessons and shaping the 
visual intelligence. 
In metallurgy and materials engineering, the efficiency of the courses can be increased by 
using this technology. In destructive examination courses, preparation of test samples and test 
applications can be done. In welding technology courses, welding skills and welding positions 
can be modeled and practical skills can be increased. In addition, many challenging concepts 
and abstract phenomena such as designing and modeling projects in other engineering fields 
become more understandable and concrete with 3D printer technology. In this way, students' 
interest in the class and in-class interaction are provided to be easier. 
In this study, 3D printing production, its use in educational/training environments and 
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potential usage areas are examined. 
Keywords: 3D Printer, Education, Additive Manufacturing, Technology. 
 
1. GİRİŞ 
Hızlı prototipleme (RP) işlemi karmaşık nesnelerin üretilmesine imkân sağlayan katmanlı 
imalat yöntemlerinin kullanıldığı işlemlere ve teknolojilere verilen isimdir. Hızlı prototipleme 
süreci 3 boyutlu geometrik objeyi CAD programında tasarlayarak veya Tersine Mühendislik 
(RE) teknolojilerini kullanarak gerçekleştirilebilir [1]. Tersine Mühendislik cihazları herhangi 
bir nesnenin 3 boyutlu taramasını alarak dijital ortamda görüntülenmesini sağlar. Bu 
aşamadan sonra dosya uzantısı STL olarak kaydedilir ve ilgili dilimleme yazılımlarıyla nesne 
katmanlarına ayrılır. 
 
RP prosesi birçok avantajı nedeniyle artık endüstride yaygın olarak kullanılmaktadır. RP 
prosesinin en önemli özelliklerinden biri herhangi bir ürünün veya bir parçasının hiçbir teknik 
dökümanı olmadan 3B tarama yöntemleriyle üretilmesini ve çoğaltılmasını sağlamasıdır. Her 
RP sürecinin temel adımları Şekil 1’de gösterilmektedir. Bu temel adımlar 3B modelleme, 
veri dönüştürme ve hazırlama, prototipin gerçekleştirilmesi ve işlem sonrası rötuşlamadan 
oluşmaktadır. Bu adımlar tatmin edici bir kalite seviyesine ulaşıncaya kadar tekrar edilebilir 
[2]. 
 

 
Şekil 1: Hızlı Prototipleme Prosesinin Temel Adımları [2]. 

2. 3B YAZICI TEKNOLOJİSİ 
3 boyutlu nesneler, nihai nesneyi oluşturmak için birbiri üzerine serilmiş erimiş malzeme 
katmanlarından yapılır. 3B yazıcıda baskı için en sık kullanılan filament malzemeler, ABS ve 
PLA’dır. ABS petrolden (polimerlerin çoğu gibi) türetilir. PLA ise nişastadan türetilir. 
Filament olarak kullanılan diğer malzemeler ise LDPE (düşük yoğunluklu polietilen), HDPE 
(yüksek yoğunluklu polietilen), PP (polipropilen), PVC (polivinil klorür), PMMA 
(polimetilmetakrilat), Nylon6 ve diğerleridir.  
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3 boyutlu yazıcılar temeli plastik enjeksiyona dayanan Bilgisayarlı Sayısal Kontrol (CNC) 
makinelerinden meydana gelir. Ekstrüzyonun gerçekleştiği sıcaklık 3B baskı için kullanılan 
filamentin türüne göre değişkenlik gösterir. Filament malzemesi ince bir iplik şeklindedir ve 
sargılı halde muhafaza edilir. Tasarımı tamamlanan 3B nesne, filamentin ergitilerek nozuldan 
çıkmasıyla ve her katmanın üst üste bindirilmesiyle meydana gelir.  Şekil 2’de 3B baskı 
prosesi gösterilmektedir. Besleme makaraları sargı halindeki filamenti ekstrüder bölmesine 
taşır. Ekstrüder, malzemenin çalışma sıcaklığına ulaşmasını sağlar ve 3B nesnenin 
platformdaki her bir katmanını oluşturmak için presleme mekanizmasıyla ısıtıcıya baskı 
yaparak malzemeyi taşır. Ekstrüder XY yüzeyi boyunca hareket edebilir. İlk katman 
tamamlandıktan sonra, platform tamamlanan katın kalınlığı kadar Z yönünde aşağıya indirilir. 
Bu olay 3B nesne tamamlanıncaya kadar döngü içinde devam eder. Ekstrüder ve platform, 
ısıtıcının sıcaklığını ve konumunu, ekstrüder hızını, tabaka kalınlığını tanımlayan bir dizi 
parametre ile kontrol eden bir step motorla XYZ yönlerinde hareket ettirilir [3]. 
 

 
Şekil 2: 3B baskılama ile katmanlı imalat yöntemi [3]. 

Şekil 3’de 3B nesne ilk katmanı yazılırken görüntülenmiştir. Bu işlemle nesneler kolayca 
çoğaltılabilir ve farklı şekillerde kullanılabilir. Basımı tamamlanan nesneye siyanoakrilat 
yapıştırıcı uygulanarak sertliği arttırılabilir.  

408 / 562



                                                                                        
www.24kasim.org 

 

 

 
Şekil 3: 3B baskılama yönteminde ilk katman baskısı. 

 
3. 3B YAZICILARIN EĞİTİM SÜRECİNDE KULLANIMI 
Eğitim ortamları genel olarak incelendiğinde 3B yazıcıların öncelikli teknoloji ürünleri 
arasında yer almadıkları görülmektedir. Teknolojik alanda yeni bir ürün olması eğitim 
alanında tercih edilmemesinde büyük rol oynamaktadır. Bununla beraber eğitim/öğretim 
alanına teknolojinin entegrasyonu hakkında dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır. 
Bunlardan en önemlisi okullardaki teknik ve yönetsel destek, donanım ve yazılım erişimi gibi 
bazı altyapı etkenlerinin müsait olması durumudur. Ayrıca 3B yazıcı hakkında uzman bir ekip 
tarafından da yerel desteğin sağlanması gerekmektedir. Bununla birlikte 3B yazıcılara ait 
yazılım, donanım ve hammadde gibi giderlerin yüksek olması, böyle bir teknolojinin eğitim 
ortamlarında tercih edilememesinin başka bir sebebidir.  
 
3.1. 3B Üretim Tekniği ile Tahribatlı Muayene Uygulamaları 
Şekil 4’de tahribatlı muayene yöntemlerinde kullanılan çekme numunesinin tasarımdan 
üretime ve daha sonrasında teste tabi tutulduğu görüntüler verilmektedir. Şekil 4a’da 
gösterilen katı model ASTM E8/E8M-09 standardında belirtilen ölçüler temel alınarak CAD 
programında çizilmiştir. Katı model çizimi tamamlanan numune uzantısı .STL formatına 
dönüştürülerek 3B yazıcı sistemine SD kart yardımıyla aktarılmıştır. Şekil 4b’de 3B yazıcı 
programında dilimleme işlemi ve Şekil 4c’de ilk katmanı tamamlanmış numune 
gösterilmektedir. Üretimi tamamlanan çekme numunesi DEVOTRANS marka, D.V.T. model 
ve 50 kN’ a kadar çekme kuvveti uygulayabilen çekme cihazına sabitlenmiştir. Şekil 4d’de 
kopma işlemi gerçekleşmiş numune gösterilmiştir. 
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3.2. 3B Üretim Tekniği ile Kaynak Hatalarının Modellenmesi 
 
3.2. 3B Üretim Tekniği ile Kaynak Teknolojileri Uygulamaları 
Kaynak yöntemleri dersinde kullanılan PA, PB, PC, PD, PE gibi çeşitli kaynak pozisyonları 
ile uygulamalar yapılmaktadır. Bu kaynak uygulamalar esnasında sıçrama, aşırı dış bükeylik, 
nüfuziyet eksikliği gibi kaynak hataları meydana gelmektedir. Bu hataların karakteristik 
özellikleri teorik olarak derslerde anlatılmaktadır. Şekil 5’de 3B baskılama yöntemiyle 
üretilen PB içköşe kaynak pozisyonunda sıçrantı, aşırı dış bükeylik, nüfuziyet eksikliği gibi 
hatalar sırasıyla gösterilmektedir. Bu yöntem ile derslerin daha interaktif geçmesi ve 
öğrencilere sözlü olarak anlatılmakta olan nesnelerin görsel olarak da sunulmasıyla konunun 
daha iyi pekiştirilmesi sağlanabilmektedir.  

 
Şekil 5. PB içköşe kaynak pozisyonunda meydana gelen hatalar. 

 
3.3. 3B Üretim Tekniği ile Proje Uygulamaları 
Öğrencilerin fikirlerini 3B modellere dönüştürmesine olanak sağlayan tasarım programları 
hayal güçlerini geliştirmelerine de olanak sağlamaktadır. 3B yazıcılar sayesinde öğrenciler, 
tasarladıkları soyut objeleri somut hale kolayca dönüştürebilmektedirler. Böylece, 
tasarımlarını gerçek dünyada da karşılığını görmeleri ve dokunabilmeleri öğrenciler için kalıcı 
bir deneyim olmaktadır. Öğrenciler, tasarım yeteneği kazanmasıyla çevresinde gördüğü 
sorunları tespit edip tasarım programlarını kullanarak çözümler üretmeye başlamaktadır. Daha 
sonra 3B yazıcıları kullanarak geliştirdikleri çözümleri somut hale dönüştürmeleri ise daha 

Şekil 4. Tasarım aşamasından nihai ürün eldesi a) Katı modelleme b) Dilimleme aşaması 
c) ilk katman d) Çekme işlemi tamamlanmış PLA numune. 
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yaratıcı ve çözüm odaklı olmalarını sağlamaktadır. Şekil 6’da öğrenciler tarafından tasarımı 
gerçekleştirilen bir uydu sisteminin tasarımı gösterilmektedir. Tasarlanan uydu sisteminin ara 
katmanlarında ve dış gövdesinde kullanılan malzemeler 3B üretim yöntemiyle 
gerçekleştirilmiştir. Uydu sisteminin iç tasarımı Şekil 6a’da ve dış tasarımı Şekil 6b’de 
gösterilmektedir. 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. SONUÇ  
Bu çalışmanın amacı eklemeli imalat (üç boyutlu yazdırma) teknolojilerini tanıtılması ve 
eğitiminde kullanılabilirliği ile ilgilidir. Çalışmada eklemeli imalat teknolojilerinden 
bahsedilmiş ve genel olarak karşılaştırılmıştır. Eklemeli imalat (3B baskı) teknolojilerin 
eğitimindeki teknik, sağlık ve sosyal bilimler alanlarında kullanılması ile aşağıdaki 
kazanımlar elde edilebilir:  

• Öğrencilerin bu teknolojinin kullanımı ile birlikte 3 Boyutlu düşünebilme kabiliyetin elde 
edilmesi,  

• Öğrenciler, tasarladıkları bir objenin “.STL” formatındaki çıktısını alarak 3B baskı 
teknolojisinin ara yüzüne kolaylıkla erişip üretimi becerilerinin geliştirilmesi,  

• Öğrencilerin analitik düşünme becerilerin geliştirilmesi,  
• Öğrencilerin proje tabanlı öğrenime geçmeleri sağlanması,  
• Okul ve sınıflarda tasarım odaklı düşünme ile problemlere çözüm bulmak ve mevcut 

sistemleri daha iyi duruma getirebilmesi,  
• Öğrencilerin tasarım becerilerinin geliştirilmesi,  

Öğrencilerin el becerileri ve motor kasları geliştirilmesidir.  
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a) b) 

Şekil 6. Öğrenciler tarafından katı model çizimi tamamlanan uydu sisteminin a) iç tasarımı b) dış 
tasarımı. 
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Özet 
Kaynak teknolojisi alanında yeni yöntemlerin geliştirilmesiyle birlikte, uygulama alanlarının 
da sürekli yaygınlaştığı görülmektedir. Bu alanda nitelikli teknik iş gücünün yetiştirilmesi; 
ülkemiz endüstrisinin artan ihtiyacının karşılanmasının yanında uluslararası arenada istihdam 
edilmesine de katkı sağlayacaktır. Kaynak teknolojisi dersinin (kaynak yöntemleri, kaynak 
metalurjisi, kaynak konstrüksiyon ve tasarımı vb.) mevcut ve yeni yöntemlerinin öğretilmesi, 
verilen akademik eğitimin niteliğine, atölye imkân ve olanaklarına bağlı olarak değişmektedir. 
Günümüzde eğitimin kalitesi gelişen teknolojiye bağlı olarak artmaktadır. Teknolojinin bir 
parçası olan sanal ortam teknolojisi de eğitim alanına girmiş bulunmaktadır. 
Kaynak teknolojileri dersi gören öğrenciler, kaynak simülasyon cihazı ile birlikte, teorik 
dersler ve uygulama derslerindeki becerilerini gerçekçi sanal ortamda geliştirebilmektedirler. 
Bu sistem sayesinde; geleneksel kaynak eğitimlerindeki gibi herhangi bir malzeme ve enerji 
kaybı oluşmadan öğrencilerin kaynak kabiliyetinin arttırılması mümkün olmaktadır. 
Bu çalışmada, öğrencilerin kaynak teknolojisi derslerindeki etkinlik sürecinin hızlandırılması 
ve öğrencinin yaptığı işe ve uygulamaya yönelik becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Kaynak Teknolojisi, Kaynak Simülasyonu, Kaynak Eğitimi, Sanal 
Gerçeklik. 

1. GİRİŞ 
Öğrencilere sektörel olarak mesleğe yönelik uygulama becerilerin kazandırılmasının eğitimsel 
bir konu olarak ele alınmasıyla ortaya çıkan mesleki eğitimler ve organizasyonlar, özellikle 
18. yüzyılın sonunda başlayarak, sonrasında profesyonel bir eğitim alanı olarak kabul 
edilmiştir. Mesleki ve teknik eğitim vermesi amacıyla kurulan “İş Okulu” ve “Üretim Okulu”, 
öğrencilere belirli konulardaki mesleki beceri, yetenek ve yeterliliklerin kazandırılmasını 
amaçlamaktadır. Mesleki ve teknik eğitimin, günümüzde eğitimin mesleklere yönelik insan 
ihtiyacının karşılanmasında, mezunlar ile istihdam alanları arasında denge kurulmasında 
önemli rolü bulunmaktadır [1]. 
Son yıllarda endüstriyel üretimde meydana gelen teknolojik gelişmeler metal teknolojisini de 
doğrudan etkilemiştir. Bu gelişimler ürün kalitesini arttırmanın yanı sıra ürün çeşitliliğini de 
beraberinde getirmiştir. Dolayısıyla üretim sürecinde makine ve teçhizata hâkim, işlemleri 
profesyonel biçimde yapacak nitelikli iş gücüne daha fazla ihtiyaç duyulmaya başlanmıştır. 
Endüstride yeni malzemelerin geliştirilmesiyle bu malzemelerin birleştirilmesi için gereken 
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kaynak yöntemleri de beraberinde gelişme göstermiştir. Kaynak teknolojisi alanında nitelikli 
teknik iş gücünün yetiştirilmesi; ülkemiz endüstrisinin artan ihtiyacının karşılanmasının 
yanında, teknik iş gücümüzün uluslararası arenada istihdam edilmesine de katkı sağlayacaktır. 
Metal teknolojisi bölümü altında verilen çeşitli kaynak yöntemlerine ait dersler, mevcut ve 
yeni yöntemlerinin öğretilmesi, verilen teorik eğitimin niteliğine, atölye imkân ve 
olanaklarına bağlı olarak değişmektedir. 
Öğrencilerin teorik konulara kıyasla uygulama alanında bilgi düzeylerinin yetersiz olduğu 
daha önceden yapılan çalışmalarda görülmektedir [2]. Bu eksikliği gidermek amacıyla 
uygulamaya yönelik çalışmalar başlatılmıştır. Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi 
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümünde Kaynak Simülasyonu odası kurulmuştur. Bu 
bölümde öğrenciler teorik dersler ve uygulama dersleri arasında becerilerini gerçekçi sanal 
ortamda geliştirebilmektedirler. Bu simülasyon makinesinde bulunan sanal gerçeklik (VR) 
maskesi ile öğrenciler kendini bir kaynak laboratuvarında ya da farklı mekanlarda kaynak 
yapıyormuş gibi hissedebilirler. VR simülasyonuyla, öğrencinin yaptığı işe ve uygulamaya 
tam olarak konsantre olması sağlanır. Bu sistem sayesinde; geleneksel kaynak eğitimlerindeki 
gibi herhangi bir malzeme ve enerji kaybı oluşmadan öğrencilerin kaynak kabiliyetinin 
arttırılması mümkün olmaktadır. Kaynakçılar, iyi bir kaynak uygulaması gerçekleştirebilmek 
için ortam, ses ve hissetme duygularıyla edindikleri bilgilerden faydalanarak simülasyonda 
elde ettikleri ipuçlarını ve tecrübeleri gerçek kaynak uygulamalarında kolay ve etkili bir 
biçimde kullanabilirler. Bu sayede öğrenciler, uygulama eksiklerini simülasyon ortamında 
kolayca giderebilmektedirler.  
Bu çalışmada, sanal gerçeklik uygulamaları ile birlikte öğrencilerin kaynak teknolojisi 
derslerindeki etkinlik sürecinin hızlandırılması ve öğrencinin yaptığı işe ve uygulamaya 
yönelik becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır. 

2. SANAL GERÇEKLİK TEKNOLOJİSİ VE KAYNAK EĞİTİMİ 
Son dönemin trendi olan VR teknolojisi, zengin ve karmaşık öğrenme ortamlarının gelişimi 
için birçok yönden avantaj sağlamaktadır. VR simülasyon teknolojisinde en önemli husus 
öğrenim süresindeki tehlikelerden korunma ve materyal açısından sağladığı yarardır. Bu 
sayede öğrenciler iş kazası ve tehlikelerden korunur, tekrarlanan sarf maliyetinden de tasarruf 
etmiş olurlar. VR simülasyonları öğrenim süreçlerine ve öğretim çeşitlerine doğrudan katkı 
sağlamaktadır. Öğrenme deneyimi öğrencinin doğrudan görsel ve işitsel etkilerine bağlıdır ve 
sanal gerçeklik yöntemi bu iki temel hususu baz alarak öğrenme sürecine yardımcı 
olmaktadır. 
VR sistemi ne kadar karmaşık olursa olsun, kullanıcıyı bir VR içine fiziksel olarak yerleştiren 
teknolojik aygıtlar söz konusuysa, yaşanan gerçeklik seviyesi de o kadar yüksek olur. Örnek 
olarak, gerçekçi sistemler ile donatılmış bir simülasyon cihazında kişi kendisini bir 
laboratuvarda hissederek nesnelere dokunarak gerçekçilik hissi yaşar. VR sistemi 
incelendiğinde ortaya çıkan ve öğrenme süreçleri ile ilgili olan iki önemli özelliği vardır. 
Bunlardan biri, öğrenciler ile eğitim ortamlarında yaşanan, öğrenilenlerin arasında var olan 
konu-nesne ayrımının ortadan kalkmasıdır. Öğrenciler, kullanamadıkları araç ile ilgili bilgileri 
dinlemiyor veya okumuyorlardır. Örneğin, nükleer maddeler için koruyucu önlemler 
almaması durumunda karşılaşacağı bir dizi kötü sonuç dinlemek yerine, simülasyon 
teknolojisi ile beraber kullanıcılar bu tür işlemlerin sorumluluğunu üstlenir ve eylemleri için 
somut ve gerçekçi yöntemler sergilerler. Öğrenciler bu tür tecrübeleri kazandıktan sonra 
gerekli okuma ve dinlemeleri ilgili bir şekilde yapabilirler. 
Sanal gerçeklik yöntemi günümüzde tıp, havacılık ve askeriye dâhil olmak üzere birçok farklı 
uygulama alanında eğitim aracı olarak kullanılmaktadır [5].  Doktorlar cerrahi müdahale 
eğitimi alırken veya pilotlar uçuş deneyimi öncesinde simülatör platformlarında eğitim 
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almaktadır.  Mesleki alanla kaynak eğitimi faaliyetlerinin de artması için bir VR ortamının 
kullanılması gerekmektedir. Bunun nedeni, kaynak işlemi geniş bir parametre yelpazesinden 
oluşmaktadır. 
Kaynak, metal veya ametal parçaları birleştirmek için yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir. 
Bazı endüstrilerde, özellikle de otomotivde, kaynak işlemleri robotlar veya otomatik 
makineler tarafından yapılır. Gemi yapımı, ağır ekipman üretimi ve küçük parçaların imalatı 
gibi birçok sektörde, kaynak işlemleri hala büyük ölçüde insan operatörleri tarafından elle 
yapılan bir işlemdir. Yeni kaynakçıların eğitimi hem sanayi hem de mesleki eğitim topluluğu 
için önemli bir faaliyettir. Eğitim, özellikle kaynaklı birleştirmelerin dikkatli bir şekilde 
denetlendiği basınçlı kaplar, nükleer borular ve deniz gemileri gibi kritik maddeler üzerinde 
çalışan kaynakçılar için önemlidir. Geleneksel kaynak yöntemlerini incelediğimizde birçok 
eksik husus karşımıza çıkmaktadır. Bu eksiklikler özellikle temel bir kaynak eğitim seviyesi 
elde etmek için yerine getirilmesi gereken maddelerdendir. Kaynak becerileri sadece belirli 
bir yerde ve bir usta gözetiminde sağlanabildiğinden, deneme ve somut geri bildirim alma 
imkânı sınırlıdır [3]. 
VR sistemi farklı kaynak yöntemleri ile çalışma olanağı ve farklı birleştirme yöntemleri 
sağlamaktadır. Öğrenciler sistemde bulunan ipuçları sayesinde uygulanan kaynak tekniği ile 
gerçek zamanlı geri bildirim alabilirler. Kaynak eğitmeni, öğrencinin yaptığı sanal kaynak 
uygulamasını sürekli denetleyebilmektedir. Kaynakmetre sayesinde enerji ve sanal sarf 
malzemesi tüketiminin sürekli olarak takip edilmesi mümkündür. Herhangi bir sarf malzemesi 
kullanılmadığı, malzeme atığı oluşmadığı ve kaynak uygulaması sırasında çevreye zararlı 
dumanlar yayılmadığı için çevre dostudur. Öğrenciler yaptıkları kaynakta hatalarını görebilir 
ve bu hatalarının nedenlerini sistem üzerinden öğrenebilirler. Öğrenciler kaynak esnasında, 
torç açısı, ilerleme hızı, kaynak teli boyu gibi parametreleri sistem yardımıyla ayarlayabilir ve 
burada uygulamalarını geliştirebilirler. Bu sayede gerçek kaynak yapmadan önce burada el 
becerilerini geliştirebilmektedirler. Öğrenciler kaynak bitiminde sistem tarafından belirlenen 
hatalarını görebilir ve bu hata üzerinde çalışabilirler. Buna bağlı olarak kaynak kalitesi ve 
parametrelere uyum tespit edilmekte ve sistem tarafından not verilmektedir. 

2.1. Sanal Gerçeklik Teknolojisinin Kaynak Eğitiminde Avantajları 
Sanal gerçeklik teknolojsini kullanmanın en büyük avantajlarından biri, kaynak işlemi 
süresinin kısalmasıdır. Ayrıca bu teknoloji öğrencinin kaynak işlemini el becerisiyle 
gerçekleştirmesini ve bu işlemi yaparken gerçekçi kaynak ekipmanına sahip olmasını 
sağlamaktadır. Normal bir kaynak ekipmanı ile yapılan işleme göre, malzemenin hazırlanması 
için toplam sürenin yaklaşık %70' i ve kaynak süresinin %30' u kullanılır. Gerçek kaynak 
eğitiminde, kaynak sırasında bir hatayla karşılaşılırsa hazırlık işlemi süresi artacaktır ve tüm 
ekipmanlar yeniden hazırlanacaktır. Sanal gerçeklik teknolojisi bu sorunları elimine 
etmektedir. Bunun yanı sıra hatadan kaynakları malzeme israfı da olmayacaktır. Artırılmış 
gerçeklik teknolojisi ile eğitmen, eğitim gören öğrencinin gerçekleştirdiği uygulamayı anlık 
olarak değerlendirebilmekte ve yorumlayabilmektedir. Sanal gerçeklik teknolojisi aynı 
zamanda sarf malzeme tüketimini en aza indirir ve kaza riskinin azalmasını sağlar [4].  

3. KAYNAK SİMÜLASYONU 
Simülasyon makinesinde bulunan VR maskesi ile öğrenciler kendini bir kaynak 
konstrüksiyonu ile imal edilen binanın çatısında, kaynak atölyesinde ya da farklı mekanlarda 
kaynak yapıyormuş gibi hissedebilmektedirler. VR sanal ortam simülasyonuyla, öğrencinin 
yaptığı işe ve uygulamaya tam olarak konsantre olması sağlanır. Marmara Üniversitesi, 
Teknoloji Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümünde bulunan kaynak 
simülasyon makinesi Şekil 1’de gösterilmiştir. Bu sistem sayesinde; geleneksel kaynak 
eğitimlerindeki gibi herhangi bir malzeme ve enerji kaybı oluşmadan öğrencilerin kaynak 
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kabiliyetinin arttırılması mümkün olmaktadır. Kaynakçılar, iyi bir kaynak uygulaması 
gerçekleştirebilmek için ortam, ses ve hissetme duygularıyla edindikleri bilgilerden 
faydalanarak simülasyonda elde ettikleri ipuçlarını ve tecrübeleri gerçek kaynak 
uygulamalarında kolay ve etkili bir biçimde kullanabilmektedirler. Bu sayede öğrenciler, 
uygulama eksiklerini simülasyon ortamında kolayca giderebilmektedir. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 1. a) Simülasyon 
makinesinde kaynak yapan 

öğrenci, b) Kaynak simülasyon makinesinde torç ve kaynak edilen malzeme. 
Bu sistem farklı kaynak yöntemleri ile çalışma olanağı sağlar ve farklı birleştirme 
pozisyonlarında birleştirme imkanı sağlar. Öğrenciler, sistemde bulunan ipuçları sayesinde 
uygulanan kaynak tekniği ile gerçek zamanlı geri bildirim alabilmektedirler. Kaynak işlemine 
başlamadan önce uygun olan birleştirme pozisyonunu seçilebilir ve istenen sanal gerçeklik 
ortamında kaynak işlemi yapılabilmektedirler. Kaynak pozisyonu, kaynak çeşidi, kaynak 
yapılan malzemenin konumu ve kaynak ortamı seçim ekranı Şekil  2’ de gösterilmiştir.  

 

a)  b)  

a)  b)  
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Şekil 2. a) Kaynak pozisyonu belirleme aşaması, b) Kaynak türü belirleme aşaması, c) 
Kaynak parçasının konumunu belirleme aşaması, d) Kaynak ortamı belirleme aşaması. 

Gerçek kaynak deneyimini yaşatmak amacıyla simülasyon sisteminde kullanılan gazın türü ve 
oranı, kaynak akım türü, voltaj ve tel sürme hızı gibi parametreler de dahil edilmiştir. Bu 
değişkenlerin ayarlandığı ekran Şekil 3’te gösterilmiştir. Gerçek kaynak işleminde gaz türü, 
oranı ve debisi kaynak yapılan malzemeye göre değişmektedir. Öğrencilerin kaynak 
öncesinde hazırladığı bu parametreler, gerçek kaynağa yönelik tecrübe sağlayacaktır.  

 Şekil 3. a) Kaynak koruyucu gazın türünü ve debisini ayarlama ekranı, b) Akım türü, tel 

sürme hızı ve voltajı ayarlama ekranı. 
 

Kaynak simülasyon yazılımının en önemli özelliklerinden biri kaynak parametreleri için 
sağladığı kolaylıktır. Anlık olarak geri bildirim sağlayan bu yazılımda, öğrenci kaynak 
esnasında parametrelere uymayıp yanlış bir kaynak dikişi hazırladığında sistem bu yanlışı 
uyarır ve ilgili parametre işaretini kırmızıya çevirir. Bu yanlış düzeltildiğinde yine anlık 
olarak işaretler yeşil rengini alır. Parametre dâhilinde olan ve olmayan kaynak işlemi Şekil 
4’te gösterilmiştir. İlgili parametrelerin içinde kaynak açısı, kaynak hızı, kaynak yüksekliği ve 
besleme teli yüksekliği gibi değişkenler yer almaktadır. Burada anlık olarak alınan değerler, 
kaynak sonunda puan ekranında yer almaktadır. 

c)  d)  

a)  b)  

a)  
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Şekil 4. a) Parametre göstergesi kapalıyken kaynak işlemi, b) Kaynak parametre 

göstergeleriyle birlikte yapılan kaynak işlemi. 
Kaynak işlemi bittiğinde öğrenci, oluşan kaynak dikişini 3 boyutlu olarak görebilir ve 
yorumlayabilir. Kaynak dikişinde oluşan hataları, kaynak oluşmayan bölgeleri ve sıçrantıları 
görebilmekte ve bu eksiklerini tamamlayabilmektedir. Kaynak esnasında ve kaynak 
sonrasında oluşan görüntü Şekil 5’te gösterilmiştir. 

b)  
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Şekil 5. a) Kaynak esnasındaki ortam, b) Kaynak sonrası oluşan dikiş görüntüsü. 
Kaynak teknolojisi dersini veren eğitmenler öğrencinin yaptığı sanal kaynak uygulamasını 
sürekli denetleyebilmektedirler.  Öğrenci de kaynak işlemi sonucunda hangi parametrede daha 
zayıf olduğunu öğrenebilecek ve bu eksikliğine daha fazla yönelebilecektir. Sistem, yapılan 
kaynakta parametre doğruluğuna göre bir puan tablosu çıkarır ve genel not ortalaması elde 
edilir. Kaynak işlemi sonucunda puantaj tablosu Şekil 6’da gösterilmektedir. Bu yöntem 
eksiklerin kavranabilmesi açısından önemlidir. Bunun yanında kaynakmetre sayesinde enerji 
ve sanal sarf malzemesi tüketiminin sürekli olarak takip edilmesi sağlanabilmektedir. 
Herhangi bir sarf malzemesi kullanılmadığı, malzeme atığı oluşmadığı ve kaynak uygulaması 
sırasında çevreye zararlı dumanlar yayılmadığı için çevre dostudur.  

Şekil 6. Kaynak işlemi sonucunda değerlendirme aşaması. 

 
4. SONUÇLAR  

a)  b)  
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Kaynak simülasyonunun mesleki eğitime entegre edildiğinde eğitim kalitesinin artacağı 
düşünülmektedir. Bunun yanı sıra gerek maliyet gerek iş saati olarak fayda sağlayan bu 
sistemin mekân avantajı da bulunmaktadır. Bir bilgisayara entegre edilebildiğinden gerekli 
güncellemelerle birlikte çeşitli yenilikler sağlanabilecektir. Öğrencinin aldığı eğitimin 
kalitesini arttırmakla birlikte eğitmeni de birçok zorluktan kurtarmaktadır. Daha önceden 
yapılan çalışmalarda görülen öğrencilerin pratik bilgilerdeki eksikliği bu sanal gerçeklik 
teknolojsi sayesinde giderilebilecektir. Ayrıca; 

• Sanal gerçeklik teknolojisi sarf malzeme ve enerji maliyetini önemli derecede azaltmaktadır. 
• Öğrencilere yönelik oluşabilecek tehlike ve iş kazalarını elimine etmektedir. 
• Gerçekçi ortam özelliği sayesinde çeşitli donanımlarla gerçekçi bir kaynak işlemi 

hissedilebilmektedir. 
• Eğitici, öğrencinin kaynak sonunda aldığı puan ile değerlendirme yaparak raporlayabilecektir. 
• Öğrenci, puantaj tablosunda gördüğü eksiklerini giderme fırsatı bulabilecektir. 
• Bu sistem çeşitli kaynak yöntemleri sağladığından ilgili tüm kaynak derslerinde kullanılabilir. 
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Özet 
20. yüzyılın 90'lı yıllarında Azerbaycan dramaturjisi yeni bir aşamaya girdi ve geçiş 

dönemini yaşadı. Toplumdaki sosyal-politik sorunları, insanlar arasındaki manevi ilişkilerde 
yaşanan değişimleri yansıtan dramaturjisi daha çok zamanın ruhuna odaklanmıştır. Vakif 
Samedoğlu dramaturjisi çağdaşlarımızın milli-manevi rönesansında, milli bilincin uyanmasında, 
ulusal özgürlük düşüncelerinin gelişmesinde önemli olmuşdur. Vakif Samedoğlu eşsiz yaratıcılık 
yeteneğine sahip bir şahsiyet olmuştur. O, milli dramaturgiyamızı hem ağır, hem mizahi içerikli 
eserleri ile zenginleştirerek yeni aşamaya yükseltdi. Yazar insan ve toplum, manevi-ahlak 
ilişkisinin derinliklerine nüfuz etmeyi başaran bir düşünürdür. "Vakıf'in büyük dramaturg 
olduğunu zaman kanıtlayacak. çünkü onun yazdıkları artık hayatımıza geçmiştir". Onun 
yaradıclığı milli kaynaklara çok bağlı olduğundan kuvvetli ve zengindir. Pyesleri dolgun, tutarlı, 
keskin sözler ve simgeselle boldur. Halk ağzından, aksentinden yüksek ustalıkla kullanan Vakıf 
Semedoğlu'nun kendine özgü farklı, seçilen mizahi, üslubu eserlerine özel ilgi uyandırır. Dönemin 
sanatsal manzarasını canlı yansıtan Vakıf Semedoğlu'nun dramaturjisi derin analiz ve 
değerlendirmeye ihtiyaç duyuyor. Vakıf Semedoğlu'nun dram sanatı siyasal açıdan zor durumda 
olan Azerbaycan'ın karmaşık,  tarihine denk gelmiştir. "Baht yüzüğü", "Yaz'da kartopu oyunu", 
"Generalin son emri", "Yeşil gözlüklü adam" 1", "Huşsuz (baygın) heykelin hikayesi", "Yeşil 
gözlüklü adam 2" geçiş döneminin psikolojisi, dağılma-sökülme aşamasının sosyal ortamındaki 
tebeddülatları kendini açıkça göstermektedir. Vakıf Semedoğlu'nun dramları tarz, üslup ve sanat 
açısından, tamamen yeni ve orijinaldır. Yazarın eserlerinde dramatik, komik ve trajik öğeler bir 
sistem oluşturur, olayların genel akışında, toplumdaki olayların arka planda karakterlerin 
psikolojik duygusu öne çıkıyor. 
Anahtar Kelimeler: Vakıf Semedoğlu, Dramaturji, Piyes, Komik, Tipik. 

 
Abstract 
Azerbaijani dramaturgy entered a new stage in the 90s of the 20th century and experienced 

the transition period. Social-political problems in society, His dramaturgy reflects the changes in 
the spiritual relations between people and is more focused on the spirit of time. Vakif Samedoglu 
dramaturgy in the national-spiritual renaissance of our contemporaries, in the awakening of 
national consciousness, It has been important in the development of ideas of national freedom. 
Vakif Samedoglu has been a person with unique creativity. He is a heavyweight of our national 
dramaturgy, and enriched with humorous works. Author of human and society, he is a thinker 
who penetrates deep into the relationship between morality and morality. "Time will prove that 
the Foundation is a great dramaturg for his writings have come to our lives. Its creativity is strong 
and rich because it is highly dependent on national resources. His pesies are full, consistent, sharp 
words and symbolic abundance. Vakıf Semedoğlu's dramaturgy, which reflects the artistic 
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landscape of the period alive, requires deep analysis and evaluation. The drama art of Vakif 
Semedoglu is a complex, date. " The ring of happiness", "Snowball game in summer", "General's 
last order", "Man with green glasses 1", "The story of the unconscious statue", "Man with green 
glasses 2" psychology of transition period, the evidences of the disintegration-dismantling phase 
in the social environment are evident. Vakif Semedoglu's dramas are completely new and original 
in terms of style, style and art. Dramatic, funny and tragic elements constitute a system in the 
author's works, in the overall flow of events, in the background of events in society stands out the 
psychological sense of the characters. 
Keywords: Vakıf Semedoglu, Dramaturgy, Play, Comic, Typical. 
 
GİRİŞ 

 
20. yüzyılın 90'lı yıllarında Azerbaycan dramaturjisi yeni bir aşamaya girmiştir. Ve geçiş 

dönemini yaşadı. Toplumdaki sosya-politik sorunları, insanlar arasındaki manevi ilişkilerde 
yaşanan değişimleri yansıtan dramaturji daha çok zamanın ruhuna köklenirdi. Profesör Aydın 
Dadaşov'un söylediği gibi "Sosiyalizimden sonraki geçiş ve bağımsızlık döneminde oluşan 
dramaturjiye sanatsal fikir oluşumu sürecinde sosyal-hukuki kriterler öne geçti. Artık çeşitli 
zümre, grup, kolektif ve sosyal birlikler çelişkinin taraflarını temsil ederek dramaturji yapısı 
formalaşdırdı. Böylece, farklı sosyal zümrelerin ilişkiler sistemi dramaturji önem taşıdı " [18, 
s.127]. 

Vakıf Samedoğlu eşsiz yaratıcılık yeteneğine sahip bir şahsiyet olmuştur. O, milli 
dramaturjimizi hem ağır, hem komik belirsiz eserleri ile zenginleştirerek yeni aşamaya yükseldi. 
Yazar insan ve toplum, manevi-ahlak ilişkisinin derinliklerine nüfuz etmeyi başaran bir 
düşünürdür. "Vakıfın büyük yazar olduğunu zaman kanıtlayacak. çünkü onun yazdıkları artık 
evimize kadar girmiştir."[11, s. 155] 

Onun yaradıclığı milli kaynaklara, çok bağlı olduğundan kuvvetli ve zengindir. Pyesleri 
dolgun, tutarlı, keskin sözler ve örneklerle boldur. Halk ağzından, şivesinden yüksek ustalıkla 
kullanan Vakıf Samedoğlu'nun kendine özgü farklı, seçilen yumoru, üslubu eserlerine özel ilgi 
uyandırmaktadır. Dönemin sanatsal görüntüsünü canlı olarak yansıtan Vakıf Samedoğlu 
dramaturjisi derin analiz ve değerlendirmeye ihtiyaç duyuyor. 

Vakıf Samedoğlu’nun dram sanatı siyasi açıdan zor durumda olan Azerbaycan'ın karmaşık 
tarihine denk geldi. "Baht yüzüğü", "Yaz aylarında kartopu oyunu", "Generalin son emri," Yeşil 
gözlüklü adam 1 "," Baygın heykelin hikayesi "," Yeşil gözlüklü adam 2 "geçiş döneminin 
psikolojisi, dağılma aşamasının sosyal ortamındaki sorunları kendini açıkça göstermektedir. Vakıf 
Samedoğlu’nun dramları tarz, üslup ve sanat açısından, tamamen yeni ve orijinaldır. Dramaturgun 
eserlerinde dramatik, komik ve trajik öğeler bir sistem oluşturur, olayların genel seyri içinde, 
toplumdaki olayların arka planında karakterlerin psikolojik ruhu beliriyor. 

Her zaman ilgi odağı olan "Baht yüzüğü" piyesi, yıllar geçse de gerçek toplumun göstergesi 
olan sosyal-siyasi meseleleri kendinde toplamıştır. Toplumda yaşamak ve ondan özgür olmanın 
imkansızlığı insanı bu topluma (tabii ki, insana aykırı topluma) ne kadar bağlıyorsa, bir o kadar da 
ondan ayırır. 70'lerde kimlik ve toplum konusu bir tartışma konusuna dönüştü. 

Bu eser etik-ahlaki fikirleri ön plana çekmiş, inancı, ideali, amacı farklı olan insanların, 
yaşam tarzını ve hayata bakışlarını yazarı dört ailenin, her biri ayrı ayrı toplumun aynası 
yansımasında gergin dramatik şekilde kaleme almıştır. 
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Vakıf Samedoğlu’nun ölümünden sonra Azerbaycan dergisinin 5. sayısında hiçbir yerde 
basılmayan "Huşsuz (Baygın) heykelin haberi" mono-piyesi yayınlandı. Pyes 1991 yılında 
yazılmıştır. Bugüne kadar Vakıf Samedoğlu’nun elimizde olan pyeslerinden farklı oluyor. Fark 
ondadır ki, bir Heykel yüzünün dili ile dünyanın gerdişini oynatacak meselelerin tartışılması 
verilir. 

Pyes sakin heykelin tarifiyle başlar. Ama biraz sonra ele gürültü kopuyor ki, heykelin 
heykelliğiyle nutku kurur. 

Bu gürültü heykeli korkutuyor. Çünkü insanların bu tür hayı-kuyu hayra alamet değildir. 
Pyesde şah rejimine, diktatörlerin, komünistlerin, bolşeviklerin rejiminin göstergesi olan 
rehberlerin heykellerinin gösterişli konulduğu gibi, yeni gelen rehberlerin eliyle dağıtıldığını 
görüyoruz. Herhangi bir toplumda kabul edilmeyen şahsiyetlerin zamanı geldiğinde heykellerinin 
yıkılmasına anlam vermeye çalışır. 

Heykel dünyanın her tarafını görmeyi başaran birisidir. Alemin birbirine karıştığının tanığı 
oluyoruz. Enver Hoca'nın, Batista'nın, Rıza Şah'ın heykellerinin çalışmasının dalıyca geldiklerinin 
tanığı olur. Okura demek istediği kimlikler komünist rejiminin devamçılarıdır. 

Son olarak mono-piyes taş dediğimiz ancak tüm olayları, toplumdaki telatümleri gören, 
bilen ama suskun bir obrazdır. Bu imgeler zamanında sesi boğulan milletin sesinin göstergesidir. 

"Yeşil gözlüklü adam 1" piyesi 80'li yılların sonunda Sovyet dönemi ve insanı ile 
bağlantılıydı. Sovyetlerin sonunda da ictimai- siyasi meseleleri komik planda, ama düşündürücü 
şekilde okuyucuya, izleyiciye duyurabildi. "Yeşil gözlüklü adam 2" pyesinde geçiş döneminin 
insanını başka biçimde görüyoruz. Pyes 1999 yılında yazılmıştır. Pyeste olan karakterler 
Azerbaycan okuru ve seyircisine tanıdıktır. Aynı karakterleri farklı zaman diliminde görüyoruz. 
Ve elbette pyesler arasında bir karşılaştırma oluşur. Pyeslerde olan karşılaştırmalar imgelerin 
değişen istek ve düşüncelerinde zamanın isteğini daha açık şekilde okuyoruz ve görüyoruz. Her 
iki pyesde karakterleri komik situasiyanın kahramanları olarak tanımış oluyoruz. 

Piyesi okuduğunda anlaşılmaktadır ki, herkes geçiş döneminde, zor zamanda bir yol bularak 
ekmek parası kazanıp, günlerini geçiriyorlar. Fakir yaşamak onlar için doğma değil. Bir tane 
Gafar’dan başka, hepsi fakirliğin yüzünü görmeyenler. Nitekim, Sovyet döneminde zamanın 
nabzını tutmuşlar, geçiş döneminde de rahat ekmek yiyorlar. 

Vakıf Samedoğlu yeni bir mitolojiden Amerika, Avrupa "cennet"inden bahsetti. Aslında 
pyesde yaşananların dramatizmi komik çalarla yansıtılması üzerinde kurulmuştur. 

Aslında Feyzulla kişinin varlığına kadar kahramanlar hiç de kötü yaşamıyor. Onların 
kazancı ve yaşayanların sayesinde toplumun ne gibi sıkıntı ve sorunlarla karşı karşıya kaldığının 
habercisi oluyoruz. 

1999'da yeniden "Yeşil gözlüklü adam 2" okur zevkini ve seyirci isteğini okşadı. Aslında 
pyesin devamının yazılması önceden planlanmış bir proje değil, devrin zorladığı ihtiyacıdır. 90'lı 
yıllarda Azerbaycan'da yaşanan sosyo-politik süreçler insanların maddi manevi durumunun hayli 
kötüleştirir. Toplumda keskin tabakalaşma gitti, insanlar işlerine, görevlerine göre "zengin", 
"fakir" tabakasına bölündüler. İnsanların yaşayışı aşırı zorlaştı. Ortam insanlarımızı para 
kazanmak için yabancı, komşu devletlere gitmeye zorladı ve ayrıca Aydın Talıbzade'nin tebirince 
desek "birçok Azerbaycan vatandaşı yabancı ülkelerde "Amerikalı dayı" sorağında bulundu. Onlar 
bunları aradılar, bunlar onları. Biri hareket yüzünden başlamıştı aramaya, öteki "ağ güne çıkmak" 
şansını elden bırakmamak yüzünden" [95, s. 203]. İşte bu sebeplerden "Yeşil gözlüklü adam 2" 
telepyesi oluştu. 
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XXI yüzyılın başlangıcında da halkın milli-manevi renösansında, vatandaşlık bilincinin 
uyanmasında Vakıf Samedoğlu’nun eserleri yakından iştirak ediyor, özgürlük, bağımsızlık 
düşüncelerinin gelişmesinde önemli rol oynuyordu. Yazarın pyesleri toplumdaki karmaşıklığa 
meydan okuyor, toplumdaki çirkinliklere sanatsal gülüşün hedefine dönüşüyordu. 

V.Samedoğlu dramaturjisi konu açısından çok yönlü. Onun pyeslerinde yaşanan olay - 
toplum, ahlak, millilik, maneviyat, gerçek bir noktada özetlenmiştir. Bu da yazarın fikrini, 
düşüncesini, ne demek istediğini daha okunabilir ediyor. 

"İntihar" pyesinde sadece 90'ların boğucu havasını, kişilik ve ahlaki meselelerin yarım kalan 
cehetlerinin görüyoruz. 

Melum olur ki, Azer işsiz-güçsüz eş ve kaynana hesabına yaşayandır. Azer geçiş 
döneminden önce para kazanan, yiyip içen olduğu için yaşamaya ihmal değildir. 

Aslında Azer intihar etmek niyetinde değildir. Sosis isteği karısı ve kaynanasının hay-
huyundan büyüyor daha küresel konuları haberdar etmiş olur. İntihar meselesi profesör Samson 
beye de ulaşıyor. O, Azer'e yardım etmek istiyor. Dialoglarda hem komik, hem de vahim durumu 
görüyoruz. Bu toplumda işsizliği gizlemek, sorunları unutturmak için milleti ne ilese oyalamalılar. 
Azer bu diyalogla bu milletin her bir işde, en son anda bıçak kemiğe işleyende uyanmasına 
şaşırdığını bildirir. Sosis isteği, piyesi dönemin siyasi içeriğin belirsiz bir sepgide kaldığını 
açmaya çalışmıştır. Bu içerik insanları şaşkınlığa, birbirine kazık atmağa, kolay yol bulup 
geçinmeye götüreceyine inanmak istiyor. Bir konuyu belirtmek gerekir ki, Sovyet 
İmparatorluğunun çöküşünde insanlar böyle düşünüyorlardı ki, kapitalizm ideal ve rahat, pürüzsüz 
bir yaşam tarzıdır, orada çalışmıyor, ancak yüklü miktarda paraya sahiplenirler. Zaman geçecek, 
insanlar anlayacaklar ki, herkes kendi kazancını ödemek için zahmet çekmelidir. Ama bu zahmet 
insanı süründürmeli değil. Toplumda dalkavuk, iki yüzlü, nadürüst, yalancı sıfatı kazanmalı 
olmamalıdır. 

Olmayan iş yerlerinin hayali, ama var gibi insanların beynine enjekte edilen boş-hoş düşler 
ağuşunda çırpınan nabeled geleceği düşünmek çok zor olur. 

Diğer ve aynı zamanda "İntihar" pyesinde doksanlı yıllar Azerbaycan toplumu, bu toplumda 
yaşanan sosyo-politik olaylar, çeşitli bakış açısına sahip insanların ahlakı ve psikolojisi 
yansımıştır. 

"Yumurta" piyesi V.Samedoğlu’nun diğer pyeslerine benzer ve farklı özellikleri ile tercih 
edilen eserdir. Pyes 2003 yılında yazılmış, bir kez sahnelenmiş, eserlerinin II cildinde 
yayımlanmıştır (2014 yılında). 

Eser mizahın eşliğinde ülkede cereyan eden siyasi olayları temsil eder. Olayların gidişatı 
sırasında belli oluyor ki, Şahin ve Durna insanlık tarihinde ilk kez yumurta babası ve annesi 
olacaklar. Tüm olaylar da bundan sonra başlıyor. Yumurta meselesi artık sadece Azerbaycan, 
dünya için sensasiyon bir olay olur. 

Yumurta bir semboldür. Küçük bir belirti ile pyesde çok metlebler ortaya çıkıyor. Herkes 
kendi çıkarını güdüyor. Eserde Azerbaycan'ın sosyal durumundaki sıkıntılar, siyasi durumdaki 
telatümler, medya cephesinde, gazete ve dergilerde bilgi telatümü, gitaralı gencin şahsında sanat 
alanındaki boşluklar, toplumda insanlar arasındaki ilişkilerin kazanç tabakasına göre bölünmesi 
çıplaklığı ile sembolize edilerek canlandırılmıştır. 

Vakıf Samedoğlu dramaturjisi çağdaşlarımızın milli-manevi Rönesans'ın, milli bilincin 
uyanmasında, ulusal özgürlük düşüncelerinin gelişmesinde önemlidir. Vakıf Samedoğlu eşsiz 
yaratıcılık yeteneğine sahip bir şahsiyet olmuştur. O, milli dramaturgiyamızı hem ağır, hem 
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mizahi anlamlı eserleri ile zenginleştirerek yeni aşamaya yükselmiştir. Yazar insan ve toplum, 
manevi-ahlak ilişkisinin derinliklerine nüfuz etmeyi başaran bir düşünürdür. "Vakıfın büyük yazar 
olduğunu zaman kanıtlayacak. çünkü onun yazdıkları artık artık evimize kadar girmiştir" [11, 
s.155] 

Onun yaradıclığı milli kaynaklara çok bağlı olduğundan kuvvetli ve zengindir. Pyesleri 
dolgun, tutarlı, keskin sözler ve simgelerle boldur. Halk ağzından, şivesinden yüksek ustalıkla 
kullanan Vakıf Samedoğlu’nun kendine has farklı, seçilen mizahi, üslubu eserlerine özel ilgi 
uyandırmaktadır. Dönemin sanatsal manzarasını canlı yansıtan Vakıf Samedoğlu dramaturjisi 
derin analiz ve değerlendirmeye ihtiyaç duyuyor. 
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Özet  
Eğitim sistemimizde ilkokuldan itibaren fen konularını içeren dersler yer almaktadır. Bu 
dersler, doğası gereği deney yapmayı gerekli kılmaktadır. Okulların mevcut donanımı ve 
öğretim programlarının yetiştirilmesinin gerekliliği gibi faktörlerden dolayı laboratuvar 
uygulamaları aksaklık gösterebilmektedir. Bu kapsamda, belirli öğrenim kademelerinden 
geçerek üniversite düzeyine gelmiş olan Fen Bilgisi öğrencilerinin laboratuvar imajlarının 
çizimlerle belirlenmesi amaçlanmıştır. Durum çalışması deseni ile yürütülen araştırma 2017-
2018 bahar yarıyılında bir devlet üniversitesinin Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı birinci 
sınıfında öğrenim gören 77 öğrencinin gönüllü katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Verilerin 
toplanması için öğrencilerden boş bir kâğıda kurşun kalem ile çizimler yapmaları istenmiştir. 
Çizimlerde yer alan öğelere ait kodlar oluşturularak frekansları belirlenmiştir. Araştırma 
sonucunda, öğrencilerin laboratuvar çizimlerinin “öğrenci deney masası, masada deney araç 
gereçleri, malzeme dolabı, öğretmen masası, tabureler, yazı tahtası, sınıf yerleşim düzeni” 
kodlarında yoğunlaştığı tespit edilmiştir. Bu bulgulardan yola çıkılarak öğrencilerin 
laboratuvar imajlarının benzer yapıda olduğu, özgün fikirlerin ise yetersiz olduğu 
görülmüştür. Bu durum öğrencilerin yaratıcı düşünmelerini geliştirmeye katkı sağlaması 
açısından, laboratuvara ve deney yapmaya verilen önemin göz önünde bulundurulması 
şeklinde yorumlanabilir. 
 
Anahtar Kelimeler: Laboratuvar, Çizim, Fen Eğitimi 
 
Abstract 
In our education system, there are courses on science subjects starting from primary school. 
These courses, by their nature, require experimentation. Due to factors such as the existing 
equipment of schools and the necessity of training programs, laboratory practices may show 
disruptions. In this context, it was aimed to determine the laboratory images of science 
students with drawings who have passed through certain levels of education to the university 
level. The case study was conducted with the participation of 77 students studying in the first 
year of Science Education Department of a state university in the spring semester of 2017-
2018. In order to collect the data, the students were asked to draw on a blank sheet of paper 
with a pencil. The codes of the elements in the drawings were generated and their frequencies 
were determined. As a result of the research, it was identified that the laboratory drawings of 
the students were concentrated on the codes of “student experiment table, experimental 
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equipments on the table, equipment cabinet, teacher's table, seats, writing board, classroom 
layout”. Based on these findings, it was seen that the laboratory images of the students were 
similar and the original ideas were insufficient. This situation can be interpreted as 
considering the importance given to the laboratory and experiment in terms of contributing to 
the development of students' creative thinking. 
 
Keywords: Laboratory, Drawing, Science Education 
 
Giriş  
 
Eğitim sistemimizde ilkokuldan itibaren fen konularını içeren dersler yer almaktadır. Bu 
dersler, doğası gereği deney yapmayı gerekli kılmaktadır. Bu açıdan bakıldığında fen 
eğitiminde yapılan deneyler, alternatif çözümleri test etmede ve belirli bilimsel becerileri 
kazanmada yardımcı olmaktadır (Kreitler & Kreitler, 1974). Fen dersi programlarında 
laboratuvar çalışmaları gereklidir ve laboratuvarda geçirilen zamanın etkin ve verimli 
kullanımı gerekmektedir (Kirschner & Meester, 1988). 
 
Okulların mevcut donanımı ve öğretim programlarının yetiştirilmesinin gerekliliği gibi 
faktörlerden dolayı laboratuvar uygulamaları aksaklık gösterebilmektedir. Bu doğrultuda 
etkili olabilecek faktörlerden biri de laboratuvar ortamlarının tasarlanmasıdır. Literatür 
incelendiğinde Karaçalı (2006), öğretmenlerin ve yöneticilerin, sınıf ortamının öğrenci 
üzerindeki ve sınıf yönetimindeki etkilerini dikkate alarak düzenlemeler yapılmasının eğitim-
öğretim etkinliğini artıracağını, ayrıca sınıftaki öğrenci sayısı fazla ise sıra veya sütün, sayı az 
ise daire veya U biçimindeki düzenlemelerin daha uygun olacağını ifade etmiştir. Nitekim 
Ataş ve Taşkaya (2018), sınıf yönetimi alanında Türkiye’de yayınlanmış kitapların sınıf 
yönetiminin fiziki boyutlarından biri olan sınıf yerleşim düzenini ele alması yönünden 
inceledikleri araştırmalarında, incelenen kitapların çoğunda geleneksel, U şeklinde, takım 
(ekip) çalışması ve daire şeklinde yerleşim düzenlerine yer verildiğini tespit etmişlerdir. 
Benzer şekilde Şahin (2019) oturma düzeninin önemi hakkında öğretmenlerin görüşlerini 
incelediği araştırmasında, yarım daire oturma düzeninin öğrenci katılımını, iletişimini, 
öğrenci başarısını artırdığı ve sınıf yönetiminde de öğretmene yardımcı olduğu için tercih 
edildiğini tespit etmiştir. Bu bağlamda French (2008) verimli, sessiz, çekici ve daha ucuz 
laboratuvar ortamı tasarlamak için başka laboratuvar düzenlerinin de incelenerek bu 
konularda tasarımcılarla birlikte çalışılmasını önermiştir. 
 
Yücel Cengiz ve Ekici (2016) biyoloji öğretmen adaylarından laboratuvar kavramının 
kendilerine neler hatırlattıklarını çizmelerini istedikleri araştırmalarında, laboratuvar ortamı 
için masa, dolap, çeşitli malzemeler ve masaların etrafında oturmuş öğrenciler çizdiklerini 
belirlemişlerdir. 
 
Basey, Sackett ve Robinson (2008)’e göre, fen laboratuvarı tasarımındaki farklılıklar 
öğrencilerin öğrenmelerini farklı şekilde etkileyebilir. Bu açıdan, Yenikalaycı ve Yenikalaycı 
(2017), bir laboratuvar ortamında sıralı laboratuvar yerleşim modelinden farklı olacak şekilde 
masaların, taburelerin, dolapların vb. konumunu dikkate alarak AutoCAD programı ile 
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çizimler yapmış olup, düzenli ve düzensiz laboratuvar ortamlarında işlenen derslerde öğrenci 
başarılarının kıyaslanması konusunda deneysel çalışmaların yapılabileceği ile ilgili önerilerde 
bulunmuşlardır. Bu noktadan hareketle laboratuvar düzeninin gerek öğrenci başarısı gerekse 
diğer eğitim unsurları açısından önemli olduğu düşünülmektedir. Özellikle öğretmenlik 
misyonunu taşıyacak olan öğretmen adaylarının zihinlerindeki laboratuvar modellerinin 
belirlenmesinin ileride daha aktif laboratuvar sınıflarının oluşturulmasında etken olabileceği 
öngörülmektedir.  
 
Fen öğretimi açısından çizimin bir değerlendirme aracı olarak kullanılabileceğini ifade eden 
Nugraha (2018), çizim yöntemini yazılı cevap değerlendirmesi ile birlikte kullanmayı 
önermiştir. Bu araştırmada, belirli öğrenim kademelerinden geçerek üniversite düzeyine 
gelmiş olan Fen Bilgisi öğrencilerinin laboratuvar imajlarının çizimlerle belirlenmesi 
amaçlanmıştır. 
 
Yöntem 
 
Durum çalışması deseni ile yürütülen araştırma 2017-2018 bahar yarıyılında bir devlet 
üniversitesinin Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı birinci sınıfında öğrenim gören 77 
öğrencinin gönüllü katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Detaylı ve derinlemesine bilginin 
toplandığı nitel bir yaklaşım olan durum çalışmasında, bir durumun betimlenmesi için temalar 
ortaya koyulur (Bal, 2016).  
 
Verilerin toplanması için öğrencilerden boş bir kâğıda kurşun kalem ile çizimler yapmaları 
istenmiştir. Çizimlerde yer alan öğelere ait kodlar oluşturularak frekansları belirlenmiştir. 
Ayrıca, öğrencilerin çizimlerine ait örnekler sunulmuştur. 
 
Bulgular  
 
Bu bölüm, Fen Bilgisi öğrencilerinin laboratuvar çizimlerinin analizine ait bulguların yer 
aldığı Tablo 1 ve öğrencilerin çizimlerine ait örneklerin bulunduğu şekillerden oluşmaktadır. 
 
Tablo 1. Laboratuvar çizimlerinin analizine ait bulgular 
 
Çizimde Yer Alan Kodlar Öğrenci No Frekans 

Öğrenci deney masası 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 34, 35, 
37, 38, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 
54, 55, 56, 59, 60, 61, 62, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 
73, 74, 75, 76 

63 

Malzeme dolabı 
1, 2, 3, 5, 7, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 
26, 27, 28, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 40, 41, 43, 45, 
52, 53, 55, 56, 58, 60, 65, 66, 67, 68, 71, 73, 75 

43 

Öğretmen masası 
1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 15, 16, 17, 18, 22, 26, 28, 30, 31, 
32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 43, 48, 49, 50, 52, 60, 61, 

36 
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64, 65, 73, 74, 76 

Tabureler 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 18, 19, 20, 25, 28, 30, 
35, 36, 39, 43, 50, 51, 53, 57, 58, 65, 66, 75 

29 

Sınıf yerleşim düzeni 
2, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 19, 20, 22, 25, 31, 32, 34, 
36, 37, 39, 43, 50, 51, 65, 66, 68, 69, 70, 75 

27 

Yazı tahtası 
15, 16, 22, 24, 35, 37, 39, 43, 47, 50, 51, 52, 53, 57, 
60, 61, 65, 66, 75, 76 

20 

Masada deney araç gereçleri 
4, 5, 21, 24, 29, 44, 45, 49, 51, 53, 54, 57, 59, 62, 64, 
67, 72, 75 

18 

U yerleşim düzeni 3, 4, 11, 33, 38, 42, 49, 52, 55, 60, 61, 63, 76 13 
Öğrenci sandalyesi 34, 38, 42, 47, 52, 61, 67, 68, 69, 71, 73, 77 12 
Pano / poster 6, 16, 32, 36, 43, 46, 47, 55, 60, 72 10 
Bilgisayar 31, 33, 41, 55, 56, 58, 64, 68, 77 9 
Öğretmen sandalyesi 4, 5, 8, 15, 16, 26, 39, 52, 60 9 
Ayrı yerde lavabolar 5, 7, 13, 31, 32, 47, 53, 58, 60 9 
Yuvarlak yerleşim düzeni 1, 6, 7, 18, 27, 30, 47 7 
Her masada lavabo 4, 17, 30, 61, 75, 77 6 
Kare yerleşim düzeni 5, 13, 17, 28, 74 5 
Kişisel eşya alanı 33, 36, 39, 61, 77 5 
Dış ortam 9, 27, 61, 62 4 
Bireysel öğrenci deney masası 1, 39, 44, 57 4 
Projeksiyon 2, 32, 76 3 
Deneylerin gösterileceği yer 3, 13, 18 3 
Laboratuvar demirbaşları 
(çeker ocağı, etüv, fırın, mini 
buzdolabı, santrifüj cihazı) 

17, 59, 76 3 

Cam duvar 56, 61, 62 3 
Ecza dolabı 32, 56 2 
 
Tablo 1 incelendiğinde, öğrencilerin laboratuvar çizimlerinde; en fazla öğrenci deney masası 
(f:63), malzeme dolabı (f:43), öğretmen masası (f:36), tabureler (f:29), sınıf yerleşim düzeni 
(f:27) gibi unsurlara yer verdikleri belirlenmiştir.  
 
Ayrıca (f:1) olan kodlar; sınıfın merkezinde genel araç gereçler (Ö2), duvar saati (Ö8), orman 
içinde camlarla çevrili oda (Ö9), çöp kutusu (Ö12), projeksiyon perdesi (Ö16), sınıfın 
merkezinde malzeme dolabı (Ö25), renkli duvar (Ö26), kablosuz internet erişimi (Ö32), ayak 
koyma yeri olan tabureler (Ö32), deneylere göre ayrılmış malzeme dolabı (Ö33), geniş öğrenci 
masası (Ö36), daha büyük yazı tahtası (Ö36), askılık (Ö36), deneylerin yapıldığı hologram ya da 
uygulamalı ekranlar (Ö39), teleskop (Ö43), cam tavan (Ö44), deney sırasında müzik (Ö44), çay-
kahve makinesi (Ö44), atık kutuları (evsel-kimyasal) (Ö46), tavanda uzay, gezegen gösterimi 
ve seslendirmeler (Ö55), akıllı tahta (Ö56), her masada temizlik malzemeleri (Ö61), deney 
malzemeleri odası (Ö61), konu alanlarına göre farklı köşeler (gökyüzü, elektrik vb.) (Ö63), 
cihazlara ilgi çekici isimler verme (soğuturum cihazı, kopyalamaya gel cihazı) (Ö64), hareketli 
yuvarlak masalar (Ö66), yazıcı (Ö68), ayrı yerde deney düzenekleri (Ö68), gerçek modeller 
(Ö72), havalandırma (Ö74), kilitli malzeme dolabı (Ö76), ayrı yerde kimyasal maddeler (Ö76) 
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olarak belirlenmiştir. 
 
Öğrencilerin çizimlerine ait örnekler Şekil 1-6 arasında sunulmuştur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Şekil 1. Örnek çizim (Ö13) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 2. Örnek çizim (Ö25) 
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Şekil 3. Örnek çizim (Ö58) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 4. Örnek çizim (Ö75) 
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Şekil 5. Örnek çizim (Ö32) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Şekil 6. Örnek çizim (Ö49) 
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Sonuç, Tartışma ve Öneriler 
 
Araştırma sonucunda, öğrencilerin laboratuvar çizimlerinin “öğrenci deney masası, masada 
deney araç gereçleri, malzeme dolabı, öğretmen masası, tabureler, yazı tahtası, sınıf yerleşim 
düzeni” kodlarında yoğunlaştığı tespit edilmiştir.  
 
Araştırmada bir öğrenci (Ö15), yapmış olduğu çizimin yanında açıklama olarak temiz, geniş, 
düzenli ve tüm malzemelerin olduğu laboratuvar ortamı belirtmiştir. Benzer şekilde Demir 
Kaçan ve Yenikalaycı (2019) Fen Bilgisi Öğretmenliği programındaki öğrencilerden nasıl bir 
laboratuvar ortamı olmasını istediklerini hayal etmelerini ve bunu yazarak betimlemelerini 
istedikleri araştırmalarında, öğrencilerin ifadelerinin “laboratuvarda yeterli malzemenin 
olmasının gerekliliği, laboratuvarın büyük ve geniş olması” üzerinde yoğunlaştığını tespit 
etmişlerdir. 
 
Sınıf ortamının yerleşimi pencerelerin, sıraların, masaların ve duvarların temiz olması sınıfı 
çekici bir ortam haline getirmek için önemlidir. Sınıf tavanının basık olmaması, duvarların 
boyalı, eşya ve duvar renklerinin uyumlu, pencerelerin geniş olması öğrenci motivasyonunu 
olumlu yönde etkilemektedir (Karaçalı, 2006). 
 
Araştırmada bazı öğrencilerin laboratuvar ortamında bilgisayar, akıllı tahta, yazıcı gibi 
teknolojik araçların olması gerektiğini çizimlerinde ifade ettikleri belirlenmiştir. Benzer 
şekilde Ayas (2006) fen bilgisindeki karmaşık ve tehlikeli deneylerin bilgisayar ortamında 
güvenli bir biçimde gerçekleştirilebileceğini, bilgisayarın deney düzeneğine bağlanması ile 
çeşitli ölçümlerin ve hesaplamaların daha hassas şekilde yapılabileceğini belirtmiştir. 
 
Araştırmada bir öğrenci (Ö26), duvarların renkli olmasını belirtmiştir. Bu açıdan Karaçalı 
(2006), renklerin öğrencilerin fiziksel ve davranışsal durumunu etkileyebileceğini ifade 
etmiştir. 
 
Araştırmada başka bir öğrenci (Ö68), ayrı yerde deney düzeneklerinin kurulu bir şekilde 
durabileceğini belirtmiştir. Nitekim Karaçalı (2006), sınıftaki boş alanların fonksiyonel olarak 
kullanılabilecek şekilde ayarlanması gerektiğini vurgulamıştır.  
 
Ayrıca, bazı öğrencilerin klasik bir laboratuvar ortamında karşılaşılmayan “orman içinde 
camlarla çevrili oda (Ö9), cam tavan (Ö44), tavanda uzay, gezegen gösterimi ve seslendirmeler 
(Ö55)” gibi düşünceleri doğrultusunda çizimlerini yaptıkları tespit edilmiştir. Buna ilaveten bir 
öğrencinin (Ö64), cihazlara ilgi çekici isimler vermesi (soğuturum cihazı, kopyalamaya gel 
cihazı) dikkat çekmektedir. 
 
Araştırma sonucunda öğrencilerin laboratuvar imajlarının benzer yapıda olduğu, özgün 
fikirlerin ise yetersiz olduğu görülmüştür. Bu durum öğrencilerin yaratıcı düşünmelerini 
geliştirmeye katkı sağlaması açısından, laboratuvara ve deney yapmaya verilen önemin göz 
önünde bulundurulması gerektiği şeklinde yorumlanabilir. Yapılan çalışmadan yola çıkarak 
ilkokul, ortaokul öğrencileri ve öğretmenleri ile benzer bir çalışma yapılarak laboratuvar 
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düzeni ve yapısı ile ilgili farklı saptamalar oluşturulabileceği düşünülmektedir. 
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İLK TÜRK ÖZEL FİLM YAPIM MÜESSESESİ KEMAL FİLM 

MÜDÜRÜ İLE TARİHÎ RÖPORTAJ VE KEMAL FİLM’DE 
EDEBİYAT-SİNEMA İLİŞKİSİ 

THE HISTORICAL INTERVIEW WITH THE MANAGER OF THE FIRST TURKISH 
PRIVATE FILM PRODUCTION INSTITUTION, KEMAL FILM AND MOVIE-

LITERATURE RELATİON AT KEMAL FİLM 
Nuran Özlük 

Doç. Dr., Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 
 
 
Özet 
Kemal Film, 1922 yılında Kemal ve Şakir Seden kardeşler tarafından Türkiye’de kurulan ilk 
özel film yapım şirketidir. Peyami Safa’nın Mürebbiye’sinden sonra yerli bir roman, Yakup 
Kadri Karaosmanoğlu’nun Nur Baba adlı eseri, Kemal Film bünyesinde Muhsin Ertuğrul 
tarafından Boğaziçi Esrarı adıyla sinemaya uyarlanmıştır. Hem ilk özel film yapımcısı olması 
hem sinema-edebiyat ilişkisini yeniden gündeme getirmesi ve devam ettirmesi, Kemal Film’in 
müdürü ile 1924’te Mehmet Mesih [Akyiğit]’in yaptığı mülakatı değerli kılmakta hem de 
sorulara verilen cevaplar, çekilen filmlerde tercih edilen konulardan halkın tepkisine, setlerde 
yaşanan sıkıntılara kadar dönemin sinema/sinemacılık anlayışını dikkatlere sunması 
bakımından önemlidir.  
Anahtar Kelimeler: Kemal Film, 1922-1924 Türk sinema tarihi, sinema-edebiyat ilişkisi, 
Muhsin Ertuğrul, Mehmet Mesih. 
 
Abstract: Kemal Film is the first private Turkish film production institution, founded by 
Kemal and Şakir Seden brothers in 1922. After Peyami Safa’s Mürebbiye, a national literary 
work, Yakup Kadri Karaosmanoğlu’s novel Nur Baba was adopted to cinema by Muhsin 
Ertuğrul within the structure of Kemal Film with the name Boğaziçi Esrarı. In terms of 
bringing to the agenda and maintaining of both the first private film production and movie-
literature relation, the interview of Mehmet Mesih [Akyiğit] with the president of Kemal Film 
made in 1924 is very valuable. The answers given to the questions are also important with 
regard to presenting the cinema/cinematography percept of the period by mentioning issues in 
movies like preferred  
subjects, public reaction and problems in sets.                                                            
Keywords: Kemal Film, Turkish novels adopted to cinema, Muhsin Ertuğrul, 1922-1924 
Turkish film history. 
 
GİRİŞ 
İlk Türk özel film yapım şirketi olan Kemal Film, 1922’de Kemal Seden ve Şakir Seden1 
kardeşler tarafından kurulmuş, Eyüp’teki Defterdar Mensucat Fabrikasındaki dikimevinin bir 
                                                      
1 Şakir Seden’in önceki sinema çalışmaları ve Türk sineması hakkında bakınız Rakım Çalapala, Türkiye’de Filmcilik, 
“Filmlerimiz”, Yerli Film Yapanlar Cemiyeti, İstanbul, s. 6-17. Nurullah Tilgen, “Türk Filmciliği Dünden Bugüne 1914-
1953, Yıldız, S. 30, 5 Eylül 1953, s. 16-17. Nurullah Tilgen, “Bugüne Kadar Filmciliğimiz” Yeni Yıldız, S. 36, 3 Şubat 1956, 
s. 12-13. Zahir Güvemli, Sinema Tarihi: Başlangıcından Bugüne Türk ve Dünya Sineması, Varlık Yayınevi, İstanbul, 1960. 
Nijad Özön, Türk Sineması Kronolojisi (1895-1966), Bilgi Yayınevi, Ankara, 1968. Nijad Özön, İlk Türk Sinemacısı Fuat 
Uzkınay, Türk Sinematek Derneği, İstanbul, 1970. Âlim Şerif Onaran, Türk Sineması, C. I, Kitle Yayınları, Ankara, 1994. 
Âlim Şerif Onaran. Türk Sineması, C. II, Kitle Yayınları, Ankara, 1995.  

ULUSLARARASI 24 Kasım BAŞÖĞRETMEN EĞİTİM ve  
YENİLİKÇİ  BİLİMLER SEMPOZYUMU 
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bölümü kiralanarak filmler çekilmeye başlanmıştır. Daha önce film ithalatı ile meşgulken 
yerli film yapımcılığına başlayan Kemal Film’in 1922-1924’te çekilen “hikâyeli filmlerin” 
yönetmeni Muhsin Ertuğrul’dur.  
Müessesenin ilk filmi, aynı sene (1922) vizyona giren, İstanbul’da Bir Facia-i Aşk-Şişli 
Güzeli Mediha Hanım’ın Facia-i Katli’dir. Konusunu gerçek bir olaydan alan ve Mütareke 
Dönemi basınında yer alan, dostu tarafından öldürülen düşkün bir kadının hikâyesidir ve 
Muhsin Ertuğrul’un Türkiye’de yönettiği ilk filmdir.2 İstanbul’da Bir Facia-i Aşk, daha 
öncekilerden farklı olarak sahne oyununun değil, vuku bulan bir olayın senaryolaştırılması ve 
dış sahnelere geniş yer vermesi bakımından sinema tarihimiz için mühimdir.3  
Çekilen ikinci film, Boğaziçi Esrarı-Nur Baba, Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun Nur Baba 
adlı romanın Muhsin Ertuğrul tarafından sinemaya aktarılmış hâlidir. Nur Baba’nın kitap 
şeklinde neşredildiği 1922’de filme alınması ile Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın 
Mürebbiye’sinden4 üç yıl sonra bir roman sinemaya uyarlanmış olur. Ancak eser, 
Bektaşiliğin/Bektaşi tekkelerinin aleyhine yazıldığı düşüncesinde olanlarca eleştirilmiş, çekim 
seti basılmış ve film ancak bir yıl sonra Boğaziçi Esrarı ismiyle gösterime girebilmiştir.5  
Muhsin Ertuğrul’un sinemaya uyarladığı bir diğer roman, Halide Edip Adıvar’ın Ateşten 
Gömlek’idir. Millî Mücadele’nin kazanılmasının akabinde çekilen Ateşten Gömlek, oldukça 
rağbet görmüştür. 1923’te Ateşten Gömlek ile ilk defa Türk kadın oyuncular beyaz perdede 
seyircisinin karşısına çıkmıştır.6 Ateşten Gömlek, “ilk konulu Kurtuluş Savaşı filmi”7 olması 
bakımından da öncü özelliğe sahiptir. 
1923’te filme alınan operet, Leblebici Horhor’dur. Leblebici Horhor, Dikran Çuhacıyan ve 
Takvor Nalyan’ın eseridir ve filme çekilmeden önce çok kez sahnelenmiştir. İlk filme alma 
denemesi Sigmund Weinberg tarafından yapılsa da başrol oyuncularından birinin ölmesi 
yüzünden tamamlanamamıştır.   
Kemal Film’in 1923’te yapımcılığını üstlendiği bir başka film, Kız Kulesi’nde Bir Facia’dır. 
Film, Autier ve Cloquemin’in Les Gardiens de Phare (Fener Bekçileri) adlı oyunundan 
sinemaya uyarlanmıştır.  
Nur Baba ve Ateşten Gömlek’ten sonra Muhsin Ertuğrul’un 1924 yılında sinemaya uyarladığı 
bir başka roman, Kemal Film’in sonuncu “hikâyeli filmi”, Peyami Safa’nın Sözde Kızlar’ıdır. 
Kemal Film’in yapımcılığını üstlendiği, Fuat Uzkınay’ın yönettiği Zafer Yollarında, Büyük 
Taarruz’dan İzmir’in kurtuluşuna kadar vuku bulan olayların canlandırıldığı dört bölümlük 
dokümanter bir filmdir.8 
Kemal Film, yapımcılığa 1924’te son verir ve 1951’de tekrar aynı işle sinema sektörüne 
dönünceye kadar Amerikan, Sovyet, İngiliz ve Meksika filmleri ile dışalım ve sinema 
işletmeciliği ilgilenir.9 
                                                      
2 Giovanni Scognamillo’nun Gözüyle Yeşilçam, “Muhsin Ertuğrul Portresi”, Haz. Barış Saydam, Küre Yayınları, İstanbul, 
2011, s. 130. 
3  Nijad Özön, Türk Sinema Tarihi: Dünden Bugüne (1896-1960), Artist Reklam Ortaklığı Yayınları, İstanbul, 1962, s. 76. 
4 Mürebbiye, 1919 yılında Malulin-i Guzat-ı Askeriye Muavenet Heyeti tarafından yapılmış ve Ahmet Fehim tarafından 
uyarlanarak yönetilmiştir. 
5 Nur Baba’nın filme alındığının duyulması üzerine çekimlerin ilk günü stüdyo baskına uğramış, dekorlar yıkılıp 
oyunculardan bazıları darp edilmiştir. Bu sebeple Ermeni oyuncu Papazyan, yapılan ısrarlara rağmen filmde oynamayı 
reddetmiş, onun rolünü Muhsin Ertuğrul üstlenmiş, çalışmalara polis koruması altında devam edilmiştir. Özön, a.g.e. 
6Eserin kadın kahramanlarından Ayşe’yi Bedia Muvahhit, Kezban’ı ise Münire Neyyir (Neyyire Neyyir) oynamıştır. Özön, 
a.g.e., s. 79. 
7 Hürriyet: İz Bırakanlar, t.y., s. 12.  
8 Mülakatta söz konusu edilmese de Özön, Kemal Film için: “Mütareke’nin karanlık, Kurtuluş Savaşı’nın heyecanlı 
günlerinde bu kurum elliye yakın kısa dokümanter film meydana getirdi ki bu yılların tarih belgesi olarak büyük bir değer 
taşımaktadır.” demektedir. Özön, a.g.e., s. 81. 
9 Giovanni Scognamillo’nun Gözüyle Yeşilçam, s. 261. 
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Türk sinemasında ilklere imza atan, özellikle edebiyat-sinema ilişkisini geliştiren/pekiştiren 
yapımların sahibi olan Kemal Film’in müdürü ile Millî Mecmua’nın sahibi ve mesul müdürü 
Mehmet Mesih [Akyiğit], 4 Ocak 1924 tarihinde bir mülakat gerçekleştirmiştir. Film 
yapımcılığına niçin/nasıl başladıkları, Muhsin Ertuğrul’un sinema konusundaki çalışmaları, 
sinemaya aktarılacak eserlerde hangi amacı güttükleri, eserlerin konularının millî bir nitelik 
mi taşıdığı yoksa Batı’dan etkilenerek mi oluşturulduğu, film çekimlerinde iç ve dış 
mekânların nasıl vücuda getirildiği, çekimler esnasında/sinemacılıkta karşılaşılan sıkıntıların 
neler olduğu, yapılan filmlerin hangilerinin halk tarafından beğenildiği, artist/aktris 
ihtiyacının nasıl karşılandığı, çekilen filmlerin isimleri, edebî eserlerden özellikle 
romanlardan hangilerinin filme alındığı, hangi konu ve eserlerin senaryolaştırıldığı, bilhassa 
Millî Mücadele yıllarının anlatıldığı “Ateşten Gömlek”in gördüğü ilgi ve dışarıya satılamama 
sebebi, Avrupa’da Türk filmlerinin ilgi ile karşılanıp karşılanmadığı, en çok hangi ülkelerde 
rağbet gördüğü, müessesenin Viyana ile ilişkileri, hükûmetin çalışmaları konusunda kolaylık 
gösterip göstermediği, finansal anlamda yardım alıp almadıkları, hangi şehirlerde sinema 
salonlarının olmadığı, geleceğe dair projeleri, emeklerinin karşılıklarını görüp görmedikleri, 
sinemanın gücü gibi devrin aktüel sinema/sinemacılık anlayışı ve sinema dergiciliği 
hakkındaki düşüncelerin birinci ağızdan aktarılması Türk sinemacılığı, edebî eser/roman-
sinema ilişkisi açısından tarihî önem arz etmektedir.  
  
 
Memleketimizde Sinemacılık: Kemal Film Müessesesi Müdürüyle Bir Mülakat10 
— Müesseseniz en zamandan beri film ahzıyla meşguldür? 
— Ertuğrul Muhsin Bey iki sene evvel, Ramazan’da Almanlarla film ahzı için İstanbul’a 
gelmişti, kendisinin sinemacılık hususundaki vukufundan istifade etmek istedik. O zamana 
kadar sinema yazıları vesaire gibi aktüalite filmleri imal edebiliyorduk. 
— Sinemaya alınacak eserlerde nasıl bir gaye takip ediyorsunuz, eserlerinizin mevzuunu millî 
yoksa Garp’tan mülhem âsâra mı inhisar ettirmek istiyorsunuz?.. 
— Millî filmler yapmak arzu ettik, 
Muhsin Bey işin artistik idaresini 
deruhte etti. Avrupa’daki tecrübesine 
nazaran kabiliyeti inkâr edilemezdi. 
— İlk evvel ne suretle işe başladınız? 
— Bir tecrübe filmi yapmaya karar 
verdik, fakat bu bize çok pahalıya mal 
oldu, çünkü dâhili aksamını -ki 
salonlar, sofalar vesaireden ibarettir- 
filme çekmek için bir atölyeye lüzum 
vardı. Bunun için tahta ve betondan 
dekorlar yapmak, elektrik tesisatı 
vücuda getirmek, vesait-i tenviriye 
icap ediyordu. Suret-i mahsusada bir 
daire tuttuk. Tavan kısmı tamamıyla 
cam ve ziya-yı şemsin duhulüne müsait olmalıydı, buna dikkat ettik. Ziya menabii büyük 
projektörler temin ettik. Tevzi-i ziya için âlât-ı mahsusa imal ettirdik. Filmin dâhili aksamının 
çekileceği güne kadar istihzar masarifi olarak on bin liraya yakın para sarf edilmişti. İlk film 
                                                      
10 M. M., “Memleketimizde Sinemacılık: Kemal Film Müessesesi Müdürüyle Bir Mülakat”, Millî Mecmua, C. 1, S. 6, 10 
Kânunusani 1340, s. 87-89. 
 

436 / 562



                                                                                        
www.24kasim.org 

 

 

“İstanbul’da Bir Facia-i Aşk”tır. Mevzuu gayet basit ve İstanbul da malumdu. Mediha 
Hanım’ın katli meselesini mevzu ittihaz ettik, film bitti ve halk tarafından rağbet gördü. Bu 
muvaffakiyetimizin deliliydi; ondan sonra “Boğaziçi Esrarı” filmini yaptık, bu daha fazla 
rağbet gördü. Çünkü hem mevzu daha cazipti hem de bizim tecrübemiz artmıştı. Bu esnada 
“Millî İstiklal Mücadelesi” zaferle nihayet bulmuştu. Millî dasitanı sinemada hikâye edecek 
bir eser aradık, “Ateşten Gömlek”i sinemaya aldık. “Ateşten Gömlek” fevkalade mazhar-ı 
rağbet oldu, fakat bizim için en tehlikeli film bu idi. Çünkü sırf millî propaganda filmi olduğu 
için hariçte satılmasına imkân yoktu. “1922-1923” senesinin faaliyet istatistiki işte budur. 
Bundan sonra “Zafer Yollarında” diye bir askerî film yaptık. “Kız Kulesi’nde Bir Facia, 
Sözde Kızlar, Leblebici Horhor” bunları takip etti.  

"Kız Kulesi Faciası"ndan Bir Tablo 
— Müesseseniz artistleri ihtiyacatı temine kâfi midir? 
— Halkın sinemaya müteallik vukufu arttıkça yeni filmleri ecnebi kumpanyalarının âsârına 
rekabet edebilecek hâl-i mükemmeliyette çıkarmak lazım geliyor. İstanbul’da bulunan Türk 
ve gayr-ı Türk artistler maalesef bu ihtiyacı temine kâfi gelmiyor. Binaenaleyh şimdilik 
ecnebi artistlerden istifadeye ihtiyaç kendini göstermiştir. Mevcut dekorlar kullandığımız 
dahili ahz-ı menazır stüdyosu büyük filmlerin vasi aksam-ı dahiliyesini istiaba kâfi gelmiyor. 
Yeni senenin faaliyetinde Viyana’da en mühim bir imalat fabrikasının atölyelerinden istifade 
edeceğiz. Bu esnada yerli kıymettar artistlerimizden istifade etmeyi ihmal etmemekle beraber 
Viyanalı güzel kadın ve erkek artistlere mühim roller tevdi etmek istiyoruz, filmlerin harici 
aksamını İstanbul’un güzel menazırı arasında vücuda getireceğiz, dahili kısımlarını da 
Viyana’da çekeceğiz, bu mesele hakkında yakından meşgul olmak üzere Ertuğrul Muhsin Bey 
ahiren Avrupa’ya gitmiştir. 
 

                   
       “Kız Kulesi Faciası”ndan Bir Tablo                                                             “Sözde 
Kızlar”dan Bir Tablo                                     
— Bu yapılan fedakârlıkların mükâfatını görüyor musunuz? 
— Memleketimizde sinema işletmek hususatı maalesef iptidai bir hâldedir. “60.000” nüfuslu 
Urfa gibi büyük şehirlerimizde, Eskişehir gibi ticareten mühim merkezlerimizde hâlâ sinema 
yoktur. Müessesemizin, filmlerini dahilin ihtiyacını ve zevkini düşünerek yapmakta olmasına 

437 / 562



                                                                                        
www.24kasim.org 

 

 

nazaran masrafını memleket dahilinde çıkarması tabii bir haktır. Maalesef memleket 
filmlerimizin bize mal olan sermayesini vermekten çok uzaktır. Fakat bütün mali 
fedakârlıklara ve içinde bulunmayan insanların takdir edemeyeceği müthiş, pek ağır mesaiye 
rağmen müessese katiyen cesaretini kaybetmemiş ve mutlaka muvaffak olacağı imanıyla 
yoluna devam etmekte bulunmuştur, müessesemiz muvaffakıyetini işçileriyle sermayedarlar 
arasında arkadaşça sarf edilen ve kardeşçe yürütülen mesaiye medyundur ve biz 
muvaffakıyetimizin sırrını bu mütekabil-i uhuvvette buluyoruz. 
— Yeni yapılacak filmlerinizin mevzuları nelerdir? 
— Gelecek seneye ait mesai programında tarihî kostümlü zengin bir film olacak, bundan 
başka bir Şark vodvili ile ayrıca büyük bir zabıta romanı ve bir de son yirmi senenin vakayii 
arasında cereyan eden serili bir roman vücuda getirilecektir. Gayemiz, tiyatroyu husufa 
uğratan ve dünyada en büyük propaganda vasıtası olan, Avrupalıların yedinci sanat namını 
verdikleri sinema imalat işlerini memleketimizde yaşatmak, yürütmek ve ileri götürmektir. 

— Faaliyetiniz yalnız dram vücuda 
getirmeye mi inhisar etmektedir? 
— Dram vesaire gibi imalat arasında 
jurnaller de vücuda getirdik ve 
getirmekteyiz; bu hiç inkıtaa uğramayan 
şube-i faaliyetimizdir. Bugüne kadar 
hâlihazır canlı menazırı tasvir eden yirmi 
adet film gazetesi vücuda getirilmiştir ve 
bunların nef’-i millete dokunacak mühim 
parçaları Fransa ve Almanya’da, bilhassa 
Amerika’da, Mısır, Kıbrıs, Kafkas gibi 
İslam memalikinde fayda beklenmeksizin, 
hatta bazıları için hiç para aranmaksızın 
teşhir olunmaktadır, bazı ecnebi jurnalleri, 
bunları bizzat çektiriyorlarmış gibi kendi 
firmaları altında gösterdikleri hâlde bile 
iğmaz-ı ayn ediyoruz. 
— Hükûmet birtakım mevani ile 
karşılaştığınız zaman teshilat gösteriyor ve 
yardım ediyor mu? 

— Hükûmet müşkülat göstermiyor, fakat millî propagandaya hadim filmler bile en kaba 
tabiriyle kese-i hamiyetimizden çıkmaktadır ve hükûmet, Almanya, Amerika’ya 
gönderdiğimiz filmlerin hiç olmazsa masarif-i iptidaiyesini bile vermeyi hatıra getirmemiştir. 
Bu, hükûmetin borcu olsa bile, bugüne kadar, bu hususu biz de hatıra getirmedik ve getirmek 
istemedik. Yalnız jurnal imalatı esnasında zabıta fevkalade suhulet göstermektedir. Harici 
dram menazırı çekilirken halkın işi bozmasına mâni olunmaktadır. Müessesemiz bir 
ticarethane olduğu için daha fazlasını beklemeye de hakkımız yoktur. 

“Sözde Kızlar”dan Bir Tablo.                          
— Hâlihazırda Avrupa’ya gönderilerek rağbet görmüş filmleriniz var mı? 
— Hâlihazırda Avrupa’ya gönderilmiş filmlerimiz var. Hatta bazı memleketlerde iş de 
yapılmıştır. Fakat halka gösterilmesi için negatiflerin oralara gönderilmesi şarttır. 
— En çok rağbet hangi memleketlerde kazanılmıştır? 
— En çok rağbet Almanya ve Macaristan’da kazanılmıştır. 
— Henüz ikmal edilerek gösterilmemiş filmleriniz var mıdır? 
— “Kız Kulesi Faciası” ile “Sözde Kızlar” henüz gösterilmemiştir; yakında Beyoğlu, İstanbul 
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ve Anadolu’da gösterilecektir 
Müessese müdürü beyden, bu gösterilmeyen filmlere ait fotolar lütfu hususundaki ricam 
derhâl isaf edildi, kendilerine hüsn-i kabul ve nezaketlerinden dolayı teşekkür ederek 
memleketimizin bu yegâne film müessesesi için muvaffakıyetler temenni ile ayrıldım.  

4 Kânunusani 340 
 M. M. 
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KURMACA METİN-ÖĞRETİCİ METİN İLİŞKİSİ: ŞEYTAN 
HADİYE’DE GAZETENİN FONKSİYONU 

Nuran Özlük 
Doç. Dr., Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 

Özet 
Uzun zaman, geniş kitlelere ulaşan haber kaynağının tek hâkimi olan gazete, öğretici metin 
yahut kullanımlık metin (gebrauchstexte) nevilerindendir. Gazete haberlerinden kurmaca 
metinlerde yararlanılması ile başvurulan montaj tekniği, bilhassa polisiye yahut cinai 
eserlerde sıklıkla karşımıza çıkar. Yazar, kendi muhayyilesinde şekillendirip, dilini ve 
üslubunu türünün özelliklerine göre kullanarak meydana getirdiği kurmaca metinde, gerçek 
hayatta vuku bulan ve gazete sütunlarında yer alan olay(lar)a yer vererek yahut eserdeki 
vukuatı gazete sayfalarına taşıyarak söylediklerini belgelendirir, okuyucuda gerçeklik hissi 
uyandırır. Bu tarz kurmaca metinlere bir örnek İskender Fahrettin’in Behlül Dânâ takma 
ismiyle yazdığı, on iki risaleden oluşan Şeytan Hadiye’nin İngiltere’de Sergüzeştleri adlı 
eseridir. Bu çalışmada, Şeytan Hadiye serisinde gazete metinlerinden/haberlerinden nasıl 
faydalanıldığını tespit ederek kurmaca ve öğretici metinler arasındaki ilişkiyi dikkatlere 
sunmayı amaçladık. 
Anahtar Kelimeler: Kurmaca metin, öğretici metin, gebrauchstexte, İskender Fahrettin 
Sertelli, Şeytan Hadiye, polisiye. 
 
GİRİŞ 
İnsanoğlunun varoluşundan bugüne gücünü kaybetmeyen merak, öğrenme, bilgilenme, 
haberdar olma hevesi/dürtüsü gazete ve gazeteciliğin ortaya çıkmasındaki en önemli 
amillerdendir. Uzun süre haber kaynağı olarak kitlesel etkileşimde ya da kitleleri etkilemede 
gücü tekelinde bulunduran gazetenin inandırıcılığı; alternatiflerinin ortaya çıkması, aynı 
olayın/durumun farklı şekillerde verilmesi, halkın eğitim düzeyinin yükselmesi ile sorgulayıcı 
bakış açısının gelişmesine vd. kadar neredeyse tamdır. Bu sebeple roman metodolojisinde 
montaj -bir nevi iktibas- unsurlarından biri şeklinde karşımıza çıkan anlatıların gazete 
haberleriyle desteklenerek söylenenlere sahihlik kazandırılması, özellikle 
cinai/polisiye/dedektif romanlarında başvurulan yöntemlerden biridir.1 Reelde vuku bulan ve 
gazetelerde yer alan olayların kurmaca metne uyarlanmasının bir aksi olarak kurmaca 
metinlerde olayların gazetelere yansıması da sıkça görülen uygulamalardandır.  
Belge niteliği taşıyan natüralist romanların çoğu dışında kurmaca metin, öğretici/kullanımlık 

                                                      
1 Ayrıntılı bilgi için bk. Mustafa Solmaz, “Esrâr- Cinâyât’ın Günümüze Kadar Olan Polisiye Romanlar Üzerindeki Etkisi” 
Sosyal Araştırmalar Dergisi, C. 9, S. 44, Haziran 2016, s. 245-253. 

ULUSLARARASI 24 Kasım BAŞÖĞRETMEN EĞİTİM ve  
YENİLİKÇİ  BİLİMLER SEMPOZYUMU 
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metinlerden (gebrauchstexte) olan gazete haber(ler)inin2 dili ve üslubu, objektif tutumuyla 
değil yazarın/anlatıcının zihninde, hayal dünyasında biçimlendirdiği şekliyle inşa/tahkiye 
edilir. Kurmaca esasına dayalı metinlerin tabiatı da bunu gerektirir. Gazete-kurmaca metin 
arasındaki bu çift yönlü ilişki Şeytan Hadiye’de de kullanılmıştır. 
Şeytan Hadiye’nin İngiltere’de Sergüzeştleri, Behlül Dânâ müstear adıyla İskender 
Fahrettin’in [Sertelli] kaleme aldığı, on iki risaleden müteşekkil polisiye serisidir.  
14 Eylül 1927’de “Prensesin Tarağı” ile başlayan seri, 19 Mart 1928’de “Polis Hafiyesi John 
Kasada Mahpus!” ile sona ermiştir. Tabi ve naşiri, satış yeri ise Türk Neşriyat Yurdu Maarif 
ve Şark Kütüphaneleri, Ahmet Kâmil Matbaası’dır.  
Şeytan Hadiye serisinde merak duygusunu harekete geçirme, entrika ve çatışma unsurları 
daha çok tebdil-i kıyafet/kimlik değişikliği/makyaj ve özelikle manyetizma (hipnotizma) 
üzerinden bir Türk kızı Hadiye’nin meşhur İngiliz Polis Hafiyesi John’un mesleğini icrada 
başarısızlıklarına sebep olarak onu küçük düşürmek ve John’un şahsında İngilizlerin 
gururunu/kibrini kırarak, mezkûr milletin zabıta kuvvetlerinin aczini herkese göstermek 
amaçlanmıştır.3 Bunun sebebi ise Hadiye’nin Mütareke zamanında uğradığı haksızlıktır. 
Güzel, kabiliyetli ve zeki bir kız olan Hadiye, Robert Kolej’de öğrenim görmekte iken 
oldukça varlıklı babasının ölümü üzerine okulundan ayrılmak zorunda kalmıştır. Bu sırada 
evinde vuku bulan hırsızlık olayının faalini kendisi tespit etmiş ve daha önce de sabıkası 
bulunan sarikin Rum olması sebebiyle durumu İngiliz polisine bildirmiştir. Ancak hırsız 
korunmuş ve gereken cezayı almamıştır. Duruma ziyadesiyle üzülen Hadiye, on beş 
günlüğüne çok önemli bir siyasi meselenin takibi ve tahkiki için İstanbul’da bulunan 
Londra’nın şöhretli Polis Hafiyesi Mister John’a durumu izah etmiştir. John, İngiliz polis 
idaresi ve tercümanlardan aldığı bilgiler doğrultusunda Hadiye’yi günahsız bir adamı 
lekelemekle suçlamış ve Türkiye’de polis olmadığını söyleyerek hakaret etmiştir. Bu cevap, 
Hadiye’nin izzet-i nefsine dokunmuş ve bir gün babasından kalan servetin bir kısmını paraya 
çevirerek Londra’ya gitmiş, kimliğini gizleyerek İngiliz polisi ile mücadele etmeye ve asıl 
İngiltere’de polis olmadığını ispatlayarak on iki ayrı olayda Polis Hafiyesi John’un 
yeteneksiz, başarısız, korkak kişiliğini/mesleki yetersizliğini âleme ilan etmiştir. Bu ilanda 
kullanılan araç gazete(ler)dir.  
Şeytan Hadiye’nin İngiltere’de Sergüzeştleri serinin ilki “Prensesin Tarağı”nda, tertip edilen 
görkemli bir baloda Hadiye, prensesin İngiltere’de bir eşine nadir rastlanan mücevheratından 
olan saçındaki tarağı çalar, bu sirkatin vukuunu önlemek için her türlü tertibatı alan John’la 

                                                      
2 Konu ile ilgili örnek çalışma için bk. Nuran Özlük, “Kullanımlık Metinden (Gebrauchstexte) Edebî Metne veya Edebî 
Metinden Kullanımlık Metne: İki Şehid-i Aşk”, Journal of Strategic Research in Social Science, C. 3, S 1, 2017, s. 21-30.  
3 Çalışmamızda Şeytan Hadiye’nin İngiltere’de Sergüzeştleri serisinin orijinal metinlerinden faydalandık. Serinin Latin 
harflerine aktarımı ve ayrıntılı bilgi için bk. Behlül Dânâ, Şeytan Hadiye, Aktaran: Didem Ardalı Büyükarman, Labirent 
Yayınları, İstanbul, 2013. Seval Şahin, Cinai Meseleler: Osmanlı-Türk Polisiye Edebiyatında Biçim ve İdeoloji, İletişim 
Yayınları, İstanbul, 2017. Seval Şahin, “Türkçede Polisiyenin İlk Dönemi: 1884-1928” Notos Öykü, S. 46, Temmuz-Ağustos 
2014, s. 24-25. Mustafa Solmaz, “Cingoz Recai ve Şeytan Hadiye’nin Karşılaştırılması” Erciyes, S. 484, Nisan 2018, s. 8-14. 
Erol Üyepazarcı, Korkmayınız Mister Sherlock Holmes!: Türkiye’de Polisiye Romanın 125 Yıllık Öyküsü (1881-2006), Oğlak 
Yayıncılık, İstanbul, 2008. 
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alay eder, “Bu vaka karşısında Londra gazeteleri günlerce zabıtanın muvaffakiyetsizliğini 
teessüfle”4 kaydederler.  
İkinci risale “Siyah Pençe”de, zengin bir dulun evinden Siyah Pençe çetesi tarafından çalınan 
bir miktar mücevherin faali olarak yanlış kişiyi yakalayan John’un yarattığı boşluğu fırsat 
bilen Hadiye, hanenin kasasındaki her şeyi çalar. John, hem içtimai mevkii yüksek bir şahsı 
suçsuz yere tutuklatarak hem de bütün servetin çalışmasını engelleyemeyerek bir kez daha 
küçük düşer “Ya akşam gazeteleri… Bu meselede beni kim bilir nasıl terzil edecekler?!”5 
diyerek hayıflanır. 
Serinin üçüncü kitapçığı “Polis Hafiyesinin İzdivacı”nda Hadiye; John’dan intikam almaya, 
onu rezil etmeye devam eder. Bu sefer oyununu gazetede okuduğu bir haberle kurar. John, 
İngiltere’nin en güzel kızlarından biri ile evlenecektir ve bir gazeteci ile yaptığı mülakatta 
mumaileyha evleneceği erkeğin az çok genç olmasını istemektedir.6 Gazetedeki haberi 
okuyan Hadiye, yaşı elliyi bulan, kendini genç ve yakışıklı gören John’u manyetizma yoluyla 
tesiri altına alarak eşinin yanında mahcup eder. 
Dördüncü risale “Polis Nazırının Kasasını Nasıl Açtı?”da Hadiye, yine bir gazete haberi ile 
hazırlığını yapar. Polis Nazırı gazeteye verdiği ilanla mürebbiye aramaktadır. John’un Polis 
Nazırı’nın samimi dostu olduğunu bilen Hadiye, onun yanında John’u küçük düşürmek, 
kendisinden ne kadar korktuğunu kulaklarıyla işitmek için mürebbiye rolüyle Nazır’ın şato 
gibi korunaklı evine girer. Oldukça iyi muhafaza edilen kasasından şahsa mahsus önemli ve 
gizli dosyaları, mektupları çalar; daha sonra iade eder. Burada yalnız John değil Polis Nazırı 
da hakir görülmekten nasibini almaktan kurtulamaz: “… Ve işte size evrakınızı aynen iade 
ediyorum. Maksadım bana hiçbir şeyin gizli ve mahrem kalamayacağı hakkında size bir 
kanaat vermekti. Evrakınız arasında sizin cesaretsizliğinize delalet ve şehadet eden birçok 
mektuplar gördüm. O satırları okurken, İngiltere Hükûmeti’nin sizin gibi korkak bir adamı 
polis nazırı ve Mister John gibi bir beceriksizi de meşhur unvanıyla polis hafiyesi nasp ve 
tayin etmesine de doğrusu hayret ettim. Allah her ikinize de muvaffakiyet versin. Bu hakikate 
vakıf olunca, bundan sonra devam edeceğimiz mücadele meydanında daha metin ve cesur 
adamlarla yürüyeceğimden şüphe etmemelidir.”7 
Sekizinci risale “Londra’da Hadiye’nin Askerliği”nde gazete, Hadiye’nin hem haber alarak 
yeni intikam planı yaptığı hem de planının sonuçlarını okuyarak eğlendiği vasıta şeklinde 
karşımıza çıkar. İngiltere Hükûmetince kadınlardan oluşan bir gönüllü taburunun kurulmasına 
karar verildiği ve gazetelerin her gün bu tabura başvuran İngiliz kadınlarının isimlerini 
yayımlandığı belirtilir. Hadiye bir gün gazetelerden şu haberi okur: “… Gönüllü taburuna 
                                                      
4 Behlül Dânâ, Şeytan Hadiye’nin İngiltere’de Sergüzeştleri 1: Prensesin Tarağı, Ahmet Kâmil Matbaası, İstanbul, 14 Eylül 
1927, s. 16. 
5 Behlül Dânâ, Şeytan Hadiye’nin İngiltere’de Sergüzeştleri 2: Siyah Pençe, Ahmet Kâmil Matbaası, İstanbul, 5 Teşrin-i 
Evvel 1927, s. 16. 
6 Behlül Dânâ, Şeytan Hadiye’nin İngiltere’de Sergüzeştleri 3: Polis Hafiyesinin İzdivacı, Ahmet Kâmil Matbaası, İstanbul, 
12 Teşrin-i Evvel 1927, s. 2-3. 
7 Behlül Dânâ, Şeytan Hadiye’nin İngiltere’de Sergüzeştleri 4: Polis Nazırının Kasasını Nasıl Açtı?, Ahmet Kâmil Matbaası, 
İstanbul, 19 Teşrin-i Evvel 1927, s. 15-16. 
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Londra kadınları tarafından gösterilen alaka cidden her türlü takdire layıktır. Bu sabah tabur 
merkezi ittihaz edilen eski kışlanın bahçesinde bütün bölüklerin iştirakiyle yapılan talimleri 
seyretmeye giden kırk elli bin kişilik muazzam bir halk kitlesi tarafından asker kadınları 
saatlerce alkışlanmışlardır.” 8 Bahis mevzuu taburun bölük subaylarından birisi John’un kız 
kardeşidir ve her bakımdan ağır, zahmetli olan makineli tüfek kısmında büyük başarılar 
göstermekte, Harbiye Nezareti’nin takdirine layık olmaktadır. Bu gazete haberi üzerine 
Hadiye aynı bölüğe katılır ve rüşdünü ispat eder. Hadiye’nin kurduğu tuzakla İngiliz Kralı’nın 
huzurunda yapılacak resm-i geçitteki gösteride kendisi dışında diğer kadın askerlerin 
silahlarının ateş almaması hayretle karşılanmış “bu vaka gazeteye bile aksetmiş ve her sahada 
muvaffak olan kadınların yalnız tüfek istimalinde cesaret gösteremedikleri esefle kayıt ve ilan 
edilmişti.”9 İki kadın arasındaki rekabet ve Hadiye’nin oyunları neticesinde Mister John olaya 
dâhil olur. Ancak yine Hadiye’nin planlarıyla ve adamı George’un yardımlarıyla John, olay 
mahalline dahi ulaşamayarak bir ağaçta bağlı kalır. Onu kurtarması için Hadiye, Londra Polis 
Nazırına haber verir. “Bu vaka üzerine Londra gazetelerinin zabıta için yazdığı istihfafkâr 
yazıları okumak, Hadiye için ne büyük bir eğlence olmuştu!”10 
Şeytan Hadiye’nin İngiltere’de Sergüzeştleri’nin dokuzuncu kitapçığı “Rahibenin Çocuğunu 
Nasıl Meydana Çıkardı?”da; Londra’nın bilinen ailelerinden birinin kızı Miriam, kendi 
babasından korumak amacıyla dünyaya getirdiği gayr-ı meşru bebeğini Elizabeth 
Manastırı’nın kapısına bıraktırır. Kendisi de bu manastıra iltica eder. Lort unvanlı babası, 
Miriam’ın ölünceye kadar manastırda yaşayacağını şaşkınlık içerisinde gazeteden okur.11 
Kızının gizemli bir hâl alan yaşamına bir anlam veremez ve çok iyi tanıdığı meşhur Polis 
Hafiyesi John’dan yardım ister. “Londra gazetelerinde merakla takip edilen mezkûr hadiseyi 
Şeytan Hadiye okuduğu zaman”12 Miriam’ın durumuna acır, meseleyle John’un ilgilendiğini 
anladığında onu Lort’un karşında mahcup etmeyi ister ve neticede bunu başarır. Hadiye, o 
günlerde birçok genç kız ve kadının manastırlara iltica ettiğini yine gazetelerden haber alır.  
Onuncu risale “Ateşten Adamın Esrarı”nda, bir Miralay’ın kızı olan Helen’in gördüğü garip 
rüyalar yüzünden hastalandığı gazete sütunlarında yer alır ve Londra gazetelerinde konu 
merakla izlenir. John, gazete haberi üzerine durumu tahkik eder ve doktorun da desteğiyle “bu 
basit aile meselesi ile fazla meşgul olamaya lüzum”13 görmez. Helen’in rahatsızlığını 
tesadüfen öğrenen Hadiye, gazetelerdeki dedikodular arasında Londra’da çapkınlığıyla ünlü 
bir Mülazım’ın ismini ve Miralay’ın bu şahısla ailesinin tanışıklığı ve münasebeti olmadığı 
tarzındaki tekzibini okuduktan sonra John’u bir kez daha mağlup etmek için işin aslını 

                                                      
8 Behlül Dânâ, Şeytan Hadiye’nin İngiltere’de Sergüzeştleri 8: Londra’da Hadiye’nin Askerliği, Ahmet Kâmil Matbaası, 
İstanbul, 16 Teşrin-i Sani 1927, s. 4. 
9 A.g.e., s. 8. 
10 A.g.e., s. 15. 
11 Behlül Dânâ, Şeytan Hadiye’nin İngiltere’de Sergüzeştleri 9: Rahibenin Çocuğunu Nasıl Meydana Çıkardı?,  Ahmet 
Kâmil Matbaası, İstanbul, 22 Teşrin-i Sani 1927, s. 5. 
12 A.g.e., s. 8. 
13 Behlül Dânâ, Şeytan Hadiye’nin İngiltere’de Sergüzeştleri 10: Ateşten Adamın Esrarı, Ahmet Kâmil Matbaası, İstanbul, 5 
Mart 1928, s. 4. 
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anlamaya çalışır ve muvaffak olur. Times gazetesinde bir muharrir de Helen’in günden güne 
kilo kaybettiği üzerinde durur. Helen’in aklını kaybedeceğinden de endişe eden Hadiye, 
Miralay’ın evinde hizmetçi olarak işe başlar ve Helen’le dostluk kurar. “… Londra’da 
Ruhiyat Enstitüsü profesörleri arasında yevmi gazetelerde halkı alakadar edecek pek mühim 
münakaşalar başlamıştı. Bu münakaşaların mevzuunu insanların ruhi kabiliyet ve tahavvülleri 
teşkil ediyordu.”14 Genç Mülazım manyetizmaya merak sarar ve Enstitü’nde iki sene boyunca 
ruhiyat dersleri alır. Mülazım, manyetizma yoluyla Helen’in yapay rüyalar görmesine sebep 
olmuştur. Burada kurmaca metinde gazete aracılığıyla devrin aktüel/ilmî meselelerinden de 
yararlanılmıştır.  
On birinci risale “Bulutlar Arasında Bir Aşk Macerası”nda Hadiye, iki âşığın kavuşmasındaki 
engelleri ortadan kaldırır. Bunun yaparken de John’un adam kayırdığını, görevini kötüye 
kullandığını öğrenir. “Bulutlar Arasında Bir Aşk Macerası”nda gazete, John’un itibarını hâk 
ile yeksan eden Şeytan’ın (Hadiye) marifetlerinin geniş kitlelere ulaştığının bir diğer 
göstergesi olarak bu defa yazarın yorumunun eklenmesiyle karşımıza çıkar: “Şimdi Şeytan’ın 
gazetelerde her gün harikanüma sergüzeştlerini okuduğu kadın olduğunu anlamıştı.”15 
Serinin on ikinci ve son kitapçığı “Polis Hafiyesi John Kasada Mahpus!”ta Hadiye, John’un 
masasının üzerine bıraktığı bir mektupta gazeteden bu kez tehdit amaçlı faydalanır: “… 
Velhasıl ne vakit mağlubiyetinizi ifade eden bir ilanla bu mühim mevkiden çekildiğinizi 
gazetelere tebliğ ederseniz yakanızı o vakit serbest bırakacağım!..”16 Kılık değiştirerek 
John’un odasında çalışan Juliet adıyla daktilograf olan Hadiye, John’un başına gelenleri 
kendisine anlattığında gazete, hasseten güvenlik işiyle iştigal edenlerin güncel hadiselerden 
haberdar olma hususundaki önemi ile ön plana çıkarılır. Juliet’in (Hadiye) gazete 
okumadığına hayret eden John, “Fakat, sizin gibi hayatını say ile kazanan kimselerin dünya 
şuunundan haberdar olmaları lazımdır. Bu ise ancak gazete okumakla mümkündür. Bu derece 
ihmalkârlık da olur mu ya?”17 der. Juliet’in kendisine hak ve söz vermesi üzerine John devam 
eder: “Bahusus ki, zabıta mesleğine intisap ettiniz. Polis işlerine karşı lakayt kalmaya 
mevkiiniz müsait değildir. Zabıta vukuatına az, çok alakadar olmanız lazımdır. Bakınız şu 
masanın üstünde yüzü mütecaviz yevmi gazete nüshaları var, bunlara para verecek değilsiniz! 
Her gün bu gazeteler buraya gelir, buldukça onları gözden geçirmeniz, sizin için çok faydalı 
olur.”18 Ardından John, eğer gazeteleri düzenli takip etseydi dört beş aydan beri İngiltere’yi 
kasıp kavuran; polisi, hükûmeti parmağında oynatan; entrikacı, kurnaz, sihirbaz bir 
kadının/Şeytan’ın düzenlerine/hilelerine şahit olacağını dile getirir. Juliet masadaki gazetelere 
göz atarken iki günden beri İngiliz Kraliyet Sarayı’ndaki gizemli olayları uzun uzun anlatan 

                                                      
14 A.g.e., s. 6. 
15 Behlül Dânâ, Şeytan Hadiye’nin İngiltere’de Sergüzeştleri 11: Bulutlar Arasında Bir Aşk Macerası, Ahmet Kâmil 
Matbaası, İstanbul, 12 Mart 1928, s. 16. 
16 Behlül Dânâ, Şeytan Hadiye’nin İngiltere’de Sergüzeştleri 12: Polis Hafiyesi John Kasada Mahpus, Ahmet Kâmil 
Matbaası, İstanbul, 19 Mart 1928, s. 4. 
17 A.g.e., s. 9. 
18 A.g.e., s. 10. 
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yazıları okur ve tebessüm eder. 
İskender Fahrettin, Şeytan Hadiye’nin İngiltere’de Sergüzeştleri’nde her ne kadar hakikate 
aykırı, genel geçer kabullerin dışında vakalara/uygulamalara yer vermişse de konumuzun 
mevzuu olan gazete haberlerinden sık sık faydalanmıştır.  
Görüldüğü üzere on iki risaleden mürekkep Şeytan Hadiye’nin İngiltere’de Sergüzeştleri 
serisinin dokuzunda, Hadiye’nin “Şeytan” unvanını kullanarak çeşitli desiselerle 
muvaffakiyetsizliğini sağladığı John’un küçük düşürülmesi, kendisinin bu konudaki 
istidadının gözler önüne serilmesi, devrin gündelik/popüler/aktüel meselelerinin aktarılması, 
şöhretli/tanınan ailelere ait haberlerin merakla takip edilmesi, gözdağı verme/korkutma vd. 
vesilelerle yahut mülakat, ilan, dönemin güncel konuları vs. ile eserin genel yapısını kurmak, 
olayların başlamasını ve gelişmesini sağlamakla Hadiye’nin asıl amacına ulaşabilmesi için 
harekete geçmesini sağlayan verileri elde etmesinde gazete haberlerinden faydalanılmış, 
böylece yaşananlar sadece İngiliz polis teşkilatıyla sınırlı kalmamış, gazeteler yoluyla kayıt 
altına alınmış, ilan edilerek cümle âleme duyurulmuştur. Bu özellikleriyle gazetenin bilhassa 
bazı meslek gruplarınca yakın takibinin önemi ve itibar zedelemedeki gücü de ön plana 
çıkarılmıştır.  
Öğretici/kullanımlık metinler içerisinde yer alan gazete, geniş kitlelere ulaşarak okuyucuyu 
bilgilendirme, haberdar etme hususiyetlerinden dolayı duyurulmak istenen olay/durum vb. 
için ideal bir vasıtadır. Bu sebeple yazarlar, gazete haberlerini, kurmaca metinlerde amacına 
ulaşmak isteyen kahraman(lar)ın yararlandığı/başvurduğu önemli bir araç olarak kullanarak 
anlatılanların inandırıcılığını, okuyucu üzerindeki gerçeklik hissini artırmada daha başarılı 
olmuşlardır.  
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KÂZIM KARABEKİR PAŞA’NIN EĞİTİM KADEMELERİNE 

YÖNELİK GÖRÜŞ VE DÜŞÜNCELERİNİN 
DEĞERLENDİRİLMESİ ∗ 

Nurhan AYDIN 
Doç. Dr., Kafkas Üniversitesi 

Zafer IŞIK 
Doktora Öğrencisi, Kafkas Üniversitesi 

Özet 
Kâzım Karabekir Paşa Milli Mücadele Dönemi’nde ülkemizin esaretten kurtulup bağımsızlığa 
kavuşabilmesi için savaşmış büyük bir komutan ve devlet adamıdır. Bu dönemde verilen 
topyekün mücadeleyi sürdüren ve ülkemizin doğusunda büyük başarılar kazanan isimlerden 
biri de hiç kuşkusuz Kâzım Karabekir Paşa olmuştur. Bununla birlikte Kâzım Karabekir 
Paşa’nın göz ardı edilemeyecek bir başka yönü de; eğitim, kültür, dil ve tarih alanında ortaya 
koymuş olduğu önemli faaliyetleridir. Karabekir Paşa yıllarca görev yaptığı Doğu bölgesinde 
bir yandan vatan topraklarını düşman işgalinden kurtarmak için kahramanca mücadele 
ederken diğer yandan ise bölgede bir eğitim seferberliği başlatmıştır. Karabekir Paşa bu 
amaçla kurulmasına öncülük ettiği okullar, açtırdığı kurslar ve çocukların eğitimine yönelik 
yaptığı diğer faaliyetleriyle binlerce çocuğun hayat ve istikbalini kurtarmıştır. Böylelikle 
Karabekir Paşa küçük-büyük demeden toplumu oluşturan tüm insanların eğitimli birer 
vatandaş olarak yetişmelerinde büyük pay sahibi olmuştur.  
Kâzım Karabekir Paşa’nın Doğu’da yürüttüğü eğitim seferberliğinin odak noktasında yer alan 
merkezler Kars, Erzurum ve Sarıkamış olmuştur. Karabekir Paşa bu bölgede özellikle savaşta 
ailesini kaybedenler başta olmak üzere kimsesi olmayan kız ve erkek çocuklarından altı bin 
kadarını belli bir usul ve yöntem dâhilinde toplatmıştır. Buna göre; bakıma muhtaç kız 
çocukları tespit edilip evlatlık olarak verilirken kolorduda kayıtlı olmak ve köy muhtarlığı 
defterine de yazılmak koşuluyla hali vakti yerinde olan kişilere verilmiştir. Diğer yandan 
toplanan bu çocuklar çocuksuz ailelere Türk adetlerine uygun bir şekilde “evlatlık” olarak 
kabul ettirilir, yeni ana babasının “iç gömleğinden geçirilerek” köy muhtarı, imam ve köyün 
önde gelenlerinin eliyle yeni ailesine teslim edilirdi. Bu çocukları senede iki kere kolordu 
adına kontrole gelenler çocukların durumunu bir “köy mazbatası tutanağı” ile komutanlarına 
bildirirlerdi. Bu şekilde Doğu Anadolu’dan toplatılan ve sayıları yaklaşık iki bini geçen kız 
çocuğu bu kurallara uygun bir şekilde evlatlık olarak verilmiş yaklaşık bin kadarı da Kars, 
Erzurum ve Erzincan’daki kız ilkokulu ve ortaokulunda yatılı olarak eğitim görmüşlerdir. Bu 
çocuklardan evlilik çağına gelmiş olanların masrafları da toplanan yardımlar sayesinde 
karşılanmıştır. Erkek çocukların toplanması usulünde ise; akrabası, komşuları veya tanıdıkları 
eğer bunlar yoksa arkadaşlarının tanıklık etmesi ve sünnetli olmaları kuralına riayet edilmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Kâzım Karabekir Paşa, Sarıkamış, Yetimler Babası 
Giriş 
Kâzım Karabekir Paşa’nın çocuk eğitimine yönelik öne sürdüğü görüş ve düşüncelerinin 
günümüz eğitim bilimcilerinin görüşleriyle birçok noktada örtüştüğü görülmektedir. Bu 
noktada Karabekir Paşa’nın eğitim anlayışında öne çıkan “uygulamaya dönüklük” fikri 
günümüz eğitim bilimcilerinin “yaparak ve yaşayarak öğrenme” anlayışıyla paralellik 

                                                      
∗ Bu makale “Kâzım Karabekir Paşa’nın Eğitim Faaliyetleri” adlı eserin ilgili bölümünden faydalanılarak 
yazılmıştır. 
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göstermektedir. O, her şeyden önce “kuvvetli millet kuvvetli fertlerle olur” fikrini savunmuş 
ve disipline, ciddiyete, bedeni güce, ahlaki ve fikri ilerlemeye dayanan bir eğitim anlayışının 
olması gerektiğine inanmıştır.1 Karabekir Paşa bu fikirlerini tatbik edebilmek amacıyla 
Erzurum ve Sarıkamış gibi yerlerde okullar, kurslar açtırıp talimler yaptırırken bir yandan da 
gerek yazdığı kitaplar vasıtasıyla gerekse Meclis’te yer aldığı dönemdeki çalışmalarıyla 
eğitim alanındaki problemlere ışık tutmaya çalışmıştır.2  
Kâzım Karabekir Paşa; kimsesiz çocuklara sahip çıkma ve onların sağlam bir eğitim alması 
konusunda ailesinden aldığı terbiye ve derslerin yanında bilimsel anlamda da eğitimle ilgili 
gelişmeleri yakından takip etmiştir. Karabekir Paşa bu amaçla özellikle Amerikalı, Fransız ve 
Alman eğitimcilerin eserlerini titizlikle incelemiştir.3 Ayrıca Ziya Gökalp gibi Türk düşünce 
adamı, eğitimci ve sosyologların görüşlerini de dikkatle takip etmiştir.4Kars ve Gümrü 
şehirlerinin kurtarılmasından sonra burada bulunan Ermeni çocuklarının eğitimiyle ilgilenen 
Amerikalı pedagoglarla tanışma fırsatı bulan Karabekir Paşa Amerikalıların uygulamakta 
olduğu eğitim programlarını da inceleme şansı bulmuştur. Amerikalıların uyguladıkları eğitim 
programlarını ana sınıflarından başlayarak inceleyen Karabekir Paşa Amerikalıların pratiğe 
önem verdiklerini, çocukların ruhlarını öldürmeksizin hür ve üretici bireyler yetiştirmek 
gayesinde olduklarını gözlemlemiştir. Bu amaçla Karabekir Paşa da Milli Mücadele 
Dönemi’nin en zor yıllarının yaşandığı yıllarda dahi çocukların en doğru eğitimi alabilmeleri 
için elinden gelen tüm imkânları seferber etmiştir.5 Bu doğrultuda Karabekir Paşa eğitim 
kademelerini en alt seviyeden başlayarak en üst seviyeye kadar analiz etmiş ve bu konuya 
ilişkin görüş ve düşüncelerini de her fırsatta dile getirmeye çalışmıştır. 6 
             
           Okulöncesi Eğitim Hakkındaki Düşünceleri  
Kâzım Karabekir Paşa çocuklara bazı temel fikir ve davranışların küçük yaşlarında iken 
kazandırılabileceği fikrini savunmuştur. Çocuğun küçük yaşlardan itibaren temiz ve düzenli 
olmayı,  saygı ve sevgi kavramlarını, teşekkür edebilmeyi ve bazı basit işleri yapmayı 
öğrenebileceği fikrini savun Karabekir Paşa bu gibi tutum ve davranışların da ancak ana 
sınıfları sayesinde gerçekleştirilebileceğini ifade etmiştir. Karabekir Paşa’nın eğitim 
anlayışında ezbercilikten uzak durmak ve uygulamaya dönük çalışmalar yapmak en önemli 
unsur olmuştur. Bu amaçla çocukların 5–6 yaşlarında iken iki yıl sürecek bir ön eğitime tabi 
tutulmalarının altını çizen Karabekir Paşa bu dönemde çocuğa kazandırılacak davranışların 
onlara oyunlar eşliğinde öğretilebileceğini savunmuştur.7 Karabekir Paşa okul öncesi eğitimin 
ailede başladığını ve ana mektebinde devam ettiğini savunmuştur. Karabekir Paşa’ya göre 
tahsil görmüş ancak çocuklarına karşı nasıl davranacağını bilemeyen analara da rastlamak 
mümkündür. Karabekir Paşa bu noktada annenin yanlış davranışlarından kaynaklanacak 
eksikliğin ana mektepleri tarafından tamamlanacağını ifade etmiştir.8  
                                                      
1 Yahya Akyüz, Türk Eğitim Tarihi, Alfa Yayınları, İstanbul, 2001, s.296. 
2 Zeki Karataş, “Osmanlı Devleti’nde Korunmaya Muhtaç Çocuklara Yönelik Sosyal Hizmet Uygulamaları” 
Manevi Temelli Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi, Cilt 1, S. 1, Ocak 2015, s. 28. 
3 Nuri Köstüklü, “Kâzım Karabekir’in Eğitim ve Çocuk Meselesine Dair Bazı Görüş ve Uygulamaları” Türk 
Yurdu Dergisi, Haziran 2009, S. 262, s. 51-52. 
4 Ziya Gökalp, Terbiyenin Sosyal ve Kültürel Temelleri, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, İstanbul, 1992, s. 
167–190; Türkçülüğün Esasları, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, 1970, s. 113– 115. 
5 Salim Koca, “Kâzım Karabekir Paşa’nın Türk İstiklal Savaşı’ndaki Rolü”, Fikir Siyaset ve Devlet Adamı 
Kâzım Karabekir Paşa Paneli, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Karaman, 2000, s. 48. 
6 Kâzım Karabekir, İstiklal Harbimiz, Türkiye Basımevi, İstanbul, 1960, s. 1034. 
7 Varlık, “Sarıkamış’ta Ana Sınıfları Açılması Münasebetiyle” 1 Aralık 1921, S. 13, s. 2; “Sarıkamış’ta Ana 
Sınıfları Hakkında İzahat” 8 Aralık 1921, S. 14, s. 2; 15 Aralık 1921, S.15, s.2. 
8 Varlık, “Sarıkamış’ta Ana Sınıfları Hakkında İzahat” 15 Aralık 1921, S. 15, s. 2. 
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Karabekir Paşa anaokullarının başta gelen amaçlarından birinin çocuğa okul hayatını 
sevdirerek onu ilkokul çağına hazırlamak olduğunu ortaya koymuştur. O, bu dönemin verimli 
geçirilmesiyle birlikte çocukların ilkokula daha hazırlıklı başlayacağı fikrini savunmuş aksi 
durumda ise çocukların çeşitli zorluklarla karşılaşabileceğini ve okul hayatına adapte olmada 
güçlük yaşayacağını söylemiştir. Karabekir Paşa ayrıca ana mektebinin çocuğa bu dönemde, 
ileriki yaşlarında kişiliğine olumlu etkiler sağlayacak birtakım davranışları kazandırmada 
önemli bir rol üstlendiğini de ifade etmiştir. Bu davranışlardan birinin “sağlık” konusu 
olduğunu belirten Karabekir Paşa çocukta bu dönem içinde temizlik konusunda bir farkındalık 
oluşturmanın mümkün olabileceğini ve bu davranışın da uygulamayla kazandırılabileceğini 
anlatmıştır.9Ayrıca çocuklara ahlaki değerlerin eğlenceli bir tarzda, oyunlar eşliğinde 
verilebileceğini savunan Karabekir Paşa çocukların istenilen davranışları bu sayede daha iyi 
alabileceğini dile getirmiştir. 10 
Kâzım Karabekir Paşa anaokullarında uygulanacak programların içeriğiyle ilgili görüş ve 
düşüncelerini de çeşitli vesilelerle ifade etmiştir. Karabekir Paşa bu programlar hazırlanırken 
çocukların ilgi ve kabiliyetlerinin iyi tespit edilmesini ve öğretilecek tutum ve davranışların 
çocuklara sevdirilerek verilmesini dile getirmiştir. Anaokulundaki programlar içerisinde spor, 
müzik ve oyun gibi faaliyetlerin ihmal edilmemesi gerektiğini savunan Karabekir Paşa bu 
faaliyetlerin çocukların sağlığı açısından yaz aylarında bahçede kış aylarında ise içeride 
yapılmasının daha uygun olacağını söylemiştir. Karabekir Paşa bu amaçla sözleri ve müziği 
kendisine ait olan oyunlar da yazmış ve bu oyunları “Şarkılı İbret” adı altında toplamıştır. 
Eğitici ve öğretici nitelikteki bu oyunlar değişik zamanlarda Karabekir Paşa’nın yetiştirdiği 
öğrenciler tarafından başarıyla sahnelenmişlerdir. 11  
Karabekir Paşa anaokullarının programları hazırlanırken çocukların ilgi ve isteklerinin dışında 
milli bilinç ve manevi değerlerin de dikkate alınmasını ve bu değerlerin çocuğa 
kazandırılmasının bir gereklilik olduğunu ortaya koymuştur. Karabekir Paşa’ya göre çocuğun 
hem zihni hem de bedeni ve ruhi gelişiminin bir bütünlük içinde değerlendirilip geliştirilmesi 
çok önemlidir.12 Karabekir Paşa anaokulunda yetişen öğrencilerin öğretmenlerinin kontrolü 
altında pratik işlerle meşgul olmasının çocukların gelişimleri açısından önemli olduğunu 
söylemiş ve çocukların bu isteklerinin engellenmesinin onların ruh sağlığı açısından problem 
doğurabileceği uyarısında bulunmuştur. Karabekir Paşa’nın anaokulu eğitimi konusunu dile 
getirdiği yerlerden biri de Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsü olmuştur. Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’nin 25 Şubat 1925 tarihli 64. oturumunda Maarif Vekâleti Bütçesi hakkında 
söz alan İstanbul Milletvekili Kâzım Karabekir Paşa eğitim sisteminin içinde bulunduğu 
durum ve yaşanan aksaklıklar hakkında uzun süren bir konuşma yapmıştır.13 
Kâzım Karabekir Paşa anaokulu eğitiminde “çevre” faktörünün üzerinde de önemle 
durmuştur. Çocukların eğitim gördüğü çevrenin her bakımdan eğitim için uygun hale 
getirilmesi düşüncesinde olan Karabekir Paşa bunun için her şeyden önce yaşadıkları mekânın 
temiz hava almasına ve güneşlendirilmesine dikkat edilmesi gerektiğini söylemiştir.14 Bunun 
yanı sıra çocukların yaşadıkları odanın onların psikolojisine uygun resim ve şekillerle 

                                                      
9 Mustafa İsmail Bağdatlı, “Kâzım Karabekir’in Uygulamalarında Yaşayarak Öğrenme ve Eğitici Drama”, 
İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, S. 23, s. 121–140.  
10 Nuri Köstüklü, Kâzım Karabekir ve Eğitim, Çizgi Kitabevi, Konya, 2006,  s. 35. 
11 Nuri Köstüklü, “Kâzım Karabekir ve Okulöncesi Eğitim” Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 
Konya, 1989, S. 3, s. 13. 
12 Zekeriya Uludağ, “Kâzım Karabekir’in Eğitimle İlgili Düşüncelerinin Değerlendirilmesi”, Atatürk Araştırma 
Merkezi Dergisi, C.13, S.38, s. 477. 
13 TBMM Zabıt Ceridesi, II. Dönem, 14. Cilt, 64. Birleşim, s. 292–306. 
14 Köstüklü, Kâzım Karabekir ve Eğitim, s. 40. 
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donatılmasının önemli olduğunu dile getiren Karabekir Paşa çocukların çirkin ve korkunç 
şekiller yerine bu türden resimleri görmesinin ruhlarına iyi geleceğini ifade etmiştir. Çocuğun 
karakteri üzerinde gördüklerinin ve işittiklerinin önemli olduğunu dile getiren Karabekir Paşa 
kötü sözler ya da korkunç masallar yerine güzel, faydalı ve eğlenceli masallar, hikâyeler 
dinleyen çocukların daha sevimli, güler yüzlü, akıllı ve cesur yetişeceği düşüncesini 
savunmuştur.15  
            İlköğretim Hakkındaki Düşünceleri 
Kâzım Karabekir Paşa’nın çocuk eğitimiyle ilgili görüş ve düşüncelerinin içerisinde 
“ilköğretim dönemi” önemli bir yer tutmuştur. Ona göre bu dönem çocuklara okuma- yazma 
eğitiminin, aritmetiğin ve vatandaşlık bilincinin aşılandığı bir dönem olmasının yanında 
onlara tahsil ve terbiyeyi bir arada veren ve hayata hazırlama görevini de sağlayan bir dönem 
olmalıdır. Karabekir Paşa eğitimin amacına ulaşması için çocuğa küçük yaşlardan itibaren her 
türlü bilginin pratik yollarla verilmesi gerektiğini savunmuştur. Bu düşüncesine uygun olarak 
da Karabekir Paşa açtığı eğitim yuvalarında bu noktaya özen göstermiş ve okullarda eğitim 
gören çocukların ileride bir meslek sahibi olabilecek seviyede pratik bilgiler kazanmalarını 
sağlamıştır.16  Karabekir Paşa’ya göre çocuğu üretici bir bireye dönüştürecek gerekli bilgi ve 
beceriler çocuğa ilköğretim dönemi içinde aktarılmaya başlanmalıdır. Hatta çocuk eğitim- 
öğretim hayatını çeşitli nedenlerden dolayı devam ettiremeyecek ve ailesinin bakımından 
mahrum kalacak bile olsa edindiği bilgi ve becerilerle kendi hayatını sürdürebilecek bir 
donanımda olmalıdır.17  
Karabekir Paşa çocukların ilköğretim dönemi içerisinde gerçekleştireceği eğitim faaliyetleri 
ile ilgili olarak özellikle Amerikalıların uyguladığı eğitim programlarını yakından takip 
etmiştir. Kars ve Gümrü’nün ele geçirilmesi sırasında Amerikalı uzmanların Ermeni 
çocuklarını nasıl eğittiklerine yakından tanık olan Karabekir Paşa Amerikalıların bu çocukları 
ailelerine yük olmayacak şekilde yetiştirdiklerini ve bu dönemden başlayarak çocuklara sanat 
öğrettiklerini ifade etmiştir. Karabekir Paşa da Amerikalı uzmanların bu yönde yaptığı gibi 
çocuklara bu dönemden itibaren yetenekleri ölçüsünde bazı sanat faaliyetlerini öğretmenin ve 
pratiğe yöneltmenin doğru olduğunu düşünmüştür.18 
Kâzım Karabekir Paşa’nın ilköğretimde uygulanacak eğitim programları konusunda üzerinde 
durduğu bir başka konu da bireyin ilgi ve ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik faaliyetler 
yapılması olmuştur. O, ilköğretimden mezun olacak bir kişinin hayat mücadelesinde ihtiyaç 
duyacağı azim, irade ve bilginin ilköğretim kademesinde çocuğa kazandırılmasının daha 
doğru olacağı fikrini savunmuştur.19 Ona göre ilkokuldan mezun olacak bir kişinin yaşadığı 
çevrede sosyo-ekonomik anlamda faaliyette bulunabilmesi için ilkokuldan itibaren bazı 
bilgileri pratik yaparak kazanması gerekmektedir.20 Kâzım Karabekir Paşa köy ilkokulları için 
hazırlanan programlarda ise çocuklara tarım ve hayvancılıkla ilgili bilgiler verilmesinin, köy 
hayatı ile ilgili işlerin çocuklara pratik ve ilmi bir şekilde gösterilerek aktarılmasının önemine 
işaret etmiştir. “Bir milleti zengin edecek maarif ve ticarettir, maarif bilmek ticaret de 
kazanmaktır”21 diyen Karabekir Paşa’ya göre çocukların bu şekilde yetiştirilmesi ülkenin 
eğitim ve ekonomi alanlarında gelişmesine de katkı sağlayacaktır. Karabekir Paşa çocuğun, 

                                                      
15 Kâzım Karabekir, Çocuk Davamız-Öğütlerim, Anadolu Matbaacılık Yayınları, İstanbul, 1990, s. 11–12. 
16 Enver Emre Öcal, Kâzım Karabekir’in Eserlerinde Doğu Sorunu, Basılmış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 
2008, s. 126. 
17 Köstüklü, Kâzım Karabekir ve Eğitim, s. 43. 
18 Hâkimiyet-i Milliye,“Maarif ve Kâzım Karabekir Paşa” 11 Aralık 1922, s. 2. 
19 Köstüklü, “Kâzım Karabekir’in Eğitim ve Çocuk Meselesine Dair Bazı Görüş ve Uygulamaları”, s. 53. 
20 Bağdatlı, “Kâzım Karabekir'in Uygulamalarında Yaşayarak Öğrenme ve Eğitici Drama”, s. 135. 
21 Karabekir, Çocuk Davamız- Öğütlerim, s. 401. 
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babasının veya köylüsünün bilmediği bahçe ve tarla işleri gibi köyde lüzumlu olan bu tür 
faaliyetlere ilişkin bilgileri okulda görmesinin hem kendi ailesine fayda sağlayacağını hem de 
çocuğu, köyünün ve memleketinin gelişmesinde pay sahibi yapacağını ifade etmiştir.22 
Karabekir Paşa ilkokul programlarının içeriğinde çocuğun kendi yaşına uygun sanat 
faaliyetlerine yer verilmesinin de önemli olduğunu ifade etmiştir. Karabekir Paşa’ya göre 
küçük yaşlardan itibaren kolaylıkla öğrenilebilecek terzilik, dokumacılık, halıcılık, 
kunduracılık gibi sanatlar el işi dersleri vasıtasıyla köy okullarında öğretilmelidir.23 Çocuğun 
bu dönemde kazanması gereken bir başka bilgi alanının da sağlık eğitimi olması gerektiğini 
söyleyen Karabekir Paşa bu anlamda çocuğun başta kendisi olmak üzere çevresine de faydalı 
olabilecek bilgilerle donatılması gerektiği fikrini ileri sürmüştür. Bunun yanı sıra Karabekir 
Paşa batıl inançlara karşı verilecek mücadele için de bazı oyunlar yazmış ve bu oyunları 
değişik zamanlarda kendi öğrencilerine oynatmıştır. “ Doktor- Üfürük”, “Makine ve Mikrop”, 
“Nazar Boncuğu”, “Falcı ve Büyücü” gibi oyunlar Karabekir Paşa tarafından bu amaçla 
yazılan oyunlar olmuştur.24  
Karabekir Paşa ilkokuldan başlayarak verilecek eğitimde teoriden çok pratiğe önem 
verilmesinin daha doğru olacağını savunmuştur. Çocukların ruh, dimağ ve beden terbiyesi 
eğitiminin bir arada sunulması gerektiğini söyleyen Karabekir Paşa okul programlarında ruh 
terbiyesine yönelik şarkılı oyunlara yer verilmesinin bu anlamda faydalı olacağını ifade 
etmiştir. Karabekir Paşa ayrıca her okulda en az bir tane, idadilerde (liselerde) ise birkaç tane 
piyano bulunmasının gerekli olduğunu düşünmüştür. Ders saatlerinin de çocukların 
yetenekleri ölçüsünde ve seve seve derslere katılımları sağlanarak kısa süreli olarak 
düzenlenmesi gerektiği fikrini savunmuştur.25  
Kâzım Karabekir Paşa’nın ilköğretim dönemindeki çocuk eğitiminde üzerinde durduğu bir 
başka önemli unsur da “çevre” faktörü olmuştur. Özellikle mekteplerimizin kuruldukları 
yerlerle ilgili önemli tespitlerde bulunan Karabekir Paşa bizdeki mektepler inşa edilirken 
çevresel faktörlere dikkat edilmediğini ve mekteplerin daha çok mahalle aralarında, tenha 
yerlerde ve uygunsuz mekânlarda kurulduğunu ifade etmiş bunun da eğitim faaliyetleri 
açısından olumsuz etkiler doğuracağını söylemiştir. Medeni memleketlerdeki okul binaları 
yapılırken bizdekinin aksine her noktanın düşünülüp tasarlandığını dile getiren Karabekir 
Paşa olumsuz çevre koşullarının düzeltilmesinin ve yeniliklere açık adımlar atılmasının bir 
ihtiyaç halini aldığını savunmuştur.26 Okul binaları inşa edilirken okulun fiziki şartlarının da 
uygun olmasının önemine işaret eden Karabekir Paşa bu durumun eğitim açısından önemli 
olduğunu ifade etmiştir. 
Karabekir Paşa’ya göre yeni açılacak olan okullar ihtiyaçlar nispetinde açılmalı ve bu okullar 
sayıca az bile olsa verilecek eğitimin niteliği üst seviyede tutulmalıdır. Çevre şartları dikkate 
alınmadan rastgele her yerde okul açmanın yanlış olduğunu belirten Karabekir Paşa bunun 
yerine sınırlı sayıda ancak büyük ve öğrencilerin değişik ihtiyaçlarına cevap verebilecek 
okullar açmanın daha faydalı olacağını ifade etmiştir.27 Ayrıca okula ulaşım noktasında sıkıntı 
yaşayan çocukların da ücretli arabalar tahsis edilmek suretiyle bu sorunlarının giderileceğini 
söyleyen Karabekir Paşa bu düşüncesiyle de günümüzde karşılığını bulan “taşımalı eğitim” ve 

                                                      
22 Köstüklü, Kâzım Karabekir ve Eğitim, s. 46; Hâkimiyet-i Milliye,“Maarif ve Kâzım Karabekir Paşa”,14 
Aralık 1922, s. 2; Varlık,“Maarifte Kâzım Karabekir Paşa”,11 Ocak 1923, s. 3. 
23 Hâkimiyet-i Milliye,“Maarif ve Kâzım Karabekir Paşa”, s. 2. 
24 Karabekir, Çocuk Davamız- Öğütlerim, s. 401–403. 
25 Karabekir, İstiklal Harbimiz, s. 1038. 
26 Karabekir, Çocuk Davamız- Öğütlerim, s. 178. 
27 Hâkimiyet-i Milliye,“Maarifte Kâzım Karabekir Paşa’nın Fikirleri”, 13 Aralık 1922, s. 2; Varlık “Maarifte 
Kâzım Karabekir Paşa’nın Fikirleri”, 8 Ocak 1923, S. 112, s. 3. 
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“bölge ilkokulları” fikrinin bir anlamda öncülüğünü yapmıştır.28 
             
           Ortaöğretim Hakkındaki Düşünceleri 
Kâzım Karabekir Paşa’nın ortaöğretim kademesinde verilecek eğitim konusundaki 
görüşlerine bakıldığı zaman bu görüşlerinin; amaç, içerik ve metot bakımından günümüzdeki 
eğitim anlayışından bazı konularda daha kapsamlı olduğunu görmek mümkündür.29 Karabekir 
Paşa’nın eğitim anlayışına göre ortaöğretim kademesinde verilen eğitim iki amaca yönelik 
olmalıdır: Bunlardan ilki çeşitli hizmet alanlarında ülkenin ihtiyacı olan girişimci bireyleri 
yetiştirmek diğeri ise yükseköğretime devam etmek isteyen öğrencilerin bu kademeye hazır 
bir hale gelmeleri için gerekli bilgi ve donanımı kazandırmaktır.30 
Kâzım Karabekir Paşa oluşturduğu eğitim kurumlarında önceliğin iktisadi kalkınmaya 
verilmesi gerektiğini savunmuş bu kalkınmanın gerçekleşebilmesi için de eğitim 
programlarında teknik ve mesleki eğitime ağırlık verilmesinin şart olduğunu dile getirmiştir. 
Gerek Avrupa’da gerekse Amerika’da ekonomik gücü elinde bulunduranların üniversite 
mezunu olmadıklarını ifade eden Karabekir Paşa bu kişilerin daha çok mesleki ve teknik 
eğitim sahibi bireylerden oluştuğunu ifade etmiştir. Karabekir Paşa en gelişmiş ülkelerde bile 
gençlerin ancak yüzde yirmisinin üniversiteye gittiğini geri kalanının ise iktisadi 
mekteplerden kazandıkları kuvvetle iş hayatına atıldıklarını ifade etmiştir. Karabekir Paşa’ya 
göre çocukları, memleketin ihtiyacına göre ince bir hesapla ve büyük bir ekseriyetle iktisat 
sahasına ayırmalı ve sayıları artırılacak ziraat, sanat, ticaret ve fen mektepleri sayesinde de iş 
adamları yetiştirilmesi sağlanmalıdır.31 
Kâzım Karabekir Paşa ortaöğretimin bir başka işlevini de yükseköğretim görecek öğrencileri 
bu kademeye hazırlamak olarak değerlendirmiştir. Karabekir Paşa’nın ikinci önceliği olan bu 
değerlendirmesine göre yükseköğretim görmek isteyen gençler ortaöğretim kurumlarından 
çıktıktan sonra daha donanımlı ve daha hazır bir vaziyette yüksek tahsillerine devam 
etmelidir. Karabekir Paşa her vesileyle üzerinde durduğu “çocuğun ruh, dimağ ve beden 
terbiyesinin geliştirilmesinin” bu dönemde de önemli olduğunun altını hassasiyetle çizmiştir. 
Ayrıca bunun yanında yine bu dönem içinde eğitim programlarında çocuğu sosyal hayata 
hazırlayıcı görgü kurallarını içeren derslerin de olması gerektiği fikrini taşımıştır.32  
Okullardaki öğretim usullerinin ezbercilik yerine küçük çocuklarda hissiyatın, büyüklerde ise 
muhakeme ve mukayese kabiliyetinin gelişmesine hizmet etmesi gerektiğini savunan 
Karabekir Paşa ancak bu sayede hafızaların tahrip olmaktan korunabileceğini savunmuştur. 
Karabekir Paşa muhakeme ve mukayese etmeye dayanmayan bir yöntemle verilen bilgilerin 
zihinde kalıcı olmayacağını ve çabuk unutulacağını da ifade etmiştir.33 O ayrıca ortaöğretim 
dönemi içerisinde “atış eğitimi” kabiliyetinin de çocuklara kazandırılması gerekli olduğu 
kanaatini taşımıştır. Karabekir Paşa bu eğitimin yalnızca askeri bir ihtiyaç düşüncesi 
olduğunun aksine çocukların bu dönemde metanetini artıracağını ve çocukta kendine güven 
duygusunun oluşumuna da katkı sağlayacağı inancında olmuştur.34   

                                                      
28 Cemil Öztürk, Atatürk Devri Öğretmen Yetiştirme Politikası, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 2007, 
s. 44-45. 
29 Köstüklü, “Kâzım Karabekir’in Eğitim ve Çocuk Meselesine Dair Bazı Görüş ve Uygulamaları”, s. 53. 
30 Köstüklü, Kâzım Karabekir ve Eğitim, s. 49.  
31 Hâkimiyet-i Milliye,“Maarif ve Kâzım Karabekir Paşa”, 11 Aralık 1922, s. 2. 
32 Hâkimiyet-i Milliye,“Maarifte Kâzım Karabekir Paşa’nın Fikirleri”, 13 Aralık 1922, s. 2; Varlık, “Maarifte 
Kâzım Karabekir Paşa’nın Fikirleri” 8 Ocak 1923, s. 3. 
33 TBMM Zabıt Ceridesi, II. Dönem, C. 14, 64. Birleşim, s. 301–302. 
34 Hâkimiyet-i Milliye,“Maarifte Kâzım Karabekir Paşa’nın Fikirleri”, 13 Aralık 1922, s. 2; Varlık, “Maarifte 
Kâzım Karabekir Paşa’nın Fikirleri” 8 Ocak 1923, s. 3. 
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Ülkenin sosyo-ekonomik durumu göz önünde bulundurularak ortaöğretimde daha çok iş 
adamı yetiştirmenin gerekli olduğunu savunan Karabekir Paşa bu dönem içerisinde çocuğa 
“sanat” öğretmenin de önemli olduğunu vurgulamıştır. Bu dönem çocuklarının üretici birer 
fert olarak yetişmeleri için derslerde buna yönelik el işi faaliyetleri düzenlenmesi gerektiğini 
söyleyen Karabekir Paşa bu anlamda erkek öğrencilere kum, çamur, mukavva, demir, teneke 
ve tahta işleri; kız öğrencilere ise biçki, dikiş, yemek gibi konularda pratik bilgilerin 
verilmesinin daha doğru bir yaklaşım olacağı görüşünde olmuştur. 35  
Karabekir Paşa’ya göre ortaöğretim kademesinden mezun olmuş bir öğrenci yapabileceği bir 
mesleğe ya da bir sanat becerisine sahip olmuş bir şekilde buradaki eğitimini 
sonlandırmalıdır. Her çocuğun yükseköğrenim şansı bulamayabileceğini ifade eden Karabekir 
Paşa bu nedenle her öğrencinin ilgi ve yeteneğine göre ticaret, ziraat ya da sanat gibi alanlarda 
pratik bilgi sahibi olmasının hayatını sürdürebilmesi için şart olduğunu ifade etmiştir.36 
Karabekir Paşa ortaöğretime başlama yaşının 13 olmasından dolayı bu dönemin “sanat 
eğitimi” için en uygun dönem olduğunu dile getirmiştir.37 Bununla birlikte ortaöğretim 
kurumlarının daha çok gece yatılı olarak hizmet vermesi gerektiğini de savunmuştur.38 
Karabekir Paşa verilen eğitimin amacına uygun bir şekilde değerlendirilmesi noktasında ise 
mezunların kendi branşlarında istihdam edilmesinin önemli olduğunu ifade etmiştir39 
            
 
           Yükseköğretim Hakkındaki Düşünceleri 
Kâzım Karabekir Paşa’nın ülkenin yeniden refaha kavuşabilmesi ve kalkınabilmesi için 
görüşlerini belirttiği, projeler sunduğu ve eksikliklerini dile getirdiği bir başka eğitim 
kademesi de “yükseköğretim dönemi” olmuştur. “Âli tahsil görenler bittabi irfanları ile 
memlekete nur saçarlar”40 sözüyle yükseköğretimin önemine işaret eden Karabekir Paşa bu 
anlamda yükseköğretimin asıl amacının ilim ve irfanlarıyla memleketin ilerlemesinde ve 
karşılaşılan sorunların çözümünde yol gösterici kişileri yetiştirmek olduğunu ifade etmiştir. 
Karabekir Paşa üniversitelerdeki eğitim ve öğretimin içeriği noktasında; üretim içinde eğitim 
yapma, öğrenciye mesuliyet duygusunu kazandırma ve onların muhakeme ve muhakeme 
özelliklerini geliştirecek türden bir program verilmesini savunmuştur.41 
Kâzım Karabekir Paşa’nın bütün eğitim dönemlerinde üzerinde durduğu ve öneriler getirdiği 
bir diğer nokta da eğitimde metot meselesi olmuştur. O’na göre ezberciliğe ve yalnızca 
dimağı çalıştırmaya yönelik metot ve uygulamalar öğrenciye “müteşebbis ruh” 
kazandırmaktan öte bireyi masa başında bir görev istemeye iten bir etkendir. Bu şekil 
uygulamaların yanlış olduğu kanaatini taşıyan Karabekir Paşa ise eğitimde muhakeme ve 
mukayese esasına dayalı, pratiğe daha çok önem veren, beden, ruh ve fikir terbiyesini birlikte 
sağlayan yöntemlerin tercih edilmesini gerekli görmüştür.42 Bu konuyla ilgili olarak 
Karabekir Paşa, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 26 Mayıs 1943 tarihli 28. birleşiminde 
Türkiye ve Amerika’daki üniversite eğitimlerinden örnekler vermiş ve değerlendirmelerde 

                                                      
35 Hâkimiyet-i Milliye,“Maarifte Kâzım Karabekir Paşa’nın Fikirleri”, 12 Aralık 1922, s. 2. 
36 TBMM Zabıt Ceridesi, VII. Dönem, 2. Cilt, 28. Birleşim, s. 255–256. 
37 TBMM Zabıt Ceridesi, II. Dönem, C. 14, 64. Birleşim, s. 303–304. 
38 Hâkimiyet-i Milliye, “Maarifte Kâzım Karabekir Paşa’nın Fikirleri” 13 Aralık 1922; Varlık, “Maarifte 
Kâzım Karabekir Paşa’nın Fikirleri” 8 Ocak 1923, s. 3. 
39 Hâkimiyet-i Milliye, “Maarifte Kâzım Karabekir Paşa’nın Fikirleri” 11 Aralık 1922. 
40 Karabekir, Çocuk Davamız- Öğütlerim, s. 173. 
41 Köstüklü, Kâzım Karabekir ve Eğitim, s. 64. 
42 Köstüklü, “Kâzım Karabekir’in Eğitim ve Çocuk Meselesine Dair Bazı Görüş ve Uygulamaları”, s. 54. 
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bulunmuştur.43 
Kâzım Karabekir Paşa’ya göre üniversiteye yeni gelen bir öğrencinin sahip olduğu kültür ile 
üniversitelerin kurulu olduğu yer ve toplumsal hayat arasında paralellik olmalıdır.44  
Üniversite binalarının şehrin içinde kurulmasının çeşitli yönlerden sakıncalı olacağına işaret 
eden Karabekir Paşa, üniversitenin kurulacağı arazinin seçimi yapılırken şehir dışında, toprağı 
verimli, üretim yapmaya uygun, orman varlığı zengin bir arazi üzerine kurulmasının daha 
doğru olacağını savunmuştur. Bu görüşleriyle “kampüs tipi bir üniversite” modeli geliştiren 
Karabekir Paşa, üniversite yerleşkesi içinde kendi hocalarının, çeşitli dallarda uzmanlaşmış 
meslek adamlarının barınabilecekleri lojmanların olması gerektiğini, ayrıca öğrencilerin de 
yaşamlarını devam ettirebilecekleri yurt binalarının yapılması gerektiğini ifade etmiştir.45 
Karabekir Paşa yeni bir üniversite kurulurken kurulacağı yerin askeri açıdan da 
değerlendirilmesi gerektiğinin önemli olduğu kanaatini taşımıştır. Milli Mücadele Dönemi 
içerisinde yaşanan gelişmeleri bu görüşüne dayanak gösteren Karabekir Paşa; İstanbul’un 
işgali sırasında bütün ilim adamlarının orada mahsur kaldıklarını ve Anadolu’nun bu 
kişilerden istifade edemediğini söylemiştir.46 
Yurt dışına yükseköğretim öğrencisi gönderilmesi konusu da Karabekir Paşa’nın üzerinde 
hassasiyetle durduğu bir başka konu olmuştur. O, öncelikli olarak buna olan ihtiyacın 
saptanmasını ve gereksiz yere öğrenci gönderilmemesini gerekli görmüştür. Bu konuyla ilgili 
Hâkimiyet-i Milliye Gazetesi’ne görüşlerini belirten Karabekir Paşa diğer devletlerin bu 
konudaki uygulamalarının incelenmesi gerektiğini söylemiştir. Karabekir Paşa fen ve sanat 
eğitimi alan gençler arasından yüksek tahsil yapacak olanların orta tahsilinden sonra 
Avrupa’nın bu mesleklere mahsus yüksek mekteplerine gönderilmesinin daha ucuz ve daha 
faydalı olacağı kanaatinde olmuştur. Karabekir Paşa ayrıca hangi fen ve sanat mektepleri için 
çok harcama yapılmış ancak bunun karşılığı tam olarak alınamamışsa bu okulların sayıca 
azaltılmasını ve bunun yerine öncelikle Avrupa’ya öğrenci gönderilmesinin tercih edilmesini 
istemiştir.47Avrupa’ya gönderilecek öğrencilerin orada uzmanlaşarak daha sonra 
memleketlerine dönmelerinin sağlanması gerektiğini ifade eden Karabekir Paşa bu 
öğrencilerin yüksek mütehassısların nezaretinde özellikle sanayi ilimleri konusunda eğitim 
almaları için gönderilmeleri gerektiğini ifade etmiştir.48  
Kâzım Karabekir Paşa Avrupa’ya öğrenci gönderilmesinin ihtiyaçlar dâhilinde 
gerçekleşebileceğini savunurken kendisi de bu konuyla ilgili benzer faaliyetler içerisinde 
olmuştur.  O, Ermeni zulmü sonucu yetim kalmış Türk çocukları için Erzurum’da açmış 
olduğu Sanayi Mektebi’nden 40 kadar öğrencinin Bakü’deki deri imalathanesinde staj 
görmeleri için Azerbaycan’a gitmesine öncülük etmiştir.49 
Kâzım Karabekir Paşa’nın yükseköğretim kademesi ile ilgili fikirlerine baktığımız zaman 
bundan yaklaşık bir asır önce ortaya konulan bu fikirlerin birçoğunun günümüzdeki 
yükseköğretim döneminin ihtiyaçlarıyla paralellik taşıdığını görmemiz mümkün olacaktır. 
Onun üniversite eğitiminde içerik ve metot konusunda çağdaş yaklaşımlarla aynı doğrultuda 
olan düşünceleri, ezbercilikten uzak duran ve pratiğe ağırlık veren önerileri, mukayeseyi ve 
muhakemeyi temel alan düşünce yapısı bu anlamda karşımıza çıkan en belirgin özellikleri 

                                                      
43 TBMM Zabıt Ceridesi, VII. Dönem, 2. Cilt, 28. Birleşim, s. 257. 
44 Köstüklü, Kâzım Karabekir ve Eğitim, s. 60. 
45 TBMM Zabıt Ceridesi, VII. Dönem, 2. Cilt, 26. Birleşim, s. 169. 
46 TBMM Zabıt Ceridesi, VII. Dönem, 2. Cilt, 28. Birleşim, s. 256. 
47 Hâkimiyet-i Milliye,“Maarifte Kâzım Karabekir Paşa”, 14 Aralık 1922, s. 2; Varlık, “Maarifte Kâzım 
Karabekir Paşa”, 15 Ocak 1923, s. 3.   
48 TBMM Zabıt Ceridesi, II. Dönem, 14. Cilt, 64. Birleşim, s. 305–306. 
49 Köstüklü, Kâzım Karabekir ve Eğitim, s. 63–64.  
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olmuştur. Karabekir Paşa’nın savunmuş olduğu “kampüs tipi üniversite” sistemi günümüzde 
ortaya konulan yükseköğretim anlayışının da temel unsurlarından biridir. Yine aynı şekilde 
üniversitelerin kurulacağı yerler hakkındaki düşünceleri de günümüzde üniversitelerin 
kurulması aşamasında tartışma konusu olan önemli noktalardan biri olmuştur. Onun bu 
sahadaki değerli fikirleri ve düşünceleri günümüz Türkiye’sinin bile bu alanda karşılaştığı 
sorunlara ışık tutacak nitelikte ve önemdedir.50 Karabekir Paşa görev yaptığı süre zarfınca, 
özellikle de uzun yıllar kaldığı Doğu bölgesinde bu fikirlerini açıklama fırsatını elde etmiş ve 
kısmen de olsa bu fikirlerini uygulama safhasına taşımıştır.51 Ayrıca çeşitli zamanlar 
içerisinde üniversiteleri ziyaret eden Karabekir Paşa fikirlerini gerek üniversite yöneticileriyle 
gerekse de üniversite öğrencileriyle paylaşabilme fırsatı da bulmuştur.52 
             
 
            Halk Eğitimi Hakkındaki Düşünceleri 
Kâzım Karabekir Paşa örgün eğitimin yanında halk eğitimine de büyük önem vermiş ve bu 
konudaki görüşlerini çeşitli vesilelerle ortaya koymuştur. Eğitimin bir bütün olduğu fikrini 
taşıyan ve verilecek eğitimin küçük yaşlardan itibaren verilmesi gerektiğini ifade eden 
Karabekir Paşa bunun yanın da halkın bilgi ve kültür seviyesinin artırılmasına yönelik olarak 
da birtakım faaliyetlerde bulunmuştur.53 Bu amaçla Karabekir Paşa özellikle halkın 
faydalanabileceği müze, sinema ve kütüphane gibi kurumların oluşturulmasına öncülük etmiş 
ve halkın bu kurumlardan azami ölçüde faydalanmasını sağlamıştır. Bu faaliyetlere bir örnek 
olarak Sarıkamış’ta; Karabekir Paşa’nın yetiştirdiği kimsesiz öğrenciler tarafından yine 
Doğu’daki yetim çocukların faydalanması amacıyla imkânlar ölçüsünde sağlanan araç ve 
gereçlerden meydana getirilen bir müze oluşturulmuştur.54 
Müzeler, Karabekir Paşa’ya göre halkın muhakeme ve mukayese kabiliyetlerini geliştiren ve 
bu anlamda eğitime önemli katkılar sağlayan faydalı kurumlardan biridir. Halkın müzelerden 
yeterince istifade edebilmesi için bu müze ziyaretlerinin ücrete tabi tutulmamasını belirten 
Karabekir Paşa bu kurumların gezilip görülerek halkın dünyadaki gelişmelerle kendi 
durumunu mukayese etme imkânına kavuşabileceğini ifade etmiştir.55 
Kütüphaneler açılması konusunda Karabekir Paşa’nın faydalı görüşlerini görmemiz 
mümkündür. O eğitimde sadece okullaşmanın yeterli olmayacağını, her okulun bir 
kütüphanesinin olmasının yanında mutlaka seyyar kütüphanelerin de oluşturulması fikrini 
taşımıştır. Kütüphanelerin yanında sanatsal etkinliklerin, konferansların ve ibret yerlerinin 
önemine de dikkat çeken Karabekir Paşa buralarda verilecek ahlaki, toplumsal ve tarihi 
sohbetler ile gösterilecek oyunların çocukların ilim dünyalarına katkı sağlayacağını ifade 
etmiştir. Karabekir Paşa’ya göre Batı dünyası halkı aydınlatmada okulların yanında bu gibi 
faaliyetlerden de istifade etmiştir.56 Karabekir Paşa her kasabada halkın ücretsiz olarak fayda 
sağlayabileceği “millet kütüphaneleri”  oluşturulması fikrini ortaya atmış ve bu kütüphanelere 
basılan her kitabın gönderilmesi gerektiğini savunmuştur. Bu kütüphanelerin masraflarının 
ilgili belediyeler tarafından karşılanması gerektiğini ifade eden Karabekir Paşa burada Türkçe 
kitapların yanı sıra yabancı dilde yazılan tanınmış eserlerin de bulundurulmasını tavsiye 

                                                      
50 Mustafa Ergün, Atatürk Devri Türk Eğitimi, Ocak Yayınları, Ankara, 1997, s. 16. 
51 Uludağ, “Kâzım Karabekir’in Eğitimle İlgili Düşüncelerinin Değerlendirilmesi”, s. 475. 
52 Varlık, “Kâzım Karabekir Paşa Hazretlerinin Darülfünun’u Ziyareti” 19 Kasım 1923, S. 200, s. 1; Varlık, 
“Kâzım Karabekir Paşa Darülfünunda”, 3 Aralık 1923, S. 204, s. 1. 
53 Köstüklü, “Kâzım Karabekir’in Eğitim ve Çocuk Meselesine Dair Bazı Görüş ve Uygulamaları”, s. 54. 
54 Öcal, Kâzım Karabekir’in Eserlerinde Doğu Sorunu, s. 126. 
55 TBMM Zabıt Ceridesi, II. Dönem, 14. Cilt, 64. Birleşim, s. 296. 
56 Uludağ, “Kâzım Karabekir’in Eğitimle İlgili Düşüncelerinin Değerlendirilmesi”, s. 494. 
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etmiştir. Onun bu görüş ve düşünceleri Cumhuriyet’in ilk yıllarından itibaren karşılık 
bulmaya başlamış, halkın öğrendiğini unutmaması ve okuma alışkanlığını devam ettirebilmesi 
amacıyla “halk okuma odaları” oluşturulmaya başlanmıştır.57 
Sinemalar da Karabekir Paşa tarafından eğitimde kullanılması gereken önemli araçlardan biri 
olarak değerlendirilmiştir. Karabekir Paşa bu amaçla milli eğitim bünyesinde “ilmi ve fenni” 
filmlerden oluşturulacak bir film kütüphanesi oluşturulması fikrini savunmuştur. Ona göre bu 
sayede halka Avrupa’da ve Amerika’daki yaşam tarzları gösterilebilecek ve buralardaki 
sanayi ve kalkınma faaliyetleri de anlatılabilecekti.58  
Levhalar da halk üzerinde olumlu ya da olumsuz etkiler bırakan unsurlar arasında yer almıştır. 
Bunun önemini bilen Karabekir Paşa da halkın toplu olarak bulunduğu eğlence yerleri, 
kahvehane gibi yerlerdeki zararlı yazı ve resimlerin ortadan kaldırılmasını, bunların yerine 
hissiyatımızı kabartacak ve bize fedakârlık, mertlik duygularını verecek yazı ve resimlerin 
kahvehanelere, iş yerlerine ve hatta evlere asılmasını tavsiye etmiştir.59  Bu düşüncelerini 
Doğu’da görev yaptığı süre içerisinde uygulamaya da geçiren Karabekir Paşa kendi yazdığı 
“Türk Yılmaz” marşının “Türk Yılmaz, Türk Yılmaz, Cihan Yıkılsa Türk Yılmaz” sözlerini 
levhalara yazdırmış ve bu levhaların da değişik yerlere asılmasını sağlamıştır. Ayrıca “Birlik 
kuvvettir”, “İslamlar kardeştir”, “Yerli malı kullanalım, paramızı memleketimizden 
çıkarmayalım” “Yalnız yemek vücudu beslemez, bol saf hava, bol güneş de lazımdır” gibi 
güzel yazılar da yine levhalara yazdırılmak suretiyle çoğaltılmıştır.60 
 
SONUÇ 
Kâzım Karabekir Paşa Milli Mücadele Dönemi’nde ülkemizin bağımsızlığa kavuşabilmesi 
için savaşmış büyük bir komutan ve devlet adamıdır. Onun başarıları sadece askeri zaferlerle 
sınırlı kalmamıştır. Hayatı, kazandığı zaferlerle dolu bir komutan olmasının yanı sıra o aynı 
zamanda bir fikir adamı ve eğitimci bir liderdir.  Savaşın en çetin yıllarında bile yetim kalmış 
şehit çocuklarının elinden tutan Karabekir Paşa onları geleceğe hazırlamaya çaba sarf etmiş ve 
onun sayesinde binlerce yetim çocuk hayata tutunarak devletine ve milletine yararlı birer 
nefer haline gelmiştir. Bu dönem yeni Türk devletinin kurulması yolunda hem içeride hem de 
dışarıda en çetin mücadelelerin verildiği, kazanımlarıyla beraber kayıpların da yaşandığı zor 
bir dönem olmuştur. Cephede silahla ve kılıçla verilmeye çalışılan mücadele cephe gerisinde 
ise kalemin ve bilginin kullanılmasını zorunlu kılan bir ortamın oluşmasına yol açmıştır. 
Böyle bir ortamda Türk İstiklal Savaşı’nın başarıya ulaşması için canını dişine katarak 
mücadele eden Kâzım Karabekir Paşa da bu mücadelenin en sıcak ve en çetin yerlerinde 
görev yapmıştır. Ülkenin birliğe, beraberliğe ve kalkınmaya en çok ihtiyaç duyduğu bir 
dönemde Karabekir Paşa tarafından eğitim alanında ortaya konulan çalışmalar ülkenin bilime 
ve kalkınmaya ne kadar ihtiyacı olduğunun da bir göstergesi olmuştur. 

 
 
 
 

 
 
                                                      
57 Köstüklü, Kâzım Karabekir ve Eğitim, s. 71–72. 
58 TBMM Zabıt Ceridesi, II. Dönem, 14. Cilt, 64. Birleşim, s. 305; Kâzım Karabekir Paşa’nın sinemaların ve 
filmlerin önemini belirten tezkeresi ve Milli Eğitim Bakanlığı’nca konunun ehemmiyetinin bilindiğine dair cevap 
yazısı için bkz. Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, Fon No: 30.10.0.0, Kutu No: 146, Dosya No: 43, Sıra No: 5. 
59 Köstüklü, Kâzım Karabekir ve Eğitim, s. 72. 
60 Karabekir, Çocuk Davamız- Öğütlerim, s. 189. 

456 / 562



                                                                                        
www.24kasim.org 

 

 

KAYNAKÇA 
AKYÜZ, Yahya; Türk Eğitim Tarihi, Alfa Yayınları, İstanbul, 2001.  
BAĞDATLI, Mustafa İsmail, “Kâzım Karabekir’in Uygulamalarında Yaşayarak Öğrenme ve 
Eğitici Drama” İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, S. 23. 
Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, Fon No: 30.10.0.0, Kutu No: 146, Dosya No: 43. 
ERGÜN, Mustafa;  Atatürk Devri Türk Eğitimi, Ocak Yayınları, Ankara, 1997. 
GÖKALP, Ziya; Türkçülüğün Esasları, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, 1970. 
GÖKALP, Ziya; Terbiyenin Sosyal ve Kültürel Temelleri, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, 
İstanbul, 1992. 
KARABEKİR, Kâzım; İstiklal Harbimiz, Türkiye Yayınevi, İstanbul, 1960. 
KARABEKİR, Kâzım; Çocuk Davamız- Öğütlerim, Anadolu Matbaacılık Yayınları, İstanbul, 
1990. 
KARATAŞ, Zeki; “Osmanlı Devleti’nde Korunmaya Muhtaç Çocuklara Yönelik Sosyal 
Hizmet Uygulamaları” Manevi Temelli Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi, Cilt 1, S. 1, 
Ocak 2015. 
KOCA, Salim; “Kâzım Karabekir Paşa’nın Türk İstiklal Savaşı’ndaki Rolü”, Fikir Siyaset ve 
Devlet Adamı Kâzım Karabekir Paşa Paneli, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara, 
2000. 
KÖSTÜKLÜ, Nuri; “Kâzım Karabekir’in Eğitim ve Çocuk Meselesine Dair Bazı Görüş ve 
Uygulamaları” Türk Yurdu Dergisi, Haziran 2009. 
KÖSTÜKLÜ, Nuri; Kâzım Karabekir ve Eğitim, Çizgi Yayınevi, Konya, 2006. 
KÖSTÜKLÜ, Nuri; “Kâzım Karabekir ve Okulöncesi Eğitim” Selçuk Üniversitesi Eğitim 
Fakültesi Dergisi, Konya, 1989, S.3. 
ÖCAL, Enver Emre; Kâzım Karabekir’in Eserlerinde Doğu Sorunu, Basılmış Yüksek Lisans 
Tezi, İstanbul, 2008. 
ÖZTÜRK, Cemil; Atatürk Devri Öğretmen Yetiştirme Politikası, Türk Tarih Kurumu 
Yayınları, Ankara, 2007. 
TBMM Zabıt Ceridesi, II. Dönem, 14. Cilt, 64. Birleşim. 
TBMM Zabıt Ceridesi, VII. Dönem, 2. Cilt, 28. Birleşim. 
ULUDAĞ, Zekeriya; “Kâzım Karabekir’in Eğitimle İlgili Düşüncelerinin Değerlendirilmesi”, 
Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, C.13, S.38. 

Varlık Gazetesi 
“Sarıkamış’ta Ana Sınıfları Açılması Münasebetiyle”, 1 Aralık 1921, S. 13. 
“Sarıkamış’ta Ana Sınıfları Hakkında İzahat”, 8 Aralık 1921, S. 14. 
“Sarıkamış’ta Ana Sınıfları Hakkında İzahat”, 15 Aralık 1921, S. 15. 
“Maarifte Kâzım Karabekir Paşa’nın Fikirleri”, 8 Ocak 1923, S. 112. 
“Maarifte Kâzım Karabekir Paşa”, 11 Ocak 1923. 
“Maarifte Kâzım Karabekir Paşa”, 15 Ocak 1923. 
“Kâzım Karabekir Paşa Hazretlerinin Darülfünun’u Ziyareti” 19 Kasım 1923, S. 200. 
“Kâzım Karabekir Paşa Darülfünunda”, 3 Aralık 1923, S. 204. 

Hâkimiyet-i Milliye Gazetesi 
“Maarif ve Kâzım Karabekir Paşa”, 11 Aralık 1922. 
“Maarifte Kâzım Karabekir Paşa’nın Fikirleri”, 12 Aralık 1922. 
“Maarifte Kâzım Karabekir Paşa’nın Fikirleri”, 13 Aralık 1922. 
“Maarif ve Kâzım Karabekir Paşa”,14 Aralık 1922. 
 
 
 

457 / 562



                                                                                        
www.24kasim.org 

 

 

 
ERIOCHROME BLACK T (EBT) BOYARMADDESİNİN  

GİDERİMİNDE Chlorella Vulgaris ALGİNİN KULLANILMA  
THE USE OF Chlorella Vulgaris ALGEA FOR THE REMOVAL OF ERIOCHROME 

BLACK T (EBT) DYESTUFF 
 

Özlem TUNÇ DEDE 
Dr.Öğr.Üyesi, Giresun Üniversitesi  

ÖZET 
Günümüzde, çevre kirliliği özellikle de su kirliliği geleceğimizi tehdit eden en büyük 
tehlikelerden biri halini almıştır. Endüstriyel atık sular içerisinde, tekstil endüstrisi atık suları 
içerdikleri çok çeşitli kimyasallardan ve özellikle boyarmaddelerden dolayı arıtılması zor olan 
atık sulardır. Boyarmaddelerin genellikle sentetik kökenli olması ve karmaşık aromatik 
moleküler yapılar içermesi, boyaların kararlı yapıda olmasını sağlamakta ve bozunmasını 
daha da zorlaştırmaktadır. Bunların arasında, tekstil endüstrisinde oldukça fazla kullanılan azo 
boyarmaddeler maliyet ve kullanılabilirlik açısından ticari boyarmaddelerin büyük bir 
bölümünü oluşturmaktadır. Boyalı atık suların alıcı ortamlara verilmesi, suyun ışık 
geçirgenliğinin azalmasına ve dolayısıyla sudaki fotosentetik yaşamın olumsuz etkilenmesine 
neden olabilmektedir. Eriochrome Black T (EBT) boyarmaddesi, tekstil endüstrisinde ipek, 
yün, naylon, elyaf boyamasında ve laboratuvarlarda Ca2+, Mg2+ ve Zn2+ tayininde titrant 
olarak kullanılan bir azo boyarmaddedir.  
Bu çalışmada, Chlorella sp. algi (Chlorella vulgaris) kullanılarak Eriochrome Black T (EBT) 
boyarmaddesinin biyogiderimi kesikli karıştırmalı kapta incelenmiş ve ortamdaki 
boyarmaddenin giderim verimi araştırılmıştır.  
Anahtar Kelimeler: Eriochrome black T (EBT), biyogiderim, Chlorella vulgaris. 
ABSTRACT 
Today, water pollution is one of the biggest threats to our future due to environmental 
pollution. Among the industrial wastewater, textile industry wastewater is difficult to treat due 
to the wide variety of chemicals and especially dyestuffs. Because having synthetic origin and 
complex aromatic molecular structures, dyes are more stable and difficult to degrade. Among 
these, azo dyestuffs, which are widely used in the textile industry, constitute a large 
proportion of commercial dyestuffs in terms of cost and usability. The discharging of 
wastewater containing dyes into receiving environments may cause a decrease in the light 
transmittance of the water and thus adversely affect the photosynthetic life. Eriochrome Black 
T (EBT) dyestuff is an azo dyestuff used in the textile industry for dyeing silk, wool, nylon, 
fiber and in laboratories for the determination of Ca2+, Mg2+ and Zn2+. 
In this study, the degradation of Eriochrome Black T (EBT) dyestuff was studied by using 
Chlorella sp. algae (Chlorella vulgaris) in batch system and dye removal yield were 
investigated. 
Keywords: Eriochrome black T (EBT), biodegradation, Chlorella vulgaris. 
 

1. GİRİŞ 
Çevre kirliliği özellikle de su kirliliği canlı yaşamını olumsuz etkileyen bir durum olup, 
geleceğimizi tehdit eden en büyük tehlikelerden biridir. Endüstriyel atık sular içerisinde, 
tekstil endüstrisi atık suları içerdikleri çeşitli kimyasallar ve özellikle boyarmaddeler 
nedeniyle arıtılması güç olan atık sular arasındadır. Boyarmaddeler, genellikle sentetik 
kökenli olup, karmaşık aromatik yapılar ve değişik fonksiyonel gruplar içermektedir. Bu 

ULUSLARARASI 24 Kasım BAŞÖĞRETMEN EĞİTİM ve  
YENİLİKÇİ  BİLİMLER SEMPOZYUMU 
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durum ise, boyaların kararlı yapıda olmasını sağlamakta ve biyolojik olarak yıkımını 
zorlaştırmaktadır (Tunc, 2008).  
Azo boyarmaddeler reaktif boyarmadde sınıfında olup, maliyet ve kullanılabilirlik açısından 
ticari boyarmaddeler arasında önemli bir yere sahiptir. Bu boyarmaddeler; ışığa, ısıya ve 
oksitleyici ajanlara karşı oldukça dayanıklı yapıdadırlar. Boya içeren atıksuların alıcı 
ortamlara verilmesi; bir yandan suyun ışık geçirgenliğini ve gazların çözünürlüğünü 
azaltırken bir yandan da estetik görüntüyü bozmaktadır. Bu durum ise, suda yaşayan 
canlıların fotosentetik aktivitesini olumsuz etkilemekte ve ayrıca toksik etkiye neden 
olabilmektedir (Aziz et. al, 2018; Siddhi an Disha, 2017). 
Boya içeren atık suları arıtmak için çeşitli fiziksel ve kimyasal yöntemler kullanılmaktadır. 
Bunlar arasında en yayın olanları; ozonlama, kimyasal oksidasyon, koagülasyon-flokülasyon, 
elektrokimyasal işlemler, kimyasal indirgeme, membran ayırma ve adsorpsiyon yöntemleridir. 
Bu yöntemler oldukça etkin olmalarına rağmen; yatırım maliyeti ve işletme giderlerinin 
yüksekliği, arıtma sonrasında yeni kirleticiler oluşturması ve yoğun enerji ihtiyacı gibi bazı 
dezavantajlar içermektedir. Bu yöntemlere alternatif olarak; çeşitli bakteri, maya, fungus, alg 
vb. gibi mikroorganizmaların kullanıldığı biyosorpsiyon, biyobirikim ve biyodegredasyon 
yöntemleri çevreci ve ekonomik yöntemler olarak boyarmadde gideriminde kullanılmaktadır 
(Adosinda, 2001; Aksu, 2007; Forgacs, 2004; Swammy, 1999). 
Bu proje çalışmasında, Eriochrome Black T (EBT) boyarmaddesinin Chlorella vulgaris algi 
kullanılarak giderimi araştırılmıştır. Literatürde, alglerin boyarmadde gideriminde 
kullanılması ile ilgili bazı çalışmalar mevcuttur. Mohan (2002) tarafından, reaktif sarı 22 
boyarmaddesinin biyosorpsiyon yöntemi ile gideriminde Spirogyra türü mikroorganizma 
kullanılmıştır (Mohan, 2002).  Başka bir çalışmada, Erichrome maviSE boyarmaddesinin 
Chlorella vulgaris ve O. Tenuis ile giderimi araştırılmıştır (Jing et al., 1992). Aziz (1994) 
tarafından, azo boyarmadde karışımının alg hücrelerine adsorpsiyonu çalışılmıştır (Aziz, 
1994). Acuner et al. ise, tektilen sarı 2G boyarmaddesinin Chlorella vulgaris ile giderimini 
çalışmıştır (Acuner et al., 2004). Yapılan çalışmalar, boyarmadde gideriminde algin türü ve 
boyarmaddenin yapısının etkili olduğunu göstermiştir.    
 

2. GELİŞME 
2.1. Deneysel Çalışmalarda Kullanılan Boyarmadde 

Deneysel çalışmalarda Eriochrome Black T-EBT (C.I. 14645, Merck-Almanya) boyarmaddesi 
kullanılmıştır (Şekil 1).  Eriochrome Black T (EBT) boyarmaddesi, tekstil endüstrisinde ipek, 
yün, naylon, elyaf boyamasında ve laboratuvarlarda Ca2+, Mg2+ ve Zn2+ tayininde titrant 
olarak oldukça yaygın bir kullanım alanına sahip azo boyarmaddedir.  

  
Şekil 1. Eriochrome Black T (EBT) (Merck, 2019) 

 
2.2. Deneysel Çalışmalarda Kullanılan Mikroorganizma - Chlorella vulgaris 

Kimyasal Formülü: 
C₂ ₀ H₁ ₂ N₃ NaO₇ S 
Molekül ağırlığı: 461.38 g/mol 
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Deneysel çalışmalarda Chlorella vulgaris algi kullanılmış olup, mikroorganizma örneği 
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Biyoloji Bölümü’nden temin edilmiştir. Chlorella vulgaris algi 
büyüme ortamı olarak Walne sıvı besin ortamı kullanılmıştır (Çizelge 1).  
 

Çizelge 1. Alg kültürleri için Walne Besin Ortamı (Walne, 1970)  
 İz element çözeltisi  100 mL 

 ZnCl2 2.1 g 
 CoCl2.6H2O 2.0 g 
 (NH4)6.Mo7O24.4H2O 0.9 g 
 CuSO4.5H2O 2.0 g 

 Vitamin çözeltisi  100mL 

 Vitamin B12 
(Cyanocobalamin) 10.0 mg 

 Vitamin B1 (Thiamine HCl) 10.0 mg 
 Vitamin H (Biotin) 200 g 

 Besin ortamı  1000 mL 
 FeCl3.6H2O 1.3 g 
 MnCl2.4H2O 0.36 g 
 H3BO3 33.6 g 
 EDTA (Disodyum tuzu) 45.0 g 
 NaH2PO4.2H2O 20.0 g 
 NaNO3 100.0 g 
 TMS 1.0 mL 

 
 

 
 

Şekil 2. Chlorella vulgaris algi (Sıvı ortamda üreme) 
 

3. SONUÇ 
3.1. Boyarmadde Giderim Çalışmaları 

Chlorella vulgaris algi ile boyarmadde giderim çalışmalarına başlamadan önce, Eriochrome 
Black T (EBT) boyarmaddesi için optimum dalga boyu taraması yapılmıştır. En yüksek pik 
530 nm dalga boyunda elde edilmiştir. EBT için kalibrasyon doğrusu elde etmek üzere 1, 5, 
10, 50 ve 100 mg/L derişimlerinde boyarmadde çözeltileri hazırlanmış ve absorbans değerleri 
UV-Spektrofotometrede 530 nm dalga boyunda okunmuştur. Elde edilen veriler ile EBT 
kalibrasyon doğrusu çizilmiş ve bu kalibrasyon doğrusu boyarmadde giderim değerlerinin 
belirlenmesinde kullanılmıştır. 
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Chlorella vulgaris algi ile boyarmadde giderim çalışmaları; 5, 10, 25 ve 50 mg/L başlangıç 
boyarmadde derişimlerinde yürütülmüştür. Boyarmaddenin gün ışığından etkilenme 
derecesinin belirlenmesi amacıyla, biyogiderim çalışmalarına ek olarak, alg içermeyen 
ortamda ve aynı boyarmadde derişimlerinde kontrol deneyleri yapılmıştır. Deneyler 2 tekrarlı 
yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar Şekil 3 ve 4’te verilmiştir.  
 

 
Şekil 3. Boyarmadde derişimi değişimi (5 ve 10 mg/L başlangıç boyarmadde derişimi) 

 

 
Şekil 4. Boyarmadde derişimi değişimi (25 ve 50 mg/L başlangıç boyarmadde derişimi) 

 
Alg içermeyen ortamda boyarmaddenin gün ışığından etkilenme derecesinin belirlendiği 
çalışmalarda, boyarmaddenin zamanla bozunduğu ve 7 gün sonunda başlangıç boyarmadde 
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derişiminin %50 oranında azaldığı belirlenmiştir. 7. günden itibaren bozunmanın oldukça 
yavaşladığı ve bir süre sonra boyarmadde derişiminin sabit kaldığı tespit edilmiştir. Alg içeren 
ortamlarda boyarmadde giderim çalışmalarında ise, 5 ve 10 mg/L başlangıç boyarmadde 
derişiminlerinde 10 günün sonunda boyarmaddenin neredeyse tamamının giderildiği 
gözlemlenmiştir. Boyarmadde derişimi arttıkça giderim süresinin uzadığı, 25 mg/L başlangıç 
boyarmadde derişimi için 36.gün %96’lık bir giderim elde edilirken, 50 mg/L başlangıç 
boyarmadde derişimi için giderim %10’un altında kalmıştır. Boyarmadde derişiminin 
artmasının, alg üremesi üzerine olumsuz bir etkisinin olduğu ayrıca gözlemlenmiştir.   
 

3.2. Yüzey Karakterizasyonu Çalışmaları  
Chlorella vulgaris alginin yüzey morfolojisi ve yapısının belirlenmesi amacıyla taramalı 
elektron mikroskopu (SEM) ile görüntüleri alınmıştır. SEM analizleri SEM analizleri, Ordu 
Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı’nda yaptırılmıştır. Boya içermeyen ortamda 
büyüyen alg ile farklı başlangıç boyarmadde derişimleri içeren ortamlarda büyüyen algler için 
elde edilen sonuçlar Şekil 5’te verilmiştir. SEM analizleri, boyarmadde içermeyen ortamda 
büyüyen alglerin yüzey yapısının oldukça pürüzsüz olduğunu göstermiştir. Boyarmadde 
içeren ortamda üreyen alglerin yüzey yapısı incelendiğinde ise, alg yüzeyinin pürüzlülüğünün 
arttığı ve yüzeyde tutunan boyarmadde parçacıklarının olduğu, boyarmadde derişimi arttıkça 
yüzeyde tutunan parçacık yoğunluğunun arttığı tespit edilmiştir.  
 
 
 

       

      
Şekil 8. Chlorella vulgaris algi için elde edilen SEM görüntüleri 

 
Bu çalışma ile, Chlorella vulgaris alginin, yaygın kullanım alanına sahip ve aynı zamanda 

Boyarmadde içermeyen ortam 5 mg/L boyarmadde derişimi 

10 mg/L boyarmadde derişimi 25 mg/L boyarmadde derişimi 
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toksik etkileri olabilen Eriochrome Black T boyarmaddesinin gideriminde kullanılabileceği 
tespit edilmiştir. Boyarmadde derişiminin artması ile alg büyümesinin azaldığı, boyarmadde 
giderim süresinin arttığı ve verimin düştüğü belirlenmiştir.  
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ÇEVRESEL ANALİZLERDE ÖLÇME BELİRSİZLİĞİNİN 
ÖNEMİ  

THE IMPORTANCE OF MEASUREMENT UNCERTAINTY IN ENVIRONMENTAL 
ANALYSIS 

 
Özlem TUNÇ DEDE 

Dr.Öğr.Üyesi, Giresun Üniversitesi  
Özet  
Kimyasal analizler, çevresel izleme çalışmalarında önemli bir rol oynar. Çevresel izleme 
çalışmalarının sonuçları genellikle karar vericiler tarafından yasal düzenlemelerin 
belirlenmesinde kullanılır. Dolayısıyla, analiz sonuçlarının kalitesi, miktarı ve güvenilirliği 
oldukça önemlidir. Bu nedenle, çevresel analiz laboratuvarları tarafından onaylanmış 
metotların ve iç kalite kontrolü içeren prosedürlerin kullanımı ve izlenebilirliğin sağlanması 
esastır.  
Ölçme belirsizliği, analiz sonuçlarının kalitesini değerlendirmenin ve ifade etmenin bir 
yoludur. Ayrıca, ISO 17025 uyarınca laboratuvar akreditasyonu için de bir gerekliliktir. 
Bununla birlikte, ölçme belirsizliğinin hesaplanması biraz karmaşıktır ve eğitim ve deneyim 
gerektirir. Bu çalışmada, ölçme belirsizliğinin önemi ve çevresel analiz için hesaplama 
adımları özetlenmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Analiz, belirsizlik, çevre, kalite, validasyon. 
 
Abstract 
The chemical analysis plays a significant for the environmental monitoring studies. The 
results of the environmental monitoring studies are generally used for the determination of 
legal regulations by decision makers. Thus, the quality, quantity and the confidence of the 
analysis results become crucial. For this reason, the use of validated methods, some 
procedures including internal quality control and establishing traceability by environmental 
analysis laboratories is essential.  
The measurement uncertainty is a way to assess and express the quality of analysis results. It 
is also a requirement for laboratory accreditation in accordance with ISO 17025. However, the 
calculation of measurement uncertainty is some complicated and requires training and 
experience. This study summarizes the importance of measurement uncertainty and 
calculations steps for environmental analysis. 
Keywords: Analysis, environment, quality, uncertainty, validation. 
 

1. GİRİŞ 
Kimyasal analizler, çevresel izleme çalışmalarında önemli bir rol oynar. Elde edilen analiz 
sonuçları; bir ürünün belli standartlara ve belli kalite kriterlerine uygunluğunun 
belirlenmesinde, bir üretim işleminin kontrolünde, yasal kararlar/mevzuatlar için kriterler 
oluşturulmasında, araştırma/geliştirme çalışmalarında, ürünlerin ticari olarak 
değerlendirilmesi/sınıflandırılmasında ve ayrıca hastalıkların teşhisi ve uygulanacak 
tedavilerin belirlenmesinde kullanılabilmektedir. Bu nedenle; analiz sonuçlarının kalitesi, 
miktarı ve güvenilirliği büyük bir önem taşımaktadır (Ellison et. al., 2000; ISO/IEC 17025, 
2017).  
Ölçüm belirsizliği, analiz sonuçlarının kalitesini değerlendirmenin ve ifade etmenin bir 

ULUSLARARASI 24 Kasım BAŞÖĞRETMEN EĞİTİM ve  
YENİLİKÇİ  BİLİMLER SEMPOZYUMU 
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yoludur. Ayrıca, ISO 17025 uyarınca laboratuvar akreditasyonu için de bir gerekliliktir. 
Analitik bir ölçüm sonucu rapor edilirken, sonucun kalitesi gösteren sayısal bir değer, 
sonucun güvenilirliğinin değerlendirilmesi açısından önemlidir (JCGM100, 2008).  
Yıllardan beri, hata ve hata analizi, ölçüm sonucunun ifadesinde yaygın olarak 
kullanılmaktadır. Ancak günümüzde hata ve hata analizi kullanımının tek başına yeterli 
olmadığı kabul edilmektedir. Bir ölçümün sonucunu ifade etmek için ölçüm belirsizliğinin 
kullanılması nispeten yeni bir yaklaşımdır ve son yıllarda kullanılmaya başlanmıştır. Ölçüm 
hatası deneysel sonuç ile gerçek değer arasındaki fark olarak tanımlanırken, ölçüm belirsizliği 
sonuçların güvenilirliğinin bir ölçüsü olarak ifade edilir. Bununla birlikte, ölçüm 
belirsizliğinin hesaplanması biraz karmaşıktır ve eğitim ve deneyim gerektirir. Ölçüm 
belirsizliğinin hesaplanmasında en yaygın kullanılan kaynak, Eurachem Organizasyonu ve 
Metroloji Rehberleri Ortak Komitesi (JCGM) tarafından ölçüm belirsizliğinin 
değerlendirilmesine yönelik hazırlanan rehberlerdir. Ölçüm belirsizliğinin tahmini için genel 
kural, ölçüm belirsizliğinin tüm bileşenlerinin tanımlanması ve miktarının belirlenmesidir. 
Ardından, tüm bileşenlerin birleştirilmesiyle birleştirilmiş standart ölçüm belirsizliği 
hesaplanabilir (Ellison et. al., 2000; JCGM100, 2008).  
Bu çalışmada, ölçüm belirsizliğinin hesaplanması ile ilgili temel terimler ve belirsizlik 
bütçesini oluşturan temel bileşenler özetlenmiştir.  
 

2. GELİŞME 
2.1. Metrolojide Kullanılan Terimler 

Metroloji, kısaca ölçüm bilimi olarak tanımlanmakta olup; ölçme işlemi ve bu işlemde 
kullanılan cihaz, ekipman ve birimlerle uğraşan bir bilim alanıdır. Metrolojinin ana hedefleri 
arasında yapılan ölçümlerin güvenilirliğinin ve doğruluğunun sağlanması yer almaktadır. 
Metrolojide yaygın bir şekilde kullanılan bazı terimlerin tanımları Çizelge 1’de verilmiştir 
(UME, 2013).  
 

2.2. Ölçüm Belirsizliği  
Bir büyüklüğün ölçüm sonucu rapor edilirken, sonucun kalitesine ilişkin verilecek sayısal bir 
değer, sonucun güvenilirliğinin değerlendirilmesi açısından önemlidir. Böyle bir değer 
olmadan, ölçüm sonucunun kendi içinde veya standardda verilen referans değer ile 
karşılaştırması söz konusu olamaz. Bu nedenle, bir ölçüm sonucunun kalitesini, yani 
belirsizliğini değerlendirmek ve ifade etmek için kolayca uygulanan, kolayca anlaşılan ve 
genel olarak kabul edilen bir prosedürün olması gerekir (JCGM100, 2008). 
 
 
 
Çizelge 1. Metrolojide sıklıkla kullanılan terimler ve tanımları (UME, 2013’den 
alıntılanmıştır) 

Terim Tanımı 

Ölçme Bir büyüklüğün değerini belirlemek için 
yapılan işlemler dizisi. 

Büyüklük 
Miktarı sayı veya referans ile ifade 
edilebilen ve bir nesneye/cisme/olguya ait 
olan özellik. 

Ölçülen Ölçüme tabii olan belirli bir büyüklük. 
Ölçüm Hatası Ölçülen değer ile referans değer arasındaki 

465 / 562



                                                                                        
www.24kasim.org 

 

 

fark. 

Ölçme Metodu 
 

Bir ölçümün gerçekleştirilmesinde 
kullanılan işlemlerin genel olarak 
tanımlanmış dizgisidir. 

Ölçüm Prosedürü  
 

Belirli bir ölçümün, belirli bir metoda uygun 
olarak gerçekleştirilmesinde kullanılan 
işlemlerin detaylı olarak tanımlanmış dizisi. 

Doğruluk Ölçülen değer ile gerçek değer arasındaki 
yakınlık derecesi. 

Kesinlik 
Belirli koşullar altında aynı veya benzer 
nesneler üzerinde tekrarlanan ölçüm 
sonuçları arasındaki yakınlık derecesi. 

Tekrarlanabilirlik Ölçümün tekrarlanabilirliği koşulları altında 
ölçüm kesinliği 

 
Ölçülebilir nitelik olarak belirsizlik kavramı nispeten yeni bir kavram olup, ölçüm 
değerlerinin dağılımını ifade eder. Ölçüm belirsizliği düzeltilemez, ancak, çok sayıda ölçüm 
alınarak ve ölçüm değişkenlerini iyileştirerek, değeri küçültülebilir. Ölçüm belirsizliği 
hesaplanırken, ölçüm sonucunu etkileyen tüm parametrelerin bilinmesi gerekir. Analitik bir 
ölçümde, ölçüm sonucunu etkileyebilecek parametreler genellikle kullanılan ölçüm metoduna, 
ölçüm cihazına, kullanılan standart ve/veya referans malzemelere, ölçümü yapılan numuneye 
(numune alma, hazırlama, matriks bileşen), ölçümü yapan kişiye ve ölçümün yapıldığı ortam 
koşullarına bağlıdır. Ölçüm belirsizliği hesaplamalarında, ölçüm sonucunu etkileyebilecek bu 
parametrelerden yola çıkılarak bir belirsizlik bütçesi oluşturulmalıdır. Belirsizlik bütçesi; 
ölçüm belirsizliğini, belirsizlik bileşenlerini ve bu bileşenlerin hesaplanmasını içeren bir 
beyan olarak tanımlanır. Bu bağlamda, analitik bir ölçümde belirsizlik kaynakları/bileşenleri 
şu şekilde listelenebilir:  

1. Numuneden gelen belirsizlikler (numune alma, numune saklama süresi ve koşulları, numune 
hazırlama işlemleri vb.) 

2. Ölçüm cihazları, 
3. Referans malzeme/standart ve sertifikalı referans malzemelerin (CRM) değerlerindeki 

belirsizlik, 
4. Kimyasal reaksiyon verimi/stokiyometrisi, 
5. Ölçüm şartları/ortam koşulları, 
6. Örnek etkileri (tanımı, matriks etkisi, girişimler, geri kazanım), 
7. Kalibrasyon standardı ve kalibrasyon eğrisi, 
8. Kör (şahit, blank) düzeltmeleri, 
9. Analizi yapan kişi 
10. Deneysel prosedürün uygulanması, 
11. Tekrarlanabilirlik. 

 
Belirsizlik bileşenleri kullanılarak hesaplanan ölçüm belirsizlikleri ise üç şekilde ifade 
edilebilir: 

1. Standart ölçüm belirsizliği: Ölçüm sonuçlarının dağılımını gösteren ve standard sapma olarak 
ifade edilen ölçüm belirsizliğidir. Belirsizlik bütçesinde yer alan tüm belirsizlikler 
birleştirilmeden önce standart belirsizlik olarak ifade edilir.  
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2. Bileşik standart ölçüm belirsizliği: Bir ölçüm sonucunu etkileyen belirsizlik bileşenlerinin 
ölçüm sonucuna etkisinin göz önüne alınması ile hesaplanan belirsizliktir. Standart ölçüm 
belirsizliklerinin varyanslarının toplamının karekökü bulunarak hesaplanır. 

3. Genişletilmiş ölçüm belirsizliği: Bileşik standart ölçüm belirsizliğinin birden büyük bir faktör 
ile çarpımı sonucu elde edilen belirsizlik değeridir. Bu faktör, kapsam faktörü olarak ifade 
edilip, “k” ile gösterilir. k; 
  k=1 için %68,27lik 
  k=2 için %95,45’lik 
  k=3 için %99,73’lik güven aralığına karşılık gelir.  
 
(Ellison et al., 2000; Barwick et al., 1999; JCGM100, 2008) 
 

3. SONUÇ 
Ölçüm belirsizliği, analiz sonuçlarının kalitesinin değerlendirilmesinde kullanılmakta olup, 
ISO 17025 kapsamında akredite olmak isteyen deney/kalibrasyon laboratuvarları için bir 
gerekliliktir. Ölçüm belirsizliği hesaplanırken, öncelikle ölçülen büyüklüklerin belirlenmesi 
ve olası belirsizlik kaynaklarının tanımlanması gerekir. Her bir belirsizlik kaynağına ait 
standart ölçüm belirsizliği hesaplanarak birleştirilmiş ve genişletilmiş ölçüm belirsizliğine 
geçiş yapılabilir. Ölçüm belirsizliğinin hesaplanması biraz karmaşık olduğundan, belirsizlik 
hesaplamalarının konu ile ilgili eğitim almış, deneyimli kişiler tarafından yapılması önem arz 
etmektedir.  
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PUCCINIA RECONDITA ROB.EX.F. SP. TRITICI –  БИДАЙДЫҢ ҚОҢЫР ТАТ 
АУРУЫНА  ЖЕРГІЛІКТІ  МОНИТОРИНГ  ЖҮРГІЗУДІҢ  МАҢЫЗЫ 

Т.Секерова1, Ж.С. Тилеубаева2,  

Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті1,  

әл-Фараби атындағы Қазақұлттық университеті2,   

Алматы қаласы, Қазақстан 

 
АННОТАЦИЯ  
Puccinia reconditа  f. sp. tritici Rob. ex.Desm – бидай қоңыр таты бірнеше жүздеген 

қашықтықтарға ауа ағынымен тез таралатын,  қолайлы жағдайда эпифитотия тудыратын 
өте қауіпті аэрогенді саңырауқұлақ ауру қоздырғышы, әсіресе жаздық астық дақылдары 
егістігіне кеңінен таралған. FAO деректері бойынша бидайдың қоңыр татынан болған 
астықтың шығыны сорттардың ауруға шалдыққыштығына, инфекцияның даму мерзімі мен 
аурудың даму деңгейіне байланысты 10 және 60% аралығы шамасында болады. Аталған 
ауру салдарынан 60-тан астам елдерде жылына егін өнімі 5-15% кемиді, ал эпифитотия 
жылдары өнім шығыны 40-70% құрайды.  

Қоңыр тат ауруының дамуына климат жағдайы қолайлы жылдары ауру тез өршіп, 
патоген 7-10 күннің ішінде эпифитотия дәрежесіне дейін жетуі мүмкін. Әлемде қоңыр 
таттан келетін шығын жыл сайынғы шамамен 2 миллиард АҚШ долларына бағаланады. 
Қазақстанда бидай қоңыр татының эпифитотиясы шамамен он жылда бір рет байқалынады. 
Бұл аурудың эпифитотиясы Қостанай, Солтүстік Қазақстан, Ақмола, Орталық Қазақстан, 
Павлодар, Ақтөбе, Шығыс-Қазақстан, Алматы, Оңтүстік Қазақстан, Жамбыл, Қызыорда, 
облыстарында тіркелінген. Қазақстанның астықты өңірлерінде қоңыр тат жыл сайын 
дамып отырады  және  жылдың  ауа райы  жағдайларына байланысты зерттелген алқаптың 
4%-нан бастап 61% дейін тарайды, бұл көлемі шамамен алғанда 0,4-0,5 және 2-3 млн. га. 
аралығындағы аймақты құрайды [60]. Патогенмен залалданған бидай  алқабындағы өнімнің 
шығыны 200-400  мың  га бастап 1,5-1,7 млн. га дейін ауытқып отырады. 2002-2007 жж. 
Қазақстанның солтүстік өңірінде қоңыр таттың төрт рет оқшаулы түрде не болмаса жаппай 
түрде дамуы орын алып отырды. Қазақстанда егістік алқаптарда тат ауруы жыл сайын 
байқалынады, ауа райына байланысты 2-3 млн/га дейін таралады. Бидай егістігінің 
фитопатогенмен залалдануы кей жылдары 200-400 мың гектардан 1,5-1,7 млн гектарға 
дейінгі аймақты қамтыған. Індет (инфекция) аэрогенді және өте тез таралады, өсімдіктің су 
қорын бұзып, транспирацияны күшейтеді, хлорофилл дәні азаяды, жапырақтағы 
фотосинтез процесінің қарқынын төмендеу салдарынан метобализм процесін бұзылады. 
Өсімдіктің  вегетативті  және  генеративті  мүшелерін залалдануынан ферменттердің 
белсенділігін төмендейді, транспирациясы күшейеді, ассимиляция процесі бұзылады, 
нәтижесінде су балансы кеміп жапырақтың  кеуіп  кетуі  күшейеді де уақытынан бұрын 
солып қалады. Сонымен қатар ауру салдарынан өсімдік бойы, сабағының жуандығы және 
масақ ұзындығы қысқарады, масақтағы масақша саны, дән саны, дән массасы кемиді. 
Жаздық жұмсақ бидайдың түптену кезінде пайда болған ауру өнімді 80 пайызға дейін, ал 
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масақтану кезінде 20-30 пайызға дейін төмендетуі мүмкін. Өсімдік  20% залалданса, 
өнімділік 8,5%-ға, 1000 дәннің массасы 7,3%-ға төмендеді. Патоген 46-48 күн тіршілік  етсе 
бидай жапырақтары 30-21 күннен  кейін  қурайды. Бұл бидай қоңыр татының арудың  
ерекше қауіптілігі патогеннің  мутациялауға  және генерациялардың  жылдам  ауысу  
қабілетімен  негізделген,  бұл  патотиптерінің түзілу процесін жеделдетеді.   

Осы аталған жағдайларға орай жыл сайын астық дақылдары егістіктерінде 
фитосанитарлық мониторинг жүргізу өзекті мәселенің бірі. Фитосанитарлық 
мониторингтің нәтижесі негізінде аурудан қорғану шараларын дер кезінде ұйымдастыру, 
іске асыру қоңыр тат ауруының эпифитотия деңгейіне дейін дамуын шектеуге, 
жұмсалынатын шығын мөлшерін кемітуге және де қоршаған ортаның химикаттармен 
ластануын аладын алуға мүмкіншіліктер береді.   

Кілттік сөздер: мониторинг, эпифитотия, астық дақылдары, патоген.   
 

ANNOTATION 
T.Sekerova¹, Zh.S. Tileubayeva², 

Kazakh National Women's Pedagogical University¹, 
Al-Farabi Kazakh National University², 

Almaty, Kazakhstan 
Еextremely dangerous acrogenic fungal disease that causes epiphytmy in a favorable 

condition and quickly passes through several hundred distances of the brown taste of wheat, 
especially in spring crops 

According to the FAO, wheat losses from brown taste vary from 10 to 60%, depending on 
the types of disease, level of infection and level of development. As a result of this disease, in 
more than 60 countries the yield is reduced by 5-15% annually, while in the epiphytic period the 
cost of production is 40-70%. 

The cost of wheat crops damaged by the pathogen is 200-400 thousand hectares at 1.5-1.7 
million UAH. in year. 2002-2007. Four times in the northern part of Kazakhstan the brown taste 
was isolated or massive. Four times in the northern part of Kazakhstan the brown taste was 
isolated or massive. 

In Kazakhstan, taste diseases are observed annually, about 2-3 million ha / ha, depending on 
the weather. Phytopathogenic damage to wheat fields in some years covered from 200 to 400 
thousand hectares to 1.5-1.7 million hectares. The epidemic spreads quickly and quickly, 
damaging the plant's water supply, enhances transpiration, reduces chlorophyll seeds and destroys 
the metabolic process as a result of a decrease in the rate of photosynthesis in the leaves. 

If the plant is damaged by 20%, the yield dropped to 8.5%, and the weight of the seeds to 
7.3%. If pathogens survive for 46-48 days, wheat leaves dry in 30-21 days 

This unique danger of the brown taste of wheat is based on the ability of the pathogen to 
mutate and quickly survive generations, which accelerates the formation of pathologies. In this 
context, one of the most pressing issues is the annual monitoring of phytosanitary monitoring of 
crops. In this context, one of the most pressing issues is the annual monitoring of phytosanitary 
monitoring of crops. 

Based on the results of phytosanitary monitoring, the timely organization and 
implementation of measures for the prevention of diseases will limit the development of brown 
disease to the level of epiphytotoxicosis, reduce the cost of consumption and environmental 
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pollution with chemicals. 
Key words: monitoring, epiphytes, carotid cultures, pathogenic. 
 
Қазақстанның агроөнеркәсіп кешенінің басты міндеттерінің біріне стратегиялық 

маңызды ауылшаруашылық дақылдарының өнімділігі мен сапасын арттыру қажет. Әлем 
бойынша бидай дәнінің жылдық өндірісі шамамен 600 млн.т. құрайды, 2020 жылға қарсы 
тұтыну деңгейі 840 млн. т. бастап 1000 млн.т. дейін жетеді деп болжанғанымен 
халықаралық сарапшылардың пікірінше, әлем бойынша бидай алқаптары азаюда, ал 
дамыған елдердің көпшілігінде бидайдың шығымдылығы шекті деңгейіне жетті [1, 2]. 
Бидай дақылының өнім түсімінің күрт төмендеуіне әкелетін негізгі факторлардың бірі 
қоңыр тат ауруымен залалдануы [3, 4].  

Бидайдың қоңыр тат аурулары ең кең таралған қауіпті патоген. Аурудан залалданған 
өсімдіктің ассимиляциялық қызметі нашарлауына, олардағы физиологиялық процесстердің 
бұзылуына, күздік бидайдың суыққа төзімділігінің төмендеуіне алып келеді. Аурудың 
әсерінен дәнінде глютенин компоненттерінің түзілуіне кедергі жасап, крахмал мен 
протеинің эндоспермде синтез процесі мен жинақталуы тежеледі. Қоңыр таттың 
қоздырғышы – Puccinia recondita Rob.ex.f. sp. tritici, қарқынды эпифитотия деңгейіне дейін 
дамығанда өнім 40-50%-ға азаяды [5, 6]. Бидайдың қоңыр таты Қазақстанның бидай 
өсірілетін аймақтарында кең таралған ауру. Республикада бұл ауру аса қауіпті өсімдік 
ауруларының қатарына жатады. Ауруға шалдыққан бидай өсімдігінің жапырағында, 
жапырақ қынабында шашыраңқы орналасқан қоңыр бөртпелер болып, кейін 
урединийлердің орнына жылтыр, қара телий бөртпелер түзіледі. Ауру қоздырғышы – 
Puccinia recondita Rob.ex.f. sp. tritici саңырауқұлағы. Қоздырғыштың дамуы толық циклді, 
эций кезеңі аралық өсімдік – маралотында дамып, онда спермагонийлер мен эцийлер 
түзіледі [7, 8].  

Аурудың 60-тан астам елдерде тарағаны туралы деректер бар. Ресей және Украина 
жағдайында қоңыр тат урединиомицелий түрінде қыстайды, ауа-райы жылы қыс 
айларында урединиоспорасы күздік бидайда, жабайы астық дақылдарында сақталынады. 
Аралық  ие  ретінде Thalictrum және Leptopyrum  түрлері қоңыр таттың дамуында аса рөл 
атқармайды. Дегенімен жаңа патотиптердің (расалардың) пайда болуында резерватор 
қызметін атқарады Қазақстанның солтүстік өңірінде 1990-2001 жж. қоңыр тат (Puccinia 
recondita Rob.et Desm f tritici Eriks) эпифитотиялық дамуы 6 рет байқалып отырды, бұл 
өнімнің азаюына және дәннің сапасының 20-30% төмендеуіне әкеп соқтырды. 
Қазақстанның астықты өңірлерінде қоңыр тат жыл сайын дамып отырады және жылдың 
ауа райы жағдайларына байланысты зерттелген алқаптың 4%-нан бастап 61% дейін 
тарайды, бұл көлемі шамамен алғанда 0,4-0,5 және 2-3 млн.га. аралығындағы аймақты 
құрайды [9-11]  

Аурудың қауіптілігіне климаттық аймақтың кең диапазонындағы патогенннің жоғары 
түрлегіштігімен оның көшіп қону себеп болады.   

Зерттеу материалдары және әдістері. Зерттеуде фитопатологиялық, гербиологиялық 
әдістер, мониторинг әдісі, фитопатогендердің таралуын анықтайтын әдістер пайдаланылды 
[10, 12]. Астық дақылдарының тат саңырауқұлақтарымен залалдануын анықтау үшін негізгі 
есепті жүргізуде бірнеше егістік аймағы белгіледі. Аэрогенді немесе бидай-сабақ індетті 
(инфекцияны) есепке алу үшін әрбір 25-50 қадамнан 10-15 сабақтан (жапырағымен) 10-15 
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сынамада талданылды. Ауру біркелкі таралған кезде шет жағынан 25-50 м қалдырлып,  
егістік аймағының ортасынан (200-300 м) сынамалар үшбұрышты немесе тіктөртбұрышты 
формада, ауру біркелкі таралмағанда шахматты реттілікпен алынды.  

Мониторинг жүргізу кезінде екі көрсеткіш: таралуын (егістіктегі залалданған 
өсімдіктер саны) және қарқыны (залалдану деңгейі) анықталады.  Аурудың таралуы (Р) 
формула бойынша анықталады: 

 

                                                            (1) 
 
N – Сынамадағы жалпы өсімдік саны; 
n – Залалданған өсімдік саны. 
 
Аурудың таралуының салыстырмалы орташа көрсеткішінің пайызы (РС) формула 

бойынша шығарылды: 
 

                                                                           (2) 
 
∑SP – Аурудың таралуының пайыздық көрсеткішіне сәйкес жүргізілген егістік 

көлемінің қосындысы (суммасы); 
S – Зерттелінген егістік көлемі, га. 
 
Аурудың қарқыны (интенсивтілігі) немесе деңгейі пайызбен немесе балмен формула 

бойынша анықталды: 
 

                                                          (3) 
 
∑ab – Залалдануы балл немесе пайызбен алынған залалданған өсімдіктер санының 

қосындысы («суммасы); 
N – Сынамадағы есепке алынған жалпы өсімдіктер саны; 
K – Жоғары балл. 
Нақты нәтижелер алу үшін аурудың  даму қарқының сипаттайтын арнайы шкалалар 

пайдаланылды.  
Тат ауруларының даму қарқыны пайызбен (%) Cobb шкаласы бойынша анықталды. 

Бұл шкала бойынша анықтау үшін түтіктену-масақтану кезінде төменгі және ортаңғы 
белдеуден (ярустан) 2 бидай, ал дән салу кезінде жоғары белдеуден, жалау бидайдан 2 
бидайдан алынды. Бидай (қоңыр) және сары тат саңырауқұлақ ауруларына соңғы есепті 
сүттеніп-балауызданып пісу алдында, сабақ татына толық пісіп жетілу кезінде жүргізілді. 
Сынамадағы есепке алынған өсімдіктер сабағы 200-250  данадан кем болған жоқ. 
Залалданған және ауырмаған өсімдіктер саны анықталынып, сәйкес шкала бойынша бидай 
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тақтасының залалдану деңгейі пайызбен есепке алынды.   
Есепке алынған өсімдіктердің балл бойынша залалдану типі және сынамадағы 

ауырған өсімдіктер саны бойынша фитопатогеннің дамуы мен таралуының пайыздық 
көрсеткіші анықталды.  

Өндірістік егістіктерден, селекциялық ғылыми мекемелер телімнен (мөлтегінен) және 
табиғи жағдайда далалы аймақтардан жабайы астық дақылдарынан індет материалдар 
зертхана жағдайында зерттеуге жинап алынды. Инфекция (індет) белгісі бар бидайларды, 
сабақтарды қағаз пакеттерге салып жиналған жері, күні, дақыл және сорт аты жазылды. 
Астық дақылдарының тат саңырауқұлақтарымен залалданған вегатативті  мүшелерін 
(жапырағын, сабағын) жинау Н.Е. Коновалова және т.б. әдісі бойынша жүргізілді [205]. 
Астық дақылдарының тат ауруларына мониторинг жүргізу формасы төменде көрсетілген. 

Зерттеу нәтижесі. 2018-2019 жылы Іле Алатауының етегіндегі Қазақ егіншілік және 
өсімдік шаруашылығы ғылыми-зерттеу институтында астық дақылдары егістігінде бидай 
қоңыр тат ауруның дамуы және таралуы зерттелді.  

Қоңыр тат ауруы қоздырғышының алғашқы белгілері  астық дақылы егістіктерінде 
сорттардың түптеніп-түтіктену вегетациялық кезенінің соңында және масақтану кезенінің 
бас кезінде байқалынды. Алғашқы кезде өсімдіктердің төменгі жапырақтарында пайда 
болған патогеннің жеке дара майда урединиоспоралар ортаңғы жапырақтарда тұтасып 
біріккенімен таралуы 19,5%, дамуы 10% болды. Жаздық жұмсақ бидай егістігінде дән салу 
және сүттенін-балауызданып пісіп жетілу кезеңдерінде дамуы 55,4%, таралуы  30,5% 
пайызға жетті.  

Арпа дақылы егістігінде  түптену кезінде таралуы – 7%, дамуы 4,6%, ал масақтану 
кезеңінде бидай қоңыр татының таралуы 50%-ды, дамуы 20-30% аралығында ауытқыды 
(кесте 1).  

 
Кесте 1 – Қоңыр тат ауруының астық дақылы егістіктерінде таралуы және дамуы 

 
Зерттеу 
орны  

Координаты 
(GPS) 

 
Дақыл 

Аурудың көршеткіштері 

бо
йл

ы
қ 

ен
ді

к 

би
ік

ті
к Вегетациялық кезендері  
түптену масақтану  пісіп жетілу 

 Р R Р R Р R 
ҚазЕӨШҒЗИ 55.752 37.61 569 Жаздық бидай 8 5 19,5 10 55,4 30,5 

Арпа 7 4,6 50 30 48,6 30,0 
Ескерту:  
1 «Р» - таралуы; 
2 «R» - дамуы. 

 
 
Қоңыр та ауруының астық дақылы егістіктерінде таралуы патогенн популяциясының 

вируленттілігіне, сорттардың ауруға төзімсіздігіне, сонымен қатар климат жағдайына 
байланысты. Зерттеу жылы көктем айының соңында жауын-шашын түсімінің орташа 
мөлшері басқа жылдармен салыстырып қарағанда  7,8 мм, ал жаз айларында  5,7 мм артық 
болды. Ауаның атмосфералық температурасы 19,2-12,5 0С аралығында ауытқыды. Ауа-
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райы жағдайының өсімдіктің вегетациялық кезендерінде қолайлы болуы қоңыр таттың 
таралуына және дамуына себеп болды.  
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ABSTRACT 
The challenging aspects of scheduling and programming face-to-face in-house training 
programs are a barrier to making needed training widespread and accessible. Due to these 
limitations, the necessity has arisen to design interactive and updatable digital training 
materials for teachers that have been prepared by experts in their fields, that can be accessed 
whenever desired, and that will not generate costs or workloads other than what is needed in 
the design and publication process. This research presents a model to be used in the design of 
a digital instruction set that has been drawn up on the basis of scientific processes and in the 
knowledge of teachers’ inadequacies as regards the topic of measurement and assessment. 
The instruction set is based on the literature and focuses on the critical aspects of writing test 
questions and developing tests and also concentrates on teachers’ needs. The ADDIE 
(Analysis, Design, Development, Implementation and Evaluation) model was taken as the 
basis of the training set in the design process. In the design, 5 experts were consulted in the 
context of 3 measuring and assessing, 2 computer and teaching technologies training fields, 
after which 3 teachers who were users of the training set were consulted for their opinions, 
leading to the revision of the instruction set modules to make them ready for operation.  
Keywords: Measurement and assessment, ADDIE, Teacher training, Distance education 
 
ÖZET 
Yüz yüze hizmet içi eğitimlerin maliyet, zaman ve program yapılması gibi zorlayıcı faktörleri, 
ihtiyaç duyulan eğitimlerin gerekli yaygınlığa ulaşılmasına engel teşkil etmektedir. Bu 
sınırlılıklar nedeniyle öğretmenlere alan uzmanları tarafından hazırlanmış, istedikleri zaman 
erişebilecekleri, tasarım ve yayın süreci dışında bir maliyet ya da iş yükü getirmeyecek, 
etkileşimli ve güncellenebilir dijital eğitim materyalleri tasarlanmasının gerekliliği ortaya 
çıkmaktadır. Bu araştırmada, ölçme ve değerlendirme konusunda öğretmen yetersizlikleri göz 
önünde bulundurularak ve bilimsel temeller ışığında, öğretmen eğitimine yönelik dijital bir 
eğitim setinin tasarımına ilişkin bir örnek sunulmuştur. Eğitim setinde, alan yazından yola 
çıkılarak, madde yazma ve test geliştirmedeki kritik noktalara ve öğretmenlerin 
gereksinimlerine odaklanılmıştır. Eğtim setinin tasarım sürecinde ADDIE modeli (Analiz, 
Tasarım, Geliştirme, Uygulama ve Değerlendirme) temel alınmıştır. Bu tasarım sürecinde; 3 
ölçme ve değerlendirme, 2 bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi alanında olmak üzere 
toplam 5 uzman görüşü ve ayrıca eğitim setinin kullanıcıları olan 3 öğretmenin görüşü 
alınarak eğitim setinin modülleri tekrar düzenlenmiş ve kullanılacak hale getirilmiştir.  
Anahtar Kelimeler: Ölçme ve değerlendirme, ADDIE, Öğretmen eğitimi, Uzaktan eğitim 
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GİRİŞ 
Sınıf içi ölçme ve değerlendirme süreçlerinin geçerliğini sağlanmasında kilit rol 

öğretmenlerdedir. Öğretmenlerin ölçme ve değerlendirme konusundaki bilgi ve 
deneyimlerinin yeterli olması gerekmektedir. Ancak, yapılan araştırmalar öğretmenlerin 
ölçme ve değerlendirme süreçlerinde farklı konu ve boyutlarda problemler yaşadıklarını ve 
yetersiz olduklarını düşündüklerini göstermektedir (Benzer & Eldem, 2013; Çakan, 2004; 
Gaitas & Alves Martins, 2017; Şenel, Pekdağ & Günaydın, 2018; Topkapı & Yılar, 2016). Bu 
yetersizlik ve problemler farklı boyutlarda ortaya çıkmaktadır. Boyutlardan biri; ölçme aracı 
hazırlamak yerine kopyalama yoluna gitmeleridir. Madde yazma sürecini zaman alıcı olarak 
gören öğretmenler madde yazmadan kaçınarak, kopyalama eğilimi gösterebilmektedir (Şenel, 
Pekdağ & Günaydın, 2018). Diğer bir konu da, öğretmenlerin yalnızca bazı madde türlerini 
kullanmalarıdır. Testlerin birçoğunun çoktan seçmeli maddelerden oluşmasından dolayı 
öğretmenler de daha çok çoktan seçmeli maddeleri kullanmaktadırlar (Bayat & Şentürk, 2015; 
Güneyli & Abbasoğlu, 2015; Şenel, 2018a). Ancak çoktan seçmeli maddeler üst düzey 
düşünme becerilerini ölçmede sınırlıdır. Her madde türü ile her düzeyde bilgi ve becerinin 
ölçülemeyeceği bilinen bir gerçektir (Anderson & Krathwohl, 2010; Gültekin, 2014). Bu 
durumda, öğrencilerin hedeflenen üst düzey becerilere ulaşma düzeylerinin belirlenemez. 
Başka bir anlatımla ölçme sonuçları, eğitimin hedefine ne kadar ulaştığı hakkında bilgi 
veremez. Biçimlendirici değerlendirme işlevini kaybeder. Bunlara ek olarak alan yazında, 
öğretim programlarının ölçme boyutlarında sıklıkla değişiklikler yapılmasının (Hamurcu, 
2018) öğretmenlerin yetersizlik hissini arttırdığı belirtilmektedir (Benzer & Eldem, 2013; 
Şenel, Pekdağ & Günaydın, 2018). 

Öğretmenlerin ölçme ve değerlendirme konusunda yaşadıkları problemler ve 
kendilerini yetersiz hissettikleri durumların giderilmesi için uygulamalı ve işlevsel eğitimlere 
ihtiyaç duydukları ortadadır (Şenel, Pekdağ & Günaydın, 2018). Öğretmenleri mesleki 
yeterlik ve anlayışlarını geliştirmek, uygulamada birlik sağlamak, eğitim bilimindeki 
gelişmelerin gerektirdiği bilgi, beceri ve davranışları kazandırmak amaçlarıyla ilgili 
kurumlarca hizmet içi eğitimler düzenlenmektedir (Milli Eğitim Bakanlığı [MEB], 1994). 
Hizmet içi eğitimlerin ciddi bir maddi kaynak ve uzman personel gerektirdiği bilinmektedir. 
Millî Eğitim Bakanlığı 2017-2018 Örgün Eğitim İstatistiklerine göre Türkiye’de MEB’e bağlı 
görev yapan öğretmen sayısı 1.030.130’dir (MEB, 2018). Bu istatistiğe göre, tüm 
öğretmenlere yüz yüze hizmet içi eğitim verilmesi için çok sayıda oturum programı, uzman 
görevlendirmesi ve kaynak gerektiğinden büyük bir yük getirebilir. Öğretmenlere yönelik 
hizmet içi eğitimlerin eğitim-öğretim devam ederken planlanması da örgün eğitim sürecinde 
aksamalara neden olabilmektedir. Eğitimlerin uzmanlar tarafından verilememesi durumunda, 
beklenen verimliliğe ulaşması zordur. Alan yazında hizmet içi eğitimlerde temel ihtiyaca 
odaklanılması ve pahalı eğitimlerden kaçınılması gerektiği vurgulanmaktadır (Clark & Mayer, 
2003). 

Bu sınırlılık ve zorlayıcı faktörler nedeniyle öğretmenlere alan uzmanları tarafından 
gereksinimlerine yönelik hazırlanmış, istedikleri zaman erişebilecekleri, tasarım ve yayın 
süreci dışında bir maliyet ya da iş yükü getirmeyecek dijital eğitim materyalleri 
tasarlanmasının faydalı ve işlevsel olabileceği düşünülmektedir. Dijital eğitim materyalleri 
uzaktan eğitimin bir uygulaması olarak düşünülebilir. Öğretmenlerin; hizmet içi eğitim 
süreçlerinde zaman ve mekân esnekliği nedenleriyle uzaktan eğitimi tercih etmektedirler 
(Taşlıbeyaz, Karaman & Göktaş, 2014). Ayrıca öğretmenlerin, özellikle özel gereksinimli 
öğrenciler gibi farklı gruplarla ya da genellemesi mümkün olmayan özel durumlarla 
karşılaştıklarında bu tür kolay erişebilecekleri eğitimlere ihtiyaçları olabileceği bilinmektedir 
(Şenel, 2018b). 
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Bu çalışmada, öğretmen eğitimine yönelik dijital ölçme ve değerlendirme eğitim 
materyal setinin tasarımına ilişkin bir örnek sunulması amaçlanmıştır. 

 
YÖNTEM 

Bu çalışmada dijital ölçme ve değerlendirme eğitim materyali, ADDIE çekirdek 
öğretim tasarımı modelinin işlem basamakları takip edilerek geliştirilmiş ve raporlaştırılmıştır. 
ADDIE modeli; öğretim tasarımının beş temel süreci olan analiz, tasarım, geliştirme, 
uygulama ve değerlendirme basamaklarında oluşmaktadır (Çağıltay & Göktaş, 2013). 
Geliştirilen dijital eğitim materyalinde mümkün olduğunca farklı sunum ve materyal 
kullanılmaya çalışılmıştır. Hizmet içi uzaktan eğitim uygulamalarında sunum ve materyal 
çeşitliliğinin motivasyonu etkileyen bir unsur olduğu bilinmektedir (Taşlıbeyaz, Karaman & 
Göktaş, 2014). Bunun sebebi, eğitim materyallerinin daha çok duyuya hitap etmesi ve 
öğretmenlerin dikkatini daha çok çekmesi olarak düşünülmektedir.  
 
Analiz 

Analiz aşamasında öngörülen hedef kitlenin eğitim gereksinimleri belirlenerek; iç ve 
dış dinamikler göz önüne alınarak ulaşılmak istenen eğitim hedefleri saptanmalıdır. 
Araştırmada tasarlanacak eğitim materyalinde ölçme ve değerlendirmeyle ilgili en çok hangi 
konularda eğitime ihtiyaç duyulduğunun belirlenmesi için alanyazın taraması (Bayat & 
Şentürk, 2015; Benzer & Eldem, 2013; Çakan, 2004; Gaitas & Alves Martins, 2017; Güneyli 
& Abbasoğlu, 2015; Şenel, 2018a; Şenel, Pekdağ & Günaydın, 2018; Topkapı & Yılar, 2016) 
yapılmıştır. Ayrıca araştırmacıların bu çalışmanın gerekliliğini fark ettikleri ön çalışmaları 
(Şenel, Pekdağ & Günaydın, 2018) da analiz sürecinde önemli bir kaynak oluşturmuştur. Bu 
ön çalışmalar sonucunda; öğretmenlerin ölçme ve değerlendirme süreçlerindeki yetersizlikleri 
ve problemlerini 11 alt başlık altında toplanmıştır. Görüşmelerde ağırlıklı olarak üzerinde 
durulan konuların soru yazmadaki yetersizlikler (%21,86); madde yazmanın uzun ve güç bir 
süreç olması (%18,03) dolayısıyla kopyalama eğilimi olduğu görülmektedir. Alan yazında da 
en yoğun üzerinde durulan konunun madde yazma ve test oluşturma süreçleri olduğu 
görüldüğünden, bu tasarım geliştirme araştırmasında “Madde Türleri ve Test Düzeni” temel 
alınmıştır. Açık uçlu maddelerin puanlanmasının nasıl yapılacağı konusunda bir bilgilendirme 
olmadan ilgili madde türünün kullanımına ilişkin sunulacak bilginin eksik kalabileceği 
düşünüldüğünden dereceli puanlama anahtarına da yer verilmesi uygun görülmüştür. 
Alanyazında vurgulanan noktalar ışığında, ölçme ve değerlendirme alanında dijital bir eğitim 
materyalinin geliştirilmesinde gözönünde tututalacak içerik başlıkları aşağıdaki gibidir. 

• Madde türleri genel tanıtımı 
• Doğru-yanlış türü maddeler 
• Eşleştirmeli maddeler 
• Çoktan seçmeli maddeler 
• Kısa yanıtlı açık uçlu maddeler 
• Uzun yanıtlı açık uçlu maddeler 
• Dereceli puanlama anahtarı 
• Test Düzeni  

 
Tasarım 

Tasarım aşamasında geliştirilecek öğrenme sistemi için öğretim amaçları 
belirlenmekte, uygun olan içerik seçilerek düzenlemesi yapılmakta ve eğitsel stratejiler 
belirlenmektedir (Çağıltay & Göktaş, 2013). Analiz aşamasının çıktıları bu aşamanın 
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amaçlarını oluşturmaktadır. Tasarım aşamasında öncelikle belirlenen hedef konular 
doğrultusunda içerikler hazırlanmıştır. İçerikler, çalışmanın araştırmacıları olan biri ölçme ve 
değerlendirme alanında diğeri ise eğitim teknolojileri alanında iki öğretim elemanı tarafından 
hazırlanmıştır. İçeriklerin hazırlanmasında öğretmenlerin alan yazındaki görüşlerinden 
doğrudan alıntılar da dikkate alınmıştır. İçerikler, her bir konu bir modül oluşturacak şekilde 
MS PowerPoint kullanılarak hiyerarşik olarak sıralanmıştır. Kullanıcının motivasyonunu canlı 
tutmayı sağlamak amacıyla kritik noktalara değinilmeye özen gösterilerek içerikler kısa 
sürecek şekilde hazırlanmıştır. İçerik tasarımı sürecinde, her madde türünde ortak olan önemli 
bilgilerin ayrı bir materyal olarak hazırlanmasının bütünlüğü sağlayıcağı düşünülmüştür. 
Böylece, analiz aşamasında belirlenen konu başlıklarına, “Önemli Bilgiler” modülü de 
eklenmiştir. Dijital eğitim materyalinde yer alacak içeriğin netleşmesinin ardından tasarım 
aşamasında yürütülen adımlar aşağıdaki gibi özetlenebilir: 

Görsel kompozisyona karar verilmesi: Bu aşamada eğitimin görsel unsurları ile ilgili 
çalışma yapılmıştır. Bu kapsamda renk kartelaları taranmıştır. Bir ekrandaki renk kullanımının 
dördü geçmemesine özen gösterilmiş (Yalın, 2000, s.99) ve temel renklerin ne olacağına karar 
verilmiştir. Renk seçiminde her iki cinsiyet için de motive edici seçimler yapılmıştır. Ayrıca 
bazı modüller içerisinde kullanılan ek dokümanların da aynı renk ve görsel dokuda olmasına 
özen gösterilmiştir. İndirilebilir şekilde hazırlanan bu ek dokümanlar sayesinde kullanıcıların 
ellerinin altında sürekli olarak başvurabilecekleri materyaller sağlamak amaçlanmıştır. Bu 
içerikler infografik tarzda yazdırılabilir biçimde tasarlanmıştır. İnfografik, verinin daha kolay 
ve anlaşılır olması amaçlanarak kullanıcıya grafik destekli sunumu ifade etmektedir. Görsel 
tasarım öncelikle bir MS PowerPoint sunusu olarak hazırlanmış, daha sonra nihai üretim 
aracına aktarılmıştır. Eğitimin belirli bir standart ve düzende olması için her modülde tasarımı 
ortak olan sayfalar tasarlanmıştır. 

Ortak tasarımlı sayfaların oluşturulması: Eğitim bütünlüğünün sağlanması, arayüz 
tutarlılığı ve kullanıcıların sayfaları daha kolay algılayabilmesi için tüm modüllerde ortak bir 
yapı oluşturulmuştur. Bu kapsamda modüle giriş sayfası, hedefin belirtildiği sayfa, içeriğe 
uygun etkili bir özlü söz, örnek soru sayfaları, doğrudan öğretmen görüşlerinden alıntıların 
olduğu sayfalar, soru–cevap sayfaları ve sonuç sayfaları her modülde ortak tasarım güdülerek 
hazırlanmıştır.  

İçeriğin geliştirileceği araca karar verilmesi ve düzenlenmesi: Kolay ulaşılabilir, 
sayfalar arasında gezinmelerine olanak sağlayan ve farklı eğitim modülleri oluşturmaya izin 
veren materyaller tasarlanmasına olanak tanıyan dijital eğitsel materyal geliştirme araçları 
araştırılmıştır. Tüm taleplere karşılık veren Articulate 360 aracının kullanılmasına karar 
verilmiştir. İçeriğe uygun farklı tasarımlar tercih edilmiş, 9 modülden 7’si sayfa yapısı ile 
tasarlanırken kalan 2’si ise video içerik olarak geliştirilmiştir. Modüller, bir oynatıcı içerisinde 
düzenlenmiştir. İlgili oynatıcı eğitimin genel görsel tasarımı doğrultusunda renklendirilmiştir. 
Oynatıcıda hiyerarşik olarak sıralanmış bir içerik ağacı oluşturulmuş ve bu sayfalar arasında 
kullanıcının istediği şekilde hareket edebilmesi sağlanmıştır. Şekil 1’de eğitim setinin 
arayüzü, menü ağaç yapısı ve oynatıcı ile birlikte sunulmuştur. 
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Şekil 1. Eğitim seti arayüzü: Menü ağaç yapısı ve oynatıcı 

 
Geliştirme 

Geliştirme aşamasında bir önceki aşamada belirtilen tasarım hazırlanarak, 
uygulanabilir bir ürün ortaya çıkartılır (Büyüköztürk, Kılıç Çakmak, Akgün, Karadeniz & 
Demirel, 2014). Çevrimiçi öğrenme materyallerini geliştirirken, eğitimin amacına ulaştıracak 
farklı öğrenme ve öğretim tasarım kuram ve yaklaşımlarının kombinasyonu 
kullanılabilmektedir (Ally, 2004). Bu çalışma da eğitim materyali geliştirilirken Skinner’in 
Programlı Öğretim İlkelerinden (Hergenhann, 1988), Öğretim Durumları İlkelerinden (Gagne 
& Briggs, 1979) ve Çoklu Ortam Tasarımı İlkelerinden (Clark & Mayer, 2003) 
faydalanılmıştır. 

Dijital eğitim materyalinin geliştirme sürecinde genel olarak göz önüne alınan 
ilkelerden ilki Programlı Öğretim İlkeleridir. Skinner’e göre (Hergenhann, 1988) bilginin 
küçük parçalar halinde sunulması, öğrenen kişiye öğrenmelerinin doğruluğu ya da yanlışlığı 
konusunda anında dönüt verilmesi ve öğrenen kişinin kendi hızı ile ilerlemesine olanak 
tanıması programlı öğretimin mutlaka olması gereken özelliklerindendir. Bu eğitim setinde de 
her sayfada bir sorunun cevabı bulunmaya çalışılmış, madde türlerinin her biri ayrı ayrı ele 
alınmış ve soru cevap ekranlarında öğrenciye anında dönüt verilmiştir. Bunun yanında eğitim 
setinin gömülü olduğu oynatıcı, kullanıcılara sayfayı tekrar etme, dilediğinde ileri ya da geri 
gitme gibi özellikler sunmaktadır. Bu da kişinin kendi hızı ile ilerlemesine olanak 
tanımaktadır. Bu bakış açısı ile hazırlanan dijital eğitim setinin programlı tasarımın ilkelerini 
karşıladığı söylenebilir. 

Geliştirme aşamasında kullanılan bir diğer ilke de Öğretim Durumları İlkeleridir. Bu 
ilkelerde öğrenenin hedeften haberdar edilmesi gerektiği belirtilmektedir (Gagne & Briggs, 
1979). Ne öğreneceğini bilen kullanıcı bilişsel ve duyuşsal olarak içeriğe hazırlanacak ve 
öğrenme sürecine daha kolay katılacaktır. Bu nedenle öğrenci her modülün başında modülün 
içeriği konusunda bilgilendirilmiştir. 

Dijital eğitim materyali geliştirme sürecinde faydalanılan diğer bir kuram da Çoklu 
Ortam Tasarım İlkeleridir. Bilişsel kurama ve araştırma sonuçlarına göre dijital eğitim 
materyallerinin sadece kelimelerden oluşmasındansa hem kelimeler hem de görsel 
unsurlardan oluşması tavsiye edilmektedir (Clark & Mayer, 2003, s.54). Öncelikli olarak 
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eğitim setinin tüm aşamalarında kelimeler; görsel ve grafiklerle mümkün olduğunca beraber 
kullanılmaya çalışılmıştır (Şekil 2). 

 

 
Şekil 2. Kelime ve grafiklerin beraber kullanımı 

 
Çoklu ortam tasarım ilkelerinden bir diğeri de kişiselleştirmedir. Bu prensibe göre 

diyalog şeklinde olan ifadelerin düz metin olan ifadelere göre daha etkili olduğu bilinmektedir 
(Clark & Mayer, 2003, s.134). Bu ilke göz önüne alınarak gerçek sorunlar bir öğretmen profili 
ile eşleştirilmiş ve sayfalar bu tasarım ile üretilmiştir (Şekil 3). Böyle bir tasarım söz konusu 
olduğunda, kullanıcıların gerçek durumlara daha yakın hissettiği bilinmekte ve eğitimin 
etkililiği artmaktadır. İlgili sayfa tasarımlarında öğretmenlerin madde türleri ile ilgili gerçek 
sorularına mümkün olduğunca çok örnek ile cevap verilmeye çalışılmıştır. Dijital eğitim 
materyallerinin tasarımında çok örneklerin kullanılması, kalıcı öğrenmenin sağlanmasında 
etkili olduğu bilinmektedir (Clark & Mayer, 2003, s.175). 
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Şekil 3. İfadelerin diyaloglarla gösterimi 

 
“Aklımdakileri Soruyorum” teması ile hazırlanan örnek durum sayfalarında 

kullanıcılar, ölçme ve değerlendirme ile ilgili kendi akıllarından da geçen soruların 
cevaplarını bulabilmektedirler. Böylece ilgili madde türünün daha iyi öğrenildiği 
düşünülmektedir. Bu sayfaların ardından kullanıcılar kendi bilgilerini sınayabilecekleri 
“Örnek Soru İnceleme” sayfaları ile karşılaşmaktadırlar (Şekil 4). Bu sayfalarda 
kullanıcılardan bir madde türünü doğru hazırlamak için gerekli olan kontrol listesine göre 
soruları değerlendirmeleri beklenmektedir. 

  

 
Şekil 3. Örnek soru inceleme 

Bunun yanında, öğretmenlerin gereksinim duyacakları “olsa iyi olurdu” 
diyebilecekleri sayfalara faydalı indirilebilir dokümanlar eklenmiştir. Karşılaştırma tabloları 
ya da sürekli el altında tutulmak istenen özet bilgiler grafikler halinde hazırlanarak kullanıcıya 
sunulmuştur (Şekil 5). Bu sayfaların tasarımı da genel şablon çerçevesinde belirlenmiş ve 
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bütünlük korunmuştur. 
 

     
     

Şekil 4. Örnek indirilebilir eğitim dokümanı 
 

Dijital eğitim setindeki Test düzeni ve eğitimdeki kritik bilgiler kullanıcılara video 
içerik olarak sunulmuştur. Bu içerikler de Camtasia 8 yazılımında düzenlenerek ses-
animasyon senkronizasyonu sağlanmıştır.  
 
SONUÇ 

Bu çalışma kapsamında, ölçme ve değerlendirme konusunda öğretmenlerin 
yetersizlikleri ve eğitim gereksinimleri göz önünde tutularak ve bilimsel süreçler izlenerek bir 
dijital eğitim materyali tasarlanmıştır. Bir dijital eğitim materyalinin tasarlanma sürecinde; 
ihtiyaç analizi yapılmasının (Peterson, 2003), bilimsel dayanakların ve kuramların 
izlenmesinin (Reigeluth, 1983) ve teknolojinin etkili kullanılmasının (Hooper & Rieber, 1995; 
Sezer, Karaoğlan Yılmaz & Yılmaz, 2013) önemli olduğu bilinmektedir. Bu düşünceyi temel 
alarak tasarlanmış dijital eğitim setinin, etkin ve verimli olmayan yüz yüze hizmet içi 
eğitimlere bir çözüm olacağını düşünülmektedir (Şenel, Pekdağ & Günaydın, 2018; Uçar & 
İpek, 2006). 

Sınıfiçi ölçme ve değerlendirme süreçlerinin uygulayıcısı olan öğretmenlerin 
niteliğinin arttırılmasında bilimsel temeller göz önünde tutularak tasarlanmış bir dijital eğitim 
setinin etkili olacağı düşünülmektedir. Bu çalışma, bir dijital eğitim setinin tasarlanmasında 
izlenen süreçlerin ortaya koyması açısında araştırmacılara ve uygulayıcılara yol gösterecektir. 
Ayrıca, bu çalışma kapsamında, dijital eğitim setlerinin farklı alanlara genişletilerek öğretmen 
eğitimlerinde kullanılması önerilmektedir. Bu dijital eğitim setlerinin konunun öğretimindeki 
verimliliğini ve etkinliğini ortaya koyacak deneysel araştırmalara ihtiyaç bulunmaktadır. 
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SAĞLIĞIN KORUNMASI VE GELİŞTİRİLMESİ SÜRECİNDE 

SAĞLIK EĞİTİMİ VE SAĞLIK OKURYAZARLIĞI 
Sinem SOMUNOĞLU İKİNCİ 

Doç.Dr., Bursa Uludağ Üniversitesi 
Özet 
Dünya Sağlık Örgütü tarafından 1986 yılında düzenlenen Birinci Sağlığı Geliştirme 
Konferansı sonucunda yayımlanan Ottowa Sözleşmesi’ne göre sağlığın geliştirilmesi, 
bireylerin kendi sağlıkları üzerindeki kontrol seviyelerini yükseltme ve sağlık düzeylerini 
daha da iyiye götürme sürecinin bütünü olarak açıklanmıştır. Bu süreçte, sağlık 
göstergelerinin iyileştirilmesi, sağlıklı yaşam biçimlerinin kazandırılması, olumlu davranış 
kalıplarının geliştirilmesi ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi hedeflenmekte ve bu amaçların 
gerçekleştirilmesi açısından da sağlık eğitimi büyük bir önem taşımaktadır. Sadece bilgi 
sahibi olmanın yeterli olmadığı gerçeğinden hareketle sağlık eğitimi, bireylere sağlıklı yaşam 
için alınması gereken önlemlerin benimsetilmesi, sağlık hizmetlerinin nasıl doğru 
kullanılacağının öğretilmesi, gerek çevrenin gerekse bireylerin kendi sağlık durumlarının 
korunması için sağlıklarını ve çevrelerini iyileştirmeye yönelik kararlar alınması sürecine 
katılması gibi konularda fayda sağlamaktadır. Bu sayede bireylerin sağlıklı olmayı istemeleri, 
nasıl sağlıklı kalınacağını öğrenmeleri, sağlıklılık durumlarını sürdürmek için yapmaları 
gerekenleri kavramaları, gerektiğinde tıbbi bakım almak için başvuru yapmaları ve de 
önerilen bakımı uygulamaları mümkün olabilecektir. Bu nedenle sağlık eğitimlerinin 
planlanması aşamasında, bireylere aşılanmak istenen bilgilere ilişkin olarak konunun 
seçiminden sunuluşuna kadarki tüm aşamalarda öncelikle kavramsal bir çerçeve çizilmeli ve 
sosyal, ekonomik ve kültürel çevreyi kapsayacak deneyimlere yer verilmelidir. Çünkü 
sağlığın geliştirilmesindeki önemli uygulamalardan biri olan sağlık eğitimi, hem bireye ve 
çevreye yönelik koruyucu hekimlik uygulamalarından biri olarak kabul edilmekte hem de 
halkın sağlık hizmetlerine doğrudan katılımı yoluyla kendi sağlığı ile ilgili konularda 
sorumluluk almasına olanak sağlamaktadır. Bireylerin üstlendikleri bu yeni rollerinde başarılı 
olmalarının, sahip oldukları sağlık okuryazarlığı becerileri ile yakından ilgili olduğu 
düşüncesinden hareketle de, sağlığın geliştirilmesi aktivitelerinin planlanması aşamasında, 
sağlık okuryazarlığı kavramına giderek artan bir oranda önem verilmeye başlanmıştır. Yüksek 
sağlık okuryazarlığı sayesinde hem toplumun sağlık sonuçlarının olumlu yönde etkileneceği 
hem de gereksiz bakım maliyetlerinin düşürülmesinin mümkün olacağı düşünülmektedir.  
Bu düşüncelerden hareketle hazırlanan çalışmada sağlığın korunması ve geliştirilmesi, sağlık 
eğitimi ve sağlık okuryazarlığı kavramları açıklanacak, önemine ve olası yararlarına yer 
verilecektir. 
Anahtar Kelimeler: Sağlığın Geliştirilmesi, Sağlığın Korunması, Sağlık Eğitimi, Sağlık 

ULUSLARARASI 24 Kasım BAŞÖĞRETMEN EĞİTİM ve  
YENİLİKÇİ  BİLİMLER SEMPOZYUMU 
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okuryazarlığı.  
 
 
I. GİRİŞ 
 Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından 1986 yılında düzenlenen 1. Uluslararası 
Sağlığı Geliştirme Konferansını takiben yayımlanan Ottowa Sözleşmesi’ne göre sağlığın 
geliştirilmesi, bireylerin kendi sağlıkları üzerindeki kontrol becerisini artırarak, sağlık 
düzeylerinin daha iyiye götürülmesi olarak tanımlanmıştır. Sağlıklı kamu politikalarının 
oluşturulması, destekleyici çevrelerin yaratılması, toplum katılımının sağlanması, kişisel 
becerilerin kazandırılması ve sağlık hizmetlerinin yeniden düzenlenmesi sağlığın 
geliştirilmesi sürecindeki önemli adımları ifade etmektedir. Sağlığın korunması ise, en genel 
anlamı ile hastalıkların ortaya çıkmadan önlenmesi olarak açıklanmaktadır. Temel, birincil, 
ikincil ve üçüncül koruma düzeyleri bulunmaktadır. Sağlığı geliştirme; çevresel koşulların 
iyileştirilmesi, etkili beslenme, yaşam stili ve davranış değişikliklerinin yaratılması ve sağlık 
eğitimi aktiviteleri ile sağlığın birincil düzeydeki koruması başlığı altında yer almaktadır 
(Tezel 2019). 
 Alma Ata Bildirgesi’nde de belirtildiği gibi bir toplumda sağlığın korunması ve 
geliştirilmesi sürecinde; Temel Sağlık Hizmetleri büyük önem taşımakta, sağlık eğitimi de 
temel sağlık hizmetlerinin önemli bir ayağını oluşturmaktadır. Sağlık alanındaki gelişmelerin 
fark edilerek davranış değişikliğinin yaratılması sağlık eğitimi ile mümkün olmaktadır 
(Gökkoca 2001). Sağlık okuryazarlığı ise, bireylerin sağlıklarını koruma ve geliştirme 
sürecinde bilgiye ulaşma, bilgiyi anlama, kullanma becerilerini ve motivasyon düzeylerini 
ifade etmekte, düşük okuryazarlık düzeyinin tedavi maliyetlerini yükseltmesi ve tedaviye 
uyum sürecini güçleştirmesi gibi olumsuz etkilerinin olduğu savunulmaktadır (Sağlık 
Bakanlığı 2018). 
 Konunun öneminden hareketle bu çalışmada öncelikle, sağlığın korunması ve 
geliştirilmesi ve bu süreçte büyük bir etkisi bulunan sağlık eğitimi ve sağlık okuryazarlığı 
kavramlarının açıklanması amaçlanmıştır.   
 
II. SAĞLIĞIN KORUNMASI VE GELİŞTİRİLMESİNE GENEL BİR BAKIŞ 
 Doğuştan gelen bazı sağlık sorunları dışında bireylerin sağlıklı oldukları ve sağlıklı bir 
şekilde yaşamlarını sürdürmelerinin de en doğal hakları olduğu vurgulanmaktadır. Bu açıdan 
bakıldığında sağlık hizmetlerinin öncelikli amacının sağlığın korunması olarak ifade edilmesi 
mümkündür. Sağlıklı yaşam ilkelerine uygun bir yaşam tarzı sayesinde birçok sağlık 
sorunundan korunmanın sağlanacağı ve yaşam kalitesinin yükseleceği kabul edilmektedir 
(Bilir 2009).  
 Sağlığın korunması ve geliştirilmesi sürecinde hem bireylerin hem de Sivil Toplum 
Kuruluşları (STK) ile kamu kurum ve kuruluşlarının sektörler arası işbirliği içerisinde hareket 
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etmelerinin ve konuya ilişkin farkındalık yaratılmasının önemli olduğu görülmektedir. 
Özellikle son 30 yılda sağlığın geliştirilmesi uygulamaları büyük bir önem kazanmış ve 1986 
yılında Kanada’da düzenlenen ve sonrasında yayımlanan Ottowa Bildirgesi ile de dünya 
çapında ilgi gören konular arasında yerini almıştır. Bu kavram sosyal ve politik bir süreç 
olarak nitelendirilmekte, sadece bireylerin becerilerini yükseltmekle yetinmeyip, toplumsal, 
çevresel ve ekonomik koşulları değiştirmeye yönelik düzenlemeleri de kapsamaktadır.  
Sağlığın korunması ve geliştirilmesine yönelik olarak yapılan düzenlemeler ile salgın 
hastalıkların önlenmesi, sosyal eşitsizliklerin ortadan kaldırılması ve çevresel faktörlerin 
sağlık üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılması mümkündür (Aydın 2019).   
 Günümüzde sağlığın yükseltilmesi ve iyilik halinin korunması sürecinde, bireylerin ve 
sağlık hizmeti sunan kurum ve kuruluşların çabalarının yeterli olmaması nedeni ile eğitim 
faaliyetlerinin ve etkinliklerinin önemi giderek artmıştır. Buna bağlı olarak da kendi kendine 
öğrenme ve hayat boyu öğrenme gibi kavramlar ön plana çıkmış ve çocukluk döneminden 
itibaren bazı tutum ve davranış değişikliklerinin kazandırılmasında, eğitim faaliyetlerinin 
etkisi gündeme gelmiştir (Aydın 2019).   
 
III. SAĞLIK EĞİTİMİ VE OLASI ETKİLERİ 
 DSÖ’ne göre sağlık eğitimi, bireylere sağlıklı yaşam biçimlerinin öğretilmesi 
sürecinde, ihtiyaç duyulan önlemlerin anlaşılması, benimsetilmesi ve uygulamalara 
inandırılması olarak tanımlanmaktadır. Bir diğer bakış açısına göre de sağlık eğitimi, 
bireylerde sağlıkla ilgili düşüncenin, tutumun, davranışın ve yaşam biçiminin oluşturulması 
amacı ile sürdürülen bir öğrenme yolculuğudur. Bu sayede sağlığın değeri anlatılmakta, 
bireylerin sağlıkları ile ilgili sorunları çözebilme yetenekleri geliştirilmekte, ihtiyaç 
duyduklarında sağlık kuruluşlarından yararlanabilme, sağlıklı yaşam alışkanlıklarını 
kazanabilme ve sağlıklarını koruma ve geliştirme becerilerini kullanabilmeleri mümkün 
olmaktadır (http://docs.neu.edu.tr).     
 Sağlık eğitiminde ele alınan temel konulara bakıldığında kişisel hijyen eğitimi, çevre 
sağlığı eğitimi, kazalardan korunma eğitimi, ilk yardım eğitimi, ana ve çocuk sağlığı eğitimi, 
aile planlaması eğitimi, bulaşıcı hastalıklardan korunma eğitimi, sağlığa zararlı alışkanlıklar 
eğitimi ve dejenaratif hastalıklardan korunma eğitimi gibi başlıkların ön plana çıktığı 
görülmektedir. Sağlık eğitiminin kendisinden beklenen faydayı verebilmesi için, açık amaç 
ilkesi, bireysel farklılık ilkesi, sıra ilkesi, doğru uygulama ilkesi ve sonuçların doğruluğu 
ilkesi gibi bazı temel ilkelere uyulması gerektiği de unutulmaması gereken bir diğer önemli 
husustur (Gökkoca 2001). 
 
IV. SAĞLIK OKURYAZARLIĞI VE ÖNEMİ 
 Sağlık okuryazarlığı ilk kez 1974 yılında Simond tarafından yazılan bir makalede 
kullanılmış ve sonrasında da gerek Amerika Birleşik Devletleri’nde gerekse Avrupa’da konu 
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ile yapılan araştırmaların artış göstermesi söz konusu olmuştur. DSÖ sağlık okuryazarlığını, 
sağlığın korunması ve sürdürülmesi için bireylerin istedikleri sağlık bilgisine erişme, bu 
bilgiyi anlama ve kullanma becerisi şeklinde tanımlamaktadır. Amerikan Tıp Derneği (AMA) 
de sağlık okuryazarlığını açıklarken, bireylerin sağlıkla ilgili mesajları okuyabilmesi, ilaç 
kutularının üzerindeki açıklamaları anlayabilmesi ve sağlık çalışanları ile etkili bir iletişim 
kurarak söylenilenleri kavrayabilmesi şeklinde ele almıştır (Yılmaz ve Tiraki 2016). 
 Bu açıdan bakıldığında sağlık okuryazarlığı, bireylerin kendi sağlıklarına ilişkin karar 
alabilme imkânını vermekte, gerek yaşam kalitelerinin yükseltilmesi gerekse hastalıkların 
önlenmesi ve sağlıklarının geliştirilmesi açısından sağlık bilgisine erişim fırsatı yaratmakta, 
ilaçların doğru bir şekilde kullanımına olanak sağlamakta ve sağlık hizmetlerinden nasıl 
yararlanılacağı konusunda toplumun elini güçlendirmektedir. Yapılan açıklamalardan da 
görüleceği gibi sağlık okuryazarlığı, bireylerin kendi sağlıklarına ilişkin sorumluluklarını 
yükseltmekte ve sağlığın korunması, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının kazandırılması ve 
sağlığın geliştirilmesi sürecinde daha aktif rol almalarını sağlamaktadır (Yılmaz ve Tiraki 
2016). 
 
V. SONUÇ VE ÖNERİLER 
 Hastalıkların önlenmesi, sağlığın korunması, geliştirilmesi ve bu çabaların da 
sürdürülebilir kılınması sürecinde, sağlık eğitimi ve sağlık okuryazarlığının önemi giderek 
yükselmektedir. Bireylerin sürekli öğrenme faaliyetleri ile sağlıklarına ilişkin bilgi 
birikimlerinin artacağına, sağlık ve hastalık konusundaki bilinç düzeylerinin yükseleceğine, 
farkındalık sahibi olacaklarına ve sağlıklarına yönelik kararlarda sorumluluk sahibi olarak 
hareket edeceklerine inanılmaktadır. Bu sayede de toplumun yaşam kalitesinin yükseleceği, 
uygulanan tedavi süreçlerinin benimseneceği ve sağlık giderlerinde düşmelerin yaşanacağı 
öngörülmektedir.  
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TÜRKİYE’ DE UYGULANAN ERKEN MÜDAHALE 
PROGRAMLARININ İNCELENMESİ  

           Sümeyye OKYAR  
                                                     Arş. Gör., Gazi Üniversitesi 
 
Özet 
Bir insanın yaşamdaki ilk yılları geleceğinin temeli olarak görülmektedir. Psikoloji ve eğitim 
gibi alanlardan birçok uzman erken çocukluk döneminin kritik derecede önemini olduğunu 
kabul etmektedirler (Er Sabuncuoğlu ve Diken, 2010). Desteğe ihtiyaç duyan çocukların 
erken dönemlerde belirlenmesi ve desteklenmesi onların gelişimleri açısından önemlidir 
(Aytekin, 2016). Son yıllarda erken müdahale alanı, bebekler, okul öncesi çocuklar ve aileleri 
için birincil hizmet alanı olarak görülmektedir (Odom ve Wolery, 2003). Gelişimsel olarak 
risk altında bulunan ya da gelişimsel yetersizlikleri tanılanmış çocuklara yaşamının ilk 
yıllarında sağlanacak olan eğitim oldukça önemlidir.Özel gereksinimleri olan küçük 
çocukların bilişsel, fiziksel, davranışsal, gelişimsel farklılıkları ve öğrenme özellikleri 
nedeniyle erken dönemlerde sunulacak farklı müdahalelere ve eğitime ihtiyaçları vardır (Er 
Sabuncuoğlu ve Diken, 2010).Erken müdahale yetersizliği, gelişimsel olarak gecikmesi ya da 
gelişimsel olarak risk altında bulunan bebeklere, küçük çocuklara (0-36 ay) ve ailelerine 
yönelik geliştirilen programlar olarak tanımlanmaktadır (Aytekin ve Bayhan, 2015; Dunst, 
2000).Erken müdahale özel gereksinimi olan çocuğa yönelik uygun hizmetler sağlamayı,  
gecikme ve yetersizlik düzeylerini en aza indirmeyi, çocuğun normal gelişimsel düzeye 
ulaşabilmesi için ailelerin yönlendirilmesine yardımcı olmayı amaçlamaktadır (Dunst vd., 
2001; Wolery 1993). Erken müdahale hizmetleri aileler için: çocuk hakkında doğru kararlar 
alabilmelerini sağlamalı, çocuklarıyla yeterli düzeyde etkileşimde bulunmalarını desteklemeli, 
aileleri çocukların gelişimlerine katkıda bulunacak düzeye getirmeli ve ailelerin toplumla 
bütünleşmesini sağlamalıdır. Erken müdahale hizmetleri hizmet sağlayıcılar için: çocukların 
ve ailelerin toplumda kabullerini artırmalı, erken müdahale programlarını uygulanmasını ve 
gelişmesini sağlamalıdır. Erken müdahale ailelerin ve alandaki uzmanlarının iş birliğini 
gerektiren bir destek programıdır. Bu çalışmada erken müdahalenin önemi ve erken 
müdahale programının kanıt temelli uygulamalar açısından nasıl değerlendirildiği 
açıklanmaya çalışılmıştır. Ayrıca Türkiye'de kullanılan erken müdahale programlarından 
Küçük Adımlar Erken Eğitim Programı (KAEEP), Portage, Başarıya İlk Adım Erken Eğitim 
Programının (BİA) nasıl uygulandığı kısaca açıklanmış ve kanıt temelli uygulamalar 
açısından incelenmiştir. 
Anahtar kelimeler: Erken Müdahale, Erken Müdahale Programları, İşbirliği 

GİRİŞ 
Erken Müdahale ve Önemi  
Bir insanın yaşamdaki ilk yılları geleceğinin temeli olarak görülmektedir. Psikoloji ve eğitim 
gibi alanlardan birçok uzman erken çocukluk döneminin kritik derecede önemini olduğunu 
kabul etmektedirler (Er Sabuncuoğlu ve Diken, 2010). Desteğe ihtiyaç duyan çocukların 
erken dönemlerde belirlenmesi ve desteklenmesi onların gelişimleri açısından önemlidir 
(Aytekin, 2016). Son yıllarda erken müdahale alanı, bebekler, okul öncesi çocuklar ve aileleri 
için birincil hizmet alanı olarak görülmektedir (Odom ve Wolery, 2003). Gelişimsel olarak 
risk altında bulunan ya da gelişimsel yetersizlikleri tanılanmış çocuklara yaşamının ilk 
yıllarında sağlanacak olan eğitim oldukça önemlidir.Özel gereksinimleri olan küçük 
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çocukların bilişsel, fiziksel, davranışsal, gelişimsel farklılıkları ve öğrenme özellikleri 
nedeniyle erken dönemlerde sunulacak farklı müdahalelere ve eğitime ihtiyaçları vardır (Er 
Sabuncuoğlu ve Diken, 2010).Erken müdahale yetersizliği, gelişimsel olarak gecikmesi ya da 
gelişimsel olarak risk altında bulunan bebeklere, küçük çocuklara (0-36 ay) ve ailelerine 
yönelik geliştirilen programlar olarak tanımlanmaktadır (Aytekin ve Bayhan, 2015; Dunst, 
2000).Erken müdahale özel gereksinimi olan çocuğa yönelik uygun hizmetler sağlamayı,  
gecikme ve yetersizlik düzeylerini en aza indirmeyi, çocuğun normal gelişimsel düzeye 
ulaşabilmesi için ailelerin yönlendirilmesine yardımcı olmayı amaçlamaktadır. (Dunst vd., 
2001).Wolery (1993) erken müdahale hizmetlerinin temel amaçlarını, bebekler ve çocuklar, 
çocukların aileleri ve erken müdahale hizmeti verenler için aşağıdaki gibi sırlamıştır.  
Erken müdahale hizmetleri çocuklar için: gelişimsel becerilerin en iyi şekilde kazanılmasını 
sağlamalı, sunulacak hizmetler çocuğun toplumla uyumunu en üst seviyeye çıkarmalı, 
bağımsız olarak temel kişisel bakımlarını yapabilmelerini sağlamalı ve yaşam kalitelerini 
arttırmalıdır. Erken müdahale hizmetleri aileler için: çocuk hakkında doğru kararlar 
alabilmelerini sağlamalı, çocuklarıyla yeterli düzeyde etkileşimde bulunmalarını desteklemeli, 
aileleri çocukların gelişimlerine katkıda bulunacak düzeye getirmeli ve ailelerin toplumla 
bütünleşmesini sağlamalıdır. Erken müdahale hizmetleri hizmet sağlayıcılar için: çocukların 
ve ailelerin toplumda kabullerini artırmalı, erken müdahale programlarını uygulanmasını ve 
gelişmesini sağlamalıdır. Erken müdahale ailelerin ve alandaki uzmanlarının iş birliğini 
gerektiren bir destek programıdır. 
Çocuklar yaşamlarının ilk yıllarını genellikle evde geçirmektedirler. Bu dönemlerde 
çocukların öğrenmeleri ailelerinin kendilerine sağladığı yaşantı ve öğrenme fırsatları 
sonucunda gerçekleşmektedir (Birkan, 2002). Anne babalar çocuğu günlük yaşama 
katabilmek için günlük etkinliklerinde uyarlama yapmak durumunda kalabilmektedirler. 
Böyle durumlarda aileler uyarlamaları nasıl yapacağını bilmemektedirler ve desteğe ihtiyaç 
duymaktadırlar. Hizmet sağlayıcıların ve eğitimcilerin, bebek, engelli çocuklar ve ailelerinin 
gelişimini ve refahını desteklemek için kullanabilecekleri güçlü, kanıta temelli bir dizi 
uygulamaya ihtiyaçları vardır ( Odom ve Wolery, 2003). 
Kanıt Temelli Uygulamalar Açısından Erken Müdahale  
Özel eğitimde kanıta temelli uygulamaların kullanılması yönelik bir sürecin oluşturulması 
daha fazla kaynak ortaya çıkarma potansiyeline sahip olduğu için alanda önemli bir gelişme 
olarak görülmektedir (Cook ve Cook, 2016).Cook ve Odom, (2013) de kanıt temelli 
uygulamaların belirlenmesinin uygulamaların etkililiği inceleyen bir literatürün 
oluşturulmasını ile mümkün olabileceğini söylemektedirler. Bir uygulamanın kanıt temelli 
olmasının belirlenmesi önemli zaman ve etkili bir uzmanlık incelemesi gerektirir. Kanıt 
temelli uygulamaların tanımlanmasını için temel mantığının oluşturulması gerekebilir. Kanıt 
temelli uygulamaların temel mantığı genel ve etkili uygulamaları kullanarak öğrenci 
çıktılarının artırılmasıdır.  Bu mantık daha önce uygulanmış, yüksek araştırma kalitesine sahip 
en etkili olduğu belirlenen uygulamaların kullanılmasına dayanır (Cook ve Odom, 2013).  
Spencer, Detrich ve Slocum, (2012) eğitimde kanıt temelli uygulamayı (1) mevcut olan en iyi 
kanıtları (uygulamalar) (2) profesyonel (mesleki) yargı ve (3) uygulanacak kişilerin değerleri 
ile bütünleştiren bir karar verme süreci olarak tanımlamaktadır. En iyi kanıtlar yöntemindeki 
kalite, etki büyüklüğü ve araştırma sayısına bağlıyken en iyi kanıtlara karar verme 
uygulayıcının ve öğrencilerin niteliğiyle, okul bağlamı ve kültürel bağlam ile ne kadar ilişkili 
olunduğuna bağlıdır (Cook ve Cook, 2016; Spencer, Detrich ve Slocum, 2012).  Mesleki 
yargı, çözüm için uygun bir mantığa sahip olunmasıdır. Mesleki yargının (profesyonel 
bilgeliğin) deneyimler yoluyla geliştirildiğini belirtilmektedir. Uygulayıcı değerleri, bireysel 
olarak öğrencilerin, ailelerinin ve toplumun sahip oldukları idealleri temsil etmektedir. Hem 
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mesleki etik hem de pratiklik açısından hizmet verdiğimiz öğrencilerin, ailelerin ve 
toplulukların değerlerinin, karar vermede temel bir öge olarak bulunmasını gerekmektedir 
(Spencer, Detrich ve Slocum, 2012). Eğitim uygulamalarında bu üç faktörün etkileşimi kanıt 
temelli bir uygulamanın temel çerçevesi olarak görülmektedir.  
Erken müdahale uzun zamandır kanıt temelli bir alan olmuştur ve çoğu zaman erken 
müdahale uygulamaları araştırmalar (kanıt) tarafından desteklenmektedir(Odom ve Wolery, 
2003; Odom ve Straın, 2002).Odom ve Wolery, (2003)’de farkı eğitim ve psikolojik 
teorilerden yararlanarak erken müdahale için örtük bir uygulama teorisi geliştirmişlerdir. 
Çalışmalarında böyle bir uygulama için önerilere de yer vermişlerdir.  
 
Aşağıdaki tabloda Odom ve Wolery, (2003)’ de erken müdahalede birleştirilmiş bir uygulama 
için sundukları temel ilkeler ve örnek kanıt temelli uygulamalar listelenmektedir. 
 
Tablo1. Erken Müdahalede Temel İlkeler ve Örnek Kanıt Temelli Uygulamalar 
 
Aile ve ev ortamı erken müdahalede temel içeriklerdir.  
 

• Aile merkezli uygulamalar  
• Sosyal destek temelli modeller 

 
• Uygulamalı çevre eğitimi yaklaşımları  

 
• Ebeveyn eğitim programları 

 
İlişkilerin güçlendirilmesi erken müdahalenin önemli bir özelliğidir. 
 

• İlişki temelli programlar 
• Ebeveyn-bebek etkileşimi programları 
• Akran etkileşimi programları 
• Profesyonel iş birliği programları  

 
Çocuklar çevrelerini gözleyerek ve hareket ederek öğrenirler.  
 

• Doğuştan duyarlı çevre ortamı  
 

• Doğal öğrenme fırsatlarına katılım  
 

• Etkili uygulamaların kullanıldığı sınıflara katılım  
 
Yetişkinler çocuğun öğrenmesini teşvik etmek için aracılık ederler.  
 

• Gömülü öğrenme fırsatları  
 

• Aktivite temelli müdahaleler  
• Rutin oluşturma  
• İpucu ve ipucu sunma stratejileri   
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Çocukların daha farklı ortamlarda bulunması onların bağımsızlığı için gereklidir. 
 

• Toplum ve ev ortamlarında meydana gelen öğrenme fırsatları 
 

• Okul öncesi oyun gruplarına katılım 
 

• Kapsayıcı ortamlarda sosyal entegrasyon müdahaleleri  
 
Erken müdahale uygulamaları bireysel hedef odaklıdır. 
 

• Öğrenme stratejileri ile bağlantılı hedeflerin konulması  
 

• Rutin görüşmelerde aileden bilgi alma  
 

• Ortamlardaki hedeflerin belirlenmesi   
 
Gelişimlere göre programlar arası geçişler teşvik edilmelidir.  
 

• Bir sonraki programın talepleri için gerekli becerinin kazandırılması  
 

• Bir üst programa geçiş için personelin ve ailenin hazırlanması 
 
• Uygun geçişler için kurumlar arası anlaşma   
 
Aileler ve programlar geniş bağlamlardan ele alınmalıdır.  
 

• Aile merkezli planlama 
• Kaynak Haritalama (Resource mapping) 
• Kültürel olarak duyarlı programların oluşturulması  

 
Yukarıdaki tablodaki temel ilkelere bakıldığında erken müdahalede aileler, çocukların 
bireysel özellikleri, ailelerin kültürel değerleri, çocuğun yaşadığı ev ortamı ve aile uzman 
arsındaki işbirliğinin vurgulandığı görülmektedir. Buradan yola çıkarak iyi bir erken 
müdahale programı oluşturulmak istendiğinde bu unsurlar dikkate alınmalıdır diyebiliriz. 
Mohoney ve Wiggers, (2007) çalışmasında iyi erken müdahale programlarının 
tasarlanmasındaki temel amacın ailelerin gereksinimlerini karşılamak ve yeterliliklerini 
artırmak olduğunu söylemektedirler. Ayrıca oluşturulan programların ailelerin yaşadıkları 
olumsuz deneyimleri azaltıp, çocuğunun ihtiyaçlarına yetebilecek donanımlarını attırmasını 
amaçlaması gerektiğini belirtmişlerdir. Uysal ve Akman (2015) çalışmasında da temelinde 
erken müdahale programlarının ortak amaçlarının çocukların tüm gelişim alanlarındaki 
ilerlemelerini sağlayarak ülkeyi toplumsal refaha eriştirmeyi amaçlamaları gerektiğini 
belirtmişlerdir.  
Erken müdahale programları, ülkelerin kalkınmalarında güçlü bir rol almasını sağlayan bir 
politika alanıdır (Akt. Uysal ve Akman, 2015).Erken müdahale programlarına yapılan 
yatırımların ekonomik gelişime olan katkıları devlete gelecek dönemlerde geri dönmektedir. 
Küçük uygulamalarla ülke çapında yaygınlaştırmadan yürütülen erken müdahale 
programlarının geniş çaplı ekonomik gelişmeye fayda sağlayabilmesi çok mümkün 
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olmayabilir. Bunun için ülkede karar verici kişiler çocuklara yatırım yaparak gelecekte geniş 
çaplı etkiler elde etmek istiyorlarsa, yüksek maliyetlide olsa kanıt temelli programlara büyük 
yatırımlar yapmaları ve ülke çapında yaygınlaştırmaları gerekmektedir (Akt. Uysal ve 
Akman, 2015).   
 
                                                             SONUÇ  
Ülkemizde Erken Müdahale  
Türkiye’de erken çocukluk dönemi (0-3 yaş) özel eğitimi ve erken müdahale oldukça yeni bir 
alandır (Bakkaloğlu, 2013; Pınar, 2006). Ülkemizde erken dönemdeki özel eğitim hizmetleri 
yasal düzenlemeler kapsamında yürütülmektedir.   Ülkemizde erken dönem özel eğitim 
hizmetleri ile ilgili düzenlemelere bakıldığında ilk olarak 1997 yılında yürürlüğü giren 573 
sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede“özel eğitim hizmetlerine erken başlamak esastır bu 
özel eğitimin temel ilkeleri arasında yer almaktadır” ibaresinin yer aldığı görülmektedir. 
Sonrasında ise 2006 yılında yürürlüğe giren özel eğitim hizmet yönetmeliğinin özel eğitim 
temel ilkeleri başlığında tekrar vurgulanmaktadır.  Özel eğitim hizmetler yönetmeliğinde okul 
öncesi dönem özel eğitim hizmetleri başlığında bulunan 29. Madde de ise “37-66 ay 
aralığında özel eğitime ihtiyacı olan çocukların okul öncesi eğitim almaları zorunludur” 
ibaresi yer almaktadır. Burada erken çocukluk döneminde 0-3 yaş resmi bir eğitim almalarına 
yönelik bir vurgunun olmadığı görülmektedir. Nitekim OECD 2017 Türkiye raporuna 
bakıldığında da erken dönemde eğitime hizmetlerinden yararlanma oranın çok düşük 
görülmektedir. OECD 2017 Türkiye raporunda Özellikle küçük çocuklarda eğitime erişim ve 
katılım oranı çok düşük olduğu bildirilmiştir. Raporda “Erken çocukluk eğitimi 3 yaş ve altı 
için hala zorunlu bir koşul değildir. 3 yaşındaki çocukların yalnızca %9’u Türkiye’de erken 
çocukluk ve ilköğretim öncesi eğitime kaydolmaktadır ve bu oran da %78’lik OECD 
ortalamasının oldukça altındadır. %39’luk OECD ortalaması ile karşılaştırıldığında ise 2 
yaşındaki çocukların neredeyse hiçbiri erken çocukluk eğitimi almamaktadır” ve “Erken 
çocukluk eğitimi çoğu OECD ülkesinde 5 yaşın altındaki çocuklar için oldukça yaygın olsa da 
Türkiye’de küçük çocukların erken çocukluk eğitimine olan kayıt oranları 4 yaş çocuklarında 
da çok yaygın değildir: %87’lik OECD oranı ile karşılaştırıldığında Türkiye’de ilköğretim 
öncesi ve ilköğretim eğitimine kayıt oranı %32dir” ifadeleri yer almaktadır. Aşağıdaki 
http://www.oecd.org/turkey/sayfasından alınan grafikte Türkiye’nin OECD ülkeleri arasında 
sondan üçüncü olduğu görülmektedir (Şekil 1). 
 

493 / 562



                                                                                        
www.24kasim.org 

 

 

 
 
 
 
 
Şekil 1. 2 ile 5 yaş arasındaki çocukların eğitimi ve eğitim ortamlarına kayıt oranları OECD  
(2015) 
OECD raporlarına bakıldığında ülkemizde erken dönemde sunulan eğitim hizmetlerin yetersiz 
olduğu açıkça görülmektedir.  
Özel eğitim hizmetler yönetmeliğin erken çocukluk dönemi özel eğitim hizmetleri 
başlığındaki 35. Madde de erken çocukluk eğitiminin hangi yaş grubu çocukları kapsadığı 
tanımlanmış ve özel eğitim hizmetleri kurulunun önerisi doğrultusunda erken çocukluk 
birimlerinin açıla bilineceği vurgulanmıştır. 35. Madde’nin ikinci kısmında ise erken 
müdahale veya erken çocukluk hizmetlerinin yürütülmesinde temel alınacak ilkler 
tanımlanmaya çalışılmıştır.  Tanımlanan temel hususlara bakıldığına erken müdahale 
hizmetlerinin ailelerin bilgilendirilmesi ve desteklenmesi yoluyla yapılacağı, bu hizmetlerin 
gerekli durumlarda evde de yürütüle bilineceği, hizmetlerin planlanmasında öncelikle bireyin 
ve ailenin ihtiyaçlarının belirleneceği ve hizmetlerin için ilgili kurum ve kuruluşların iş birliği 
ile yürütüleceği söylenmektedir. Bu temel hususlar önceki bölümde de değinilen erken 
müdahalenin kanıt temelli uygulamalar açısından temel ilkleri ile örtüşmektedir. Ancak bu 
hizmetlerin uygulanmadığı çalışmalarda açıkla dile getirilmiştir. (Bakkaloğlu, 2013; Er 
Sabuncuoğlu ve Diken, 2010; Pınar, 20069).Er Sabuncuoğlu ve Diken, (2010) çalışmasında 
Mevzuatta erken müdahale konusunda temel bir prensip olmasına rağmen, ülkemizde erken 
müdahale de herhangi bir tarama sisteminin olmadığını belirtmektedirler. Yine aynı çalışmada 
erken dönemde özel eğitim ihtiyacı olan çocuk ve aileleri bulmanın tamamen tesadüf eseri 
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olduğu vurgulanmakta ve ailelerin erken müdahale sürecine dâhil olup gerekli erken 
müdahale hizmetlerini alabilmeleri için erken fark edilecek kadar şanslı olmaları gerektiğini 
belirtmişlerdir.   
Sonuç olarak ülkemizdeki mevcut yönetmeliklerde erken müdahaleye ve uygulanmasına 
yönelik oldukça doğru ifadeler bulunmasına rağmen, belirtilenlerin gerçekte uygulamadığı ve 
uygulanması için yapılması gerekenler adımları ifade ettiği görülmektedir(Er Sabuncuoğlu ve 
Diken, 2010). 
 
Ülkemizdeki Erken Müdahale Programlarının Kanıt Temelli Uygulamalar Açısından 
İncelenmesi  
Ülkemizde kullanılan erken müdahale programlarına bakıldığında Portage ve Küçük Adımlar 
Erken Müdahale (Small Steps Early Intervention) Programları sıklıkla kullanılmaktadır.  Bu 
programlara yönelik alanda çeşitli çalışmalarında yapılmış olduğunu görülmektedir. Ayrıca 
alanda yapılan çalışmalara bakıldığında Türkiye’de Başarıya İlk Adım (BİA) Erken Eğitim 
Programına yönelik çeşitli çalışmaların da yapıldığı görülmektedir. Bu çalışmada Türkiye’ de 
kullanılan erken müdahale programları bu üç program kapsamında incelenmeye çalışılmıştır.  
 Kanıt temelli uygulamalar açısından erken müdahale programların incelenmesinde önceki 
bölümlerde aktarılan Spencer, Detrich ve Slocum, (2012)’ de belirttiği üç temel 
bileşeni,Odom ve Wolery, (2003)’ de bilettikleri temel ilkeler ve Özel eğitim hizmetler 
yönetmeliğinde erkene müdahale hizmetlerinin uygulanmasındaki hususlar temel alınmıştır.   
Türkiye’de uygulanan erken müdahale programlarına bakıldığında Portage programının 
uluslararası düzeyde bir program olduğu görülmektedir (Er Sabuncuoğlu ve Diken, 
2010).Ülkemizde Portage(Biber ve Ural, 2012; Tuş Gümüşçü, 1996; Karaaslan ve Bal, 2002), 
Küçük Adımlar Erken Müdahale Programı (Birkan, 2002; Kırcaali-İftar vd., 2001; Küçüker, 
2011; Özkan ve Sucuoğlu, 2011; Sucuoğlu, Ceber-Bakkaloglu, Özenmiş ve Kaygusuz, 2001) 
veBaşarıya İlk Adım (BİA) Erken Eğitim Programının(Çelik, 2012; Diken vd., 2010; Diken, 
vd., 2011; Karaoğlu, 2011; Özdemir, 2011; Özdemir, 2006; Tomris, 2012)etikliğini inceleyen 
çeşitli çalışmaların yapıldığı görülmektedir. Yapılan çalışmaların sayısının sınırlı olduğu 
görülmektedir.Spencer, Detrich ve Slocum, (2012)belirttiğiüç temel bileşeninden mevcut en 
iyi kanıtlar yöntemindeki kalite, etki büyüklüğü ve araştırma sayısına bağlıdır. Buradan 
Türkiye’deki erken müdahale programlarının araştırma sayısı bakımından kanıt temelli 
uygulama olma kriterini tam anlamıyla sağlayamadığı söylenebilir.   
Birkan (2002) çalışmasında Türkiye’de kullanılan erken müdahale programlarından Küçük 
Adımlar ve Portage programına yönelik olarak iki programında aile katılımını sağladığını 
belirtmiştir. Her iki programında uygulamalarının ev ortamında yürütüldüğünü ifade etmiştir. 
Özellikle Küçük Adımlar Programının aile rehberi desteğiuygulandığını ve aile rehberi 
desteği konusunda uygulayıcıların sekiz saatlik eğitime tabi tutulduğunu belirtmiştir. Bu 
eğitimlerde ailelere modüllerin nasıl tanıtılacağı ailelerin programı anlama düzeylerine göre 
değişkenlik modüllerin uygulanmasının değişkenlik gösterebileceği söylenmiştir. Örnek 
olarak da modülü uygulamakta zorlanan ailelere anlamalarını kolaylaştıracak ev ödevleri 
verile bilineceğine değinmiştir. Bu açıklamalar kapsamında Küçük Adımlar ve Portage 
programlarının Odom ve Wolery, (2003) çalışmalarında belirttikleri erken müdahalenin temel 
ilkelerindeki aile desteğini taşıdıkları söylenebilir.  
Melekoğlu, Diken, Çelik ve Tomris (2014) veBaşar ve Özdemir, (2015) çalışmalarında 
BİA’ın etkililiğine yönelik yapılan çalışmaları gözden geçirmişlerdir. Türkiye’de yapılmış 
olan çalışmaların katılımcı gruplarını ve yöntemleri incelendiğinde Dikenvd., (2010) 
çalışması 12 çocuk ile ön-test son-test deneysel desen kullanılarak gerçekleştirilmiştir, 
Karaoğlu, (2011) çalışması 16 çocuk ile ön-test son-test yarı deneysel desen kullanılarak 
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gerçekleştirilmiştir, Özdemir, (2011) çalışması 4 çocuk ile denekler arası çoklu yoklama 
deseni kullanılarak gerçekleştirilmiştir, Diken vd., (2011a) çalışması 102 çocuk ile ön-test 
son-test yarı deneysel desen kullanılarak gerçekleştirilmiştir, Çelik, (2012) çalışması 11 çocuk 
ile ön-test son-test deneysel desen kullanılarak gerçekleştirilmiştir ve Diken, vd., (2011b) 
çalışması 18 çocuk ile ön-test son-test deneysel desen kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Tüm 
çalışmalarda sosyal geçerliğe yönelik bilgi alındığı görülmektedir.Cook ve Odom, (2013) 
çalışmasında kanıt temelli uygulama daha önce uygulanmış, yüksek araştırma kalitesine sahip 
en etkili olduğu belirlenen uygulamaların kullanılmasına dayandığını ifade etmişlerdir. 
Yukarıda sıralanan çalışmaların araştırma yöntemlerine bakıldığında genel olarak ön-test son-
test deneysel desen kullanıldığı ancak katılımcı sayıların düşük olduğu görülmektedir. 
Spencer, Detrich ve Slocum, (2012) belirttiğiüç temel bileşeninden müşteri değerleri de 
katılımcı kişilerin kültürel değerleri ve uygulamaya yönelik beklentilerini kapsamaktadır. 
Yukarıda sıralanan tüm çalışmalardan sosyal geçerlilik bulgusunun alınmış olması kanıt 
temelli uygulamalardaki üç temel bileşenden müşteri değerlerine Başarıya İlk Adım (BİA) 
Erken Eğitim Programını kullanan uygulayıcıların dikkat ettiği söylenebilir.  
 
Aytekin (2016) çalışmasında Türkiye’de lisansüstü düzeyde erken müdahale alanında 
yapılmış tezleri incelemiştir. Çalışmanın kapsamında çeşitli erken müdahale programının 
etkililiğini inceleyen toplam 18 lisansüstü tezi incelemiştir. Bu tezlerden 12 tanesinde 
uygulamaya aile katılımında olduğunu belirtmiştir. Odom ve Wolery, (2003) çalışmasında 
aile katılımının erken müdahale programının etikliğinde birincil önemi olduğunu 
belirtmişlerdir. Bu kapsamda ülkemizde erken müdahale alanında yapılan lisansüstü tezlerinin 
bir bölümünün aile katılımını göz ardı ettiği bununda kanıt temelli uygulamalar ile 
bağdaşmadığı söylenebilir. İncelenen çalışımların daha çok kurum ortamında 
gerçekleştirildiği görülmektedir. Aytekin (2016) çalışmasında 18 çalışma içinde yalnızca 3 
çalışmanın doğrudan ev ortamında gerçekleştirildiğini belirtmiştir.Odom ve Wolery, (2003) 
çalışmasında kanıt temelli erken müdahale uygulamalarının ev ortamında yani çocuğun doğal 
ortamında yürütülmesi gerektiğine vurgu yapılmaktadır. Bu açıdan bakıldığında yapılan 
çalışmaların büyük çoğunluğunun bu ilkeye uymadığı görülmektedir.  
Sonuç olarak bu çalışmada incelenen Portage ve Küçük Adımlar Erken Müdahale (Small 
Steps Early Intervention) Programlarımı ve Başarıya İlk Adım (BİA) Erken Eğitim 
Programları Türkiye'de ülke çapında uygulananerken müdahale programları değildir (Başar ve 
Özdemir, 2015;Er Sabuncuoğlu ve Diken, 2010).Türkiye’de ulusal çapta bir erken müdahale 
politikası olmadığı için mevcut olarak kullanılan erken müdahale programları uyarlanarak 
geliştirilmeli ve mevcut etkili olan çalışmaların sayısı artırılarak ülke çapında kullanılacak 
olan erken müdahale programının bir parçası olmalıdırlar (Er Sabuncuoğlu ve Diken, 2010). 
Bu kapsamda Türkiye’de ülke çapında uygulanabilecek kanıt temelli uygulamalarla 
desteklenmiş bir erken müdahale programına gereksinim vardır.    
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Özet 
Bilimsel makalede, yazar, eğitim sektöründeki yeniliğe yansıyan, eğitim kalitesini ve 

modern bir eğitim sisteminin oluşturulmasını geliştirmede kilit bir faktör olarak vurgulamıştır. 
Aynı zamanda eğitim sektöründe yeniliği engelleyen sosyo-psikolojik faktörleri araştırıyor. 

Modern eğitim sisteminin yeniden yapılandırılması ve yenilenmesi sürecinde, sadece 
bugünümüzü değil geleceğin taleplerini de dikkate almalıyız. Geçmişimiz ne kadar zengin olursa 
olsun, bugünümüz geçmiş değildir. Bu bizim geleceğimiz. Böylece, şimdi, eğitimli nesiller birkaç 
yıl sonra bağımsız bir hayata adım atacak ve bir uzman olarak hareket etmeye başlayacaktır. 
Parlak gelecek, bugün gerçekleştirilen projelerin değerlendirilmesine, sürdürülebilirliğine ve 
başarısına bağlıdır. 

Eğitimdeki yenilikçi değişiklikler aşağıdaki hususlarla karakterize edilir: 
- Eğitim kurumlarının finansmanında ve yönetiminde önemli değişiklikler meydana gelir; 
- Tüm veya farklı derslerin müfredatı eğitimin içeriğinde, yani müfredatta güncellenir. 
- Eğitim teknolojilerinde ve eğitim kurumlarında yeni teknolojilerin kullanımı artıyor; 
Geleneksel eğitimin aksine, ortaya çıkan eğitim sistemi teknolojik açıdan zengindir. 

Geleneksel eğitimde, teknolojik unsurlar, çoğunlukla 'yüz yüze' öğretme ve ders kitaplarına 
dayanarak, zayıf bir şekilde geliştirilmiştir. Yeni eğitim sistemi, BİT potansiyeline ve 
uygulanmasına dayanan bilimsel ve teknolojik kaynaklara dayalı inovasyona dayanmaktadır. 
Eğitim sistemindeki temel değişiklikler, öğretmenlerin yeni pedagojik ve metodolojik düşünceye 
dayanan yenilikçi değişikliklerin doğasının pratik insancıl değerlerini değerlendirmesini ve 
dikkate almasını gerektirir. 

Geleneğin yarattığı ahlaki ve psikolojik iklim ve ideolojik stereotipler, inovasyonu 
engelleyen öznel faktörler olarak hareket eder. Psikolojik engellerin her türlü faaliyet alanında 
muhafazakar bir etkisi vardır. Kişiliği yeni ortama uyarlama sürecini engellerler. Bu tür engeller, 
açık veya gizli, kasıtlı veya kasıtsız olsun, kolektif üyeler tarafından yeni mesleki becerilerin 
kazanılmasında olumsuz bir rol oynamaktadır. Pedagojik kolektifte psikolojik engel seviyesi, 
öncelikle yeniliklere ve psikolojik engelin tezahürüne olumsuz tepki gösteren kolektif üye sayısı 
ile belirlenir. 
Anahtar Sözcükler: Yenilik, Engel, Değer, Eğitim sistemi, Teknoloji 

 
Summary 
In the scientific article, the author has highlighted innovation as a key factor in improving 

the quality of education and the creation of a modern education system, reflecting on innovation 
in the education sector. It also investigated the socio-psychological factors that impede innovation 
in the education sector. 
Keywords: İnnovation, Obstacle, Value, Education system, Technology 
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Eğitimdeki yenilikçi değişiklikler aşağıdaki hususlarla karakterize edilir: 
- Eğitim kurumlarının finansmanında ve yönetiminde önemli değişiklikler meydana gelir; 
- Tüm veya farklı derslerin müfredatı eğitimin içeriğinde, yani müfredatta güncellenir. 
- Eğitim teknolojilerinde ve eğitim kurumlarında yeni teknolojilerin kullanımı artıyor; 
Geleneksel eğitimin aksine, ortaya çıkan eğitim sistemi teknolojik açıdan zengindir. 

Geleneksel eğitimde, teknolojik unsurlar, çoğunlukla 'yüz yüze' öğretme ve ders kitaplarına 
dayanarak, zayıf bir şekilde geliştirilmiştir. Yeni eğitim sistemi, BİT potansiyeline ve 
uygulanmasına dayanan bilimsel ve teknolojik kaynaklara dayalı inovasyona dayanmaktadır. 
Eğitim sistemindeki temel değişiklikler, öğretmenlerin yeni pedagojik ve metodolojik düşünceye 
dayanan yenilikçi değişikliklerin doğasının pratik insancıl değerlerini değerlendirmesini ve 
dikkate almasını gerektirir. Buna, birkaç seviyedeki çelişkiler eşlik eder: 

- Öğretmenlerin, okulun hızlı gelişmesi ışığında uygulama fırsatı; 
- Profesyonel öğretmenlerin mevcut yöntemleri ve faaliyet düzeyleri ile yenilikçiler için 

toplumun ve okul öğretmenlerinin yaratıcı, bilimsel ve pedagojik düşünme talepleri arasında; 
- mevcut eğitim sisteminde ve sürdürülebilirliğini ve bütünlüğünü koruma ihtiyacında belirli 

değişiklikler. 
Bununla birlikte, inovasyon sırasında, inovasyonun hızını yavaşlatan bir takım sosyal ve 

psikolojik engeller de doğal olarak ortaya çıkmaktadır. Bu tür engellerin örnekleri, eğitim 
kurumlarında, öğretmenlerde ve eski kuşakların stereotiplerinde, inovasyona muhafazakar bir 
yaklaşım sergileyen onlarca yıllık deneyim örnekleridir. Kolektifin, özellikle de okul yöneticileri 
de dahil olmak üzere önde gelen eğitim çalışanlarının baskın olduğu muhafazakar potansiyeller, 
çoğu zaman liberaldir, hatta bazen yeni öğretim teknolojilerinin benimsenmesini ve 
uygulanmasını engelleyen teşvik tedbirlerinin uygulanmasını engellemektedir. Bilimsel ve 
teknolojik yeniliklerin eğitimde uygulanmasını engelleyen temel psikolojik engeller şunlardır: 

- Eğitimcilerin yeniliklere karşı olumsuz tutumlarına katkıda bulunan özel faktörler; 
- yenilikçiliği ve psikolojik engel seviyesini olumsuz etkileyen ekip üyelerinin sayısı; 
- İşçilerin olumsuz tepkilerinin ve karakterlerinin tezahürü. 
Eğitimde yeniliği engelleyen çeşitli psikolojik engeller vardır: 
1. Pasif engeller. Örnek olarak, öğretmenin çalışma alanını iyileştirme arzusu olmadığını ve 

ekibin yeniliği uygulamak ve gerçek değişiklikler yapmak için kullandığı yöntemleri 
göstermediğini gösterebiliriz. 

2. Eğitim kurumlarında çalışan öğretmenlerin ve eğitimcilerin beden eğitiminde tipik 
özellikler ve fiziksel engeller. 

3. Alternatifleri ve muhafazakarlığı kabul etmemek. 
Geleneğin yarattığı ahlaki ve psikolojik iklim ve ideolojik stereotipler, inovasyonu 

engelleyen öznel faktörler olarak hareket eder. Psikolojik engellerin her türlü faaliyet alanında 
muhafazakar bir etkisi vardır. Kişiliği yeni ortama uyarlama sürecini engellerler. Bu tür engeller, 
açık veya gizli, kasıtlı veya kasıtsız olsun, kolektif üyeler tarafından yeni mesleki becerilerin 
kazanılmasında olumsuz bir rol oynamaktadır. Pedagojik kolektifte psikolojik engel seviyesi, 
öncelikle yeniliklere ve psikolojik engelin tezahürüne olumsuz tepki gösteren kolektif üye sayısı 
ile belirlenir. 

Modern zamanlarda yeniliğe yol açan bazı eğilimler vardır: 
- eğitim sürecinin insanlaştırılması; 
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- Genç neslin eğitim kalitesi ve gelişimi için yüksek gereksinimler; 
- kültürel ve manevi değerlere odaklanmak; 
- Eğitim kurumları arasında rekabetçi ilişkiler. 
Bilgi sistemlerinin kullanılması yoluyla yönetimin birçok avantajı vardır: 
- Verilerin zamanında belirlenmesi, karşılaştırılması ve kullanılması sırasında zaman 

kazanılması; 
- soruşturma verilerinin daha hızlı ve daha yüksek kalitede olmasını sağlamak; 
- idari ve finansal kaynaklardan tasarruf. 
Her ne kadar 1990’ların başından beri Azerbaycan’da eğitim reformu hakkında çok fazla 

tartışma yapılmış olsa da, reform kavramı uygulanmadığından, bu alandaki reformlar sistematik, 
planlı ve epizodik olmamıştır. Sadece Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, 1999 yılında 
Eğitim Reform Programını onayladıktan sonra, yükseköğretim seviyesi de dahil olmak üzere tüm 
eğitim sisteminin amaçlı ve planlı reformlar üzerine odaklanmasını sağladı. Azerbaycan 
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı 13 Haziran 2000 tarihli “Azerbaycan Cumhuriyeti'nde Eğitim 
Sisteminin İyileştirilmesi Üzerine” Kararnamesi uyarınca, eğitimin kalite kontrolü Azerbaycan 
Cumhuriyeti Eğitim Bakanlığı'na devredilmekte ve 105’in akreditasyonunu ve akreditasyonunu 
düzenlemektedir. - yasal düzenlemenin onaylanmasından kısa bir süre sonra, eğitim kalitesini 
izlemek için bir mekanizma kuruldu ve ilk adım, öğrencilerin bilgisini değerlendirmek için yeni 
bir mekanizmanın tanıtılmasıyla denemekti. Şu anda, bu sistem neredeyse tüm üniversiteleri 
kapsamaktadır. Modern gereksinimlere uygun, derin düşünme, pedagojik ve metodik becerilere 
sahip öğretmenlerin eğitimi her zaman ön planda tutulmuştur. Böylece, Azerbaycan Cumhuriyeti 
Eğitim Bakanlığı, Dünya Bankası ile ortaklaşa, 2007 yılında onaylanan Eğitim Sektörü Gelişim 
Projesi kapsamında Azerbaycan Cumhuriyeti'nde Pedagojik Eğitim ve Öğretmen Yetiştirme 
Kavramı ve Stratejisini geliştirmiştir. Konsept onaylandıktan sonra, pedagojik personel eğitimi 
bağlamında reform için baskı yapmaya başladı. 

Avrupa eğitim sistemlerinin entegrasyonu ve bir Avrupa yüksek öğretim kurumunun 
kurulması, modern zamanlarda özellikle önemlidir. Bu bakımdan, Bologna süreci önemli bir rol 
oynamaktadır. Azerbaycan, 2005 yılında Bologna sürecine katıldı ve yüksek öğrenimdeki reform 
şekilleri henüz belirlenmedi. Bologna Deklarasyonu hükümlerini uygulamak için 2006-2010 için 
uygun bir Eylem Planı geliştirildi ve onaylandı. Eylem Planı doğrultusunda “Lisans Eğitiminin 
İçeriği ve Lisans Seviyesi İçin Asgari Devlet İhtiyaçlarının Yapısı” onaylanmış ve ilgili alanlarda 
yeni devlet eğitimi standartları geliştirilmiştir. Uluslararası deneyimlere dayanarak, bu standartlar 
ders sayısını azaltmış, ders saati sayısını (4,440 saatten 3,305 saate kadar), seçmeli derslere 
ayrılan saatlerin miktarı% 10'dan% 20'ye yükseltilmiş ve bağımsız öğrencilere çok fazla zaman 
ayrılmıştır. Azerbaycan'ın Bologna sürecine katılımıyla bağlantılı olarak yükseköğretimde kredi 
sistemi uygulamasına ihtiyaç vardır. Birçok yabancı ülkenin bu sistemin uygulanmasına yönelik 
106 yasal çerçevenin geliştirilmesi konusundaki deneyimleri incelenmiştir, Yüksek Öğretim 
Kurumlarında Kredi Sisteminin Kurulmasına İlişkin Model Yönetmelikler geliştirilmiş ve 
çalışmaların sayısı göz önünde bulundurularak onaylanmıştır. Kredi sistemi uygulamaya karar 
verildi. 2006-2007 öğretim yılında 10 üniversitede başlayan deney, 2007-2008 öğretim yılında 21 
devlet üniversitesini kapsıyordu. Ayrıca, Azerbaycan’da yurtdışında okuyan öğrencilerin 
diplomalarının tanınması için uygun önlemler alınmaktadır. Bu nedenle, Daimi Komisyon, 
Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı'nda “Yükseköğretim alanındaki yabancı ülke 
eşdeğerlerinin tanınması ve iptali ile ilgili kurallar” uyarınca kurulmuştur. “2009-2013 Dönemi 
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Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Reformları Devlet Programı” nın temel amacı (bundan sonra - 
Devlet Programı), ülkenin yüksek öğrenimini Avrupa eğitim alanına entegre etmek, içeriğinin 
cazip ve rekabetçiliğini sağlamak için Bologna sürecinin ilkeleriyle uyumlu olmasını sağlamaktır. 
Ulusal ekonominin ihtiyaçları doğrultusunda yüksek öğrenimin ihtiyaçlarını karşılamak, bilgi 
toplumunun ve bilgi temelli ekonominin gereksinimlerine uygun olarak insan kaynaklarını 
oluşturmak ve nüfusa yüksek eğitime erişim sağlamak için ekonomik ve sosyal açıdan verimli bir 
yüksek öğretim sistemi oluşturmak. 

Amaçlı reformlar ülkemizi yalnızca modern bir gelişim düzeyine getirmedi, aynı zamanda 
gelecek için güvenilir bir temel oluşturdu. Azerbaycan çoktan yeni bir modernleşme sürecine 
girmiştir. Bu dönemin amacı sosyo-ekonomik yaşamı en iyi uluslararası uygulamalara uyarlamak, 
sürdürülebilir ekonomik kalkınmayı sağlamak ve nüfusun yaşam standardını iyileştirmektir. 

Gelecekte, Azerbaycan'ın sosyo-ekonomik ve kültürel gelişim yollarını belirleyen 
"Azerbaycan 2020: Geleceğe Bakış" kavramı, geleneksel ekonomiden "bilgi ekonomisine" geçişi 
öngörmektedir. Aynı zamanda eğitim sisteminde köklü değişiklikler ve ek eğitim ve yaşam boyu 
eğitim gibi bileşenlere duyulan ihtiyacı da beraberinde getiriyor. Eğitim kalitesinin iyileştirilmesi 
ve sürdürülebilir ekonomik büyüme ve sosyal refah kavramında modern bir eğitim sistemi 
oluşturulması da ana stratejik öncelikler arasındadır. Gelecekte, Azerbaycan'ın sosyo-ekonomik 
ve kültürel gelişim yollarını belirleyen "Azerbaycan 2020: Geleceğe Bakış" kavramı, geleneksel 
ekonomiden "bilgi ekonomisine" geçişi öngörmektedir. Aynı zamanda eğitim sisteminde köklü 
değişiklikler ve ek eğitim ve yaşam boyu eğitim gibi bileşenlere duyulan ihtiyacı da beraberinde 
getiriyor. Eğitim kalitesinin iyileştirilmesi ve sürdürülebilir ekonomik büyüme ve sosyal refah 
kavramında modern bir eğitim sistemi oluşturulması da ana stratejik öncelikler arasındadır. 

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programının İnsani Gelişme Endeksi'ne göre, Azerbaycan 
2008'de 101'inci sıradan 2013'te 76. sıraya yükselmiş ve potansiyeli yüksek ülkeler grubuna dahil 
edilmiştir. Ayrıca, 2013-2014 Dünya Ekonomik Forumu raporunda, Azerbaycan'ın ekonomisi 
küresel rekabet gücü derecelendirmesinde 148 ülke arasında 39, BDT ülkeleri arasında ise 1'inci 
sırada yer aldı. 

Dünyadaki önde gelen birçok beyin merkezinin Azerbaycan'ın başarılarını analiz etmesi ve 
desteklemesi memnuniyet vericidir. Günümüzde Azerbaycan'ın politik, ekonomik ve sosyal 
modeli örnek olarak birçok prestijli uluslararası forumda ve konferansta tartışılmaktadır. 

Yarın nasıl göreceğiz? Modern çağımızda, dünyanın dört bir yanındaki insanlar ve 
nihayetinde insanlık, cevap ararken basit gerçeklerle yüzleşmektedir - eğitim kalitesi, daha uygar 
bir arada yaşama biçimleri aramak için yaşam kalitemizi değiştirmemize yardımcı olmalıdır. 
Başka bir deyişle, eğitim olgusu dünyadaki yeni gelişme eğilimlerini tanımlar. Dün durum buydu, 
bugün aynısı ve gelecekte böyle olacak. 

Modern eğitim sisteminin yeniden yapılandırılması ve yenilenmesi sürecinde, sadece 
bugünümüzü değil geleceğin taleplerini de dikkate almalıyız. Geçmişimiz ne kadar zengin olursa 
olsun, bugünümüz geçmiş değildir. Bu bizim geleceğimiz. Böylece, şimdi, eğitimli nesiller birkaç 
yıl sonra bağımsız bir hayata adım atacak ve bir uzman olarak hareket etmeye başlayacaktır. 
Parlak gelecek, bugün gerçekleştirilen projelerin değerlendirilmesine, sürdürülebilirliğine ve 
başarısına bağlıdır. 
 
 
 

502 / 562



                                                                                        
www.24kasim.org 

 

 

Kaynakça 
1.       “Azerbaycan: 2020: Geleceğe Bakış” Gelişim Kavramı, B, 2012. 
2.    Mamedov I. Eğitimde Yenilik Yönetimi. http: / /www.anl. az / aşağı / meqale / az_muellimi / 
2014 / Ocak / 350556.htm 
3.       Azerbaycan Cumhuriyeti Eğitim Kanunu. B. Kanun, 2010. 
4.     Aktarımın gerçek sorunları. Azerbaycan Cumhuriyeti Eğitim Sorunları Enstitüsü. B. 2007. 
5.     Eğitim yönetimi: önemli yenilikler, etkili sonuçlar. https: / / 525. Az / site /? name = xeber ve 
haberler 
6. Eğitimde Yenilikler. Http: //metodiktovsiyye.blogspot.com/2015/12/thsild-innovations.html 

 

503 / 562



                                                                                        
www.24kasim.org 

 

 

 
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ MÜZİK BÖLÜMÜ 

ÖĞRENCİLERİNİN ÇALGI ÇALIŞMA YÖNTEMLERİNİ 
UYGULAMA DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ 

INVESTIGATION OF THE APPLICATION LEVELS OF THE STUDENTS OF THE 
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ÖZET 
Mesleki müzik eğitiminin önemli boyutlarından biri olan çalgı eğitimi teknik ve müzikal 
becerilerin kazandırıldığı ve geliştirildiği uzun bir süreci kapsar. Bu süreçte planlanan 
hedeflere ulaşılması ve başarılı bir çalgı eğitimin gerçekleşmesi sistemli ve bilinçli bir çalgı 
çalışma disiplinine bağlıdır. Çalgısına nasıl çalışacağını, etüt ya da eser üzerinde nelere dikkat 
edeceğini bilmeyen bir öğrencinin yaşadığı zorluklar karşısında verdiği uğraş ve enerji 
düşebilir. Çalgı eğitiminde karşılaşılan teknik ve müzikal zorlukların aşılması ve istenilen 
çalgı performansının gösterilebilmesi çalgı çalışma yöntem ve tekniklerinin doğru ve etkili bir 
biçimde kullanılmasını gerektirir. Kendi öğrenme sürecini kontrol eden ve sorgulayan kendisi 
için en uygun öğrenme yöntemini seçen ve uygulayan öğrencilerin çalgı eğitiminde teknik ve 
müzikal zorlukları daha kolay aşabilecekleri söylenebilir. Bu noktada çalgı çalışma yöntem ve 
tekniklerinin öğrencilere kazandırılması önem taşımaktadır. Araştırmanın amacı çalgı eğitimi 
alan öğrencilerin bireysel çalgı çalışma yöntemlerini çalgısında ne düzeyde uyguladıklarını 
incelemek ve çalgı çalışma yöntemleri ölçeğinden alınan ortalama puanlar ile sınıf, cinsiyet ve 
bireysel çalgıları arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığını belirlemektir. Araştırmada 
nicel yöntemlerden tarama modeli kullanılmıştır. Çalışmada araştırma grubunu 2019-2020 
Eğitim ve Öğretim yılı Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi 
Müzik Bölümü 2 ve 3.sınıflarda öğrenim gören toplam 42 öğrenci oluşturmaktadır. Verilerin 
toplanması amacıyla Küçükosmanoğlu ve diğ. (2016) tarafından geliştirilen “Müzik 
Eğitiminde Çalgı Çalışma Yöntemleri Ölçeği” kullanılmıştır. Tek boyutlu olan ölçek toplam 
16 maddeden oluşmakta olup cronbach alpha güvenilirlik katsayısı 0.81’dir. Araştırmadan 
elde edilen veriler normal dağılım gösterdiği için veri analizinde parametrik testler 
kullanılmıştır. Araştırma sonucunda öğrencilerin çalgı çalışma yöntemleri ölçeğinden aldıkları 
ortalama puanlar ile sınıf düzeyi ve cinsiyet arasında anlamlı bir farklılık bulunduğu, çalgı 
türlerine göre anlamlı bir farklılık bulunmadığı belirlenmiştir.  
Anahtar Kelimeler: Güzel Sanatlar Fakültesi, Müzik Bölümü, Çalgı Eğitimi, Çalgı Çalışma 
Yöntemleri  

ULUSLARARASI 24 Kasım BAŞÖĞRETMEN EĞİTİM ve  
YENİLİKÇİ  BİLİMLER SEMPOZYUMU 
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ABSTRACT 
Instrument education, which is one of the important dimensions of professional music 
education, covers a long period in which technical and musical skills are acquired and 
developed. Achieving the planned goals and successful instrument training in this process 
depends on a systematic and conscious instrument discipline.  A student’s effort and energy 
may fall who does not know how to work his/her instrument and what to pay attention to on 
the study. Overcoming the technical and musical difficulties encountered in instrument 
education and demonstrating the desired instrument performance requires the correct and 
effective use of instrument studying methods and techniques. It can be said that students who 
control and question their own learning process and choose and apply the most appropriate 
learning method for themselves can easily overcome technical and musical difficulties in 
instrument education. At this point, it is important to provide students with the methods and 
techniques of instrument study. The aim of the study is to examine the level of the students 
who are trained in musical instruments and how to apply individual instrument studying 
methods in their instruments and to determine whether there is a significant difference 
between the mean scores obtained from the instrument studying methods scale and class, 
gender and individual instruments. In the research, survey model which is one of the 
quantitative methods was used. The study group consisted of 42 students studying in the 2nd 
and 3rd year of the Music Department of Neşet Ertaş Fine Arts Faculty of Kırşehir Ahi Evran 
University in the 2019-2020 academic year. In order to collect the data, “Instrument Study 
Methods Scale in Music Education” developed by Küçükosmanoğlu et al. (2016) was used. 
The one-dimensional scale consists of 16 items and the cronbachalpha reliability coefficient is 
0.81. Since the data obtained from the study showed normal distribution, parametric tests 
were used in the data analysis. As a result of the research, it was found that there was a 
significant difference between the mean scores obtained from the instrument studying 
methods scale and the grade level and gender, there was no significant difference according to 
instrument types. 
Keywords: Faculty of Fine Arts, Department of Music, Instrument Education, Instrument 
Studying Methods 
 
GİRİŞ  
 
Mesleki müzik eğitiminin ana boyutlarından biri olan çalgı eğitimi bir çalgıya ilişkin teknik 
ve müzikal becerilerin kazandırıldığı ve geliştirildiği süreçtir. Topalak’a (2013) göre çalgı 
eğitimi insanın kendi sesi, bedensel devinim ve çeşitli çalgılar aracılığı ile oluşturduğu ses ve 
ritimleri kapsayan bir eğitim aracı olan müzik eğitiminin önemli bir basamağını oluşturur. 
Çilden (2016) çalgı eğitiminin teorinin yanında daha çok uygulamalı bir eğitim olduğunu 
bireyin müzik bilgisini, kültürünü ve öğretmenlik yeterliliklerini ve müzikalitesini 
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geliştirmede önemli rol oynadığına vurgu yaparken, Yağışan (2008) çalgı eğitimini zihin ve 
kasların birlikte çalışması sonucunda meydana gelen psikomotor davranışların bilişsel, 
duyuşsal ve devinişsel davranışlarla desteklenerek beceriye dönüştürüldüğü bir faaliyet olarak 
tanımlamıştır.   
Çalgı eğitiminde doğru yöntem ve tekniklerin seçilmesi ve kullanılması, çalışma ve öğrenme 
stratejilerinin öğrenci tarafından etkili bir şekilde uygulanması olası zorlukların aşılmasında 
önemli ölçüde yardımcı olur. Aksi durumda nasıl ve ne şekilde çalışacağını bilmeyen, 
çalışırken nelere dikkat etmesi noktasında bilinçli davranmayan öğrenci çalgısına uzun saatler 
boyunca çalışmasına rağmen istediği verimi alamayabilir.  
Özmenteş (2013) benzer şekilde çalgı eğitimi alan öğrencilerin kullandıkları çalışma taktikleri 
isimli çalışmasında eserin tonu, ritmik yapısı ve temposu gibi özelliklerinin ortaya çıkarılması 
olası zor pasajların belirlenmesi, benzer ve ayrı melodiler ile eserin armonik yapısının 
çözümlenmesi gibi durumların çalışmadaki etkililiği arttıracak etkenler olarak görmektedir. 
Öte yandan Çimen (1994) çalgı eğitiminde izlenen yöntem ve tekniklerin yanında öğrencinin 
sistemli ve verimli çalışmasının önemine değinerek derslerde uygulanan yöntem ve 
tekniklerin doğru ve etkili kullanılmasına rağmen öğrencinin yetersiz ve plansız çalışmasının 
öğrenme sürecini olumsuz etkileyeceğini belirtmiştir.   
Babacan’a göre (2014) bir esere çalışırken ön hazırlık olarak tonun, ölçü sayısının, 
temposunun ve eser içinde geçen cümlelerin yapısı ile gürlük ve anlatım terimlerinin 
incelenmesi eserin tanınmasını ve karşılaşılabilecek zorlukların görülmesini sağlayacaktır. Bu 
durum yanlış çalışma yapmayı engelleyecektir. Büyükkayıkçı (2004) çalgı eğitimi alan 
öğrencilerin bilişsel, duyuşsal ve devinişsel alanlardaki öğrenme davranışlarının 
geliştirilebilmesinde bilinçli bir yaklaşım uygulanmasının zorunlu olduğuna, bilinçsizce 
yapılan çalışmaların beklenen kazanımları sağlamadığı gibi, öğrencinin öğrenmeye ve 
çalgısına karşı ilgisini de olumsuz etkileyebileceğine vurgu yapmıştır.  
Büyükaksoy (1997) zihinsel becerilerin kontrolünden yoksun olarak yapılan çalışmalarda 
zaman ve enerjinin boşa gidebileceğini, yapılan hataların istenmeyen kalıcı davranışlara 
dönüşebileceğini belirtmiştir.  
Çalışma süresinin bilinçli bir şekilde kullanılması bilişsel, duyuşsal ve devinişsel açıdan iyi 
bir konsantrasyonu gerektirir. Çalgı çalışırken yöntem ve tekniklerin doğru uygulanması 
çalışma sırasında hata yapma oranını azaltarak, çalışma süresinin verimli değerlendirilmesini 
sağlar.  Şendurur (2001a) etkili bir çalışma sürecinde öğrencinin sahip olması gereken 
durumları fiziksel, zihinsel, ruhsal, motivasyon ve çalışma mekanları olarak sıralamıştır. 
Etkili öğrenmenin gerçekleşmesinde öğrencinin öğrenme yöntemlerini bilinçli kullanması, 
fiziksel, ruhsal ve zihinsel açılardan öğrenmeye hazır olması gerektiğini belirtmiştir 
(Şendurur, 2001b).  
Mesleki müzik eğitimi alan çalgı öğrencilerine çalgı öğretiminin başladığı ilk andan itibaren 
nasıl ve ne şekilde çalışacakları, çalışmaya başlamadan önce nelere dikkat edecekleri 
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öğretilmelidir. Buna bağlı olarak çalgı çalışma sürecinin bilinçli bir şekilde gerçekleştirilmesi, 
yöntem ve tekniklerin doğru ve etkili kullanılmasını, sistemli çalışma alışkanlığının 
edinilmesini gerektirmektedir. Kendi öğrenme yollarının farkında olan ve kendisi için en 
uygun çalışma yöntem ve tekniklerini uygulayan öğrencilerin yetiştirilmesi bu noktada önem 
taşımaktadır.  
 
Amaç 
 Çalgı eğitimi alan öğrencilerin bireysel çalgı çalışma yöntemlerini çalgısında ne düzeyde 
uyguladıklarını incelemek ve çalgı çalışma yöntemleri ölçeğinden aldıkları ortalama puanlar 
ile sınıf, cinsiyet ve bireysel çalgıları arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığını 
belirlemektir. Bu düşüncelerle aşağıdaki sorulara çalışma kapsamında cevap aranmıştır. 
 
1. Öğrencilerin çalgı çalışma yöntemlerini uygulama düzeyi nedir? 
2. Öğrencilerin çalgı çalışma yöntemleri ölçeğinde yer alan maddelerin ortalama puanları 
nasıldır? 
3. Ölçekten alınan ortalama puanlara göre;  

a. Sınıf düzeyi  
b. Cinsiyet 
c. Çalgı türleri arasında anlamlı bir farklılık var mıdır? 

 
Önem 
 
Çalgı eğitiminde yöntem ve tekniklerin doğru ve etkili uygulanması çalgı performansını 
artırmada önemli bir etkendir.  Çalgı eğitiminde kullanılan yöntem ve teknikler öğrenmeyi 
daha etkili hale getireceğinden çalgı performans başarısını önemli ölçüde etkilemektedir. Bu 
çalışma öğrencilerin çalgı çalışma yöntemleri ölçeğinde yer alan ifadeleri ne ölçüde 
kullandıklarının belirlenerek, cinsiyet, sınıf düzeyi ve çalgı türleri değişkenlerine göre anlamlı 
bir farklılık gösterip göstermediğinin belirlenmesi açısından önemli görülmektedir.  
 
YÖNTEM 
Araştırma Modeli 
Araştırmada nicel yöntemlerden tarama modeli kullanılmıştır. Tarama modeli bir evren 
içinden seçilen bir örneklem üzerinde yapılan çalışmalar yoluyla evren genelindeki eğilim, 
tutum veya görüşlerin nicel olarak betimlenmesini sağlar (Creswell, 2017).  
Araştırma Grubu 
Çalışmada araştırma grubunu 2019-2020 Eğitim ve Öğretim yılı Kırşehir Ahi Evran 
Üniversitesi Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü 2 ve 3.sınıflarda öğrenim 
gören toplam 42 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışmaya 1.sınıf öğrencileri çalgı eğitimlerine yeni 
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başlamaları, 4.sınıf öğrencileri ise henüz bulunmaması sebebiyle dahil edilmemiştir.  
 Araştırma grubunda yer alan öğrencilerin demografik özellikleri Tablo 1’de gösterilmiştir.  
 
 

Tablo 1. Öğrencilerin demografik özellikleri 
 

Sınıf Kız Erkek Toplam 
2 3 14 17 
3 13 12 25 

Toplam 16 26 42 
 
 
 
Veri Toplama Aracı 
Verilerin toplanması amacıyla Küçükosmanoğlu ve diğ. (2016) tarafından geliştirilen “Müzik 
Eğitiminde Çalgı Çalışma Yöntemleri Ölçeği” kullanılmıştır. Tek boyutlu olan ölçek toplam 
16 maddeden oluşmakta olup cronbach alpha güvenilirlik katsayısı 0.81 olarak belirlenmiştir. 
Araştırma grubuna uygulanan ölçeğin cronbach alpha güvenilirlik katsayısı ise 0.83 olarak 
bulunmuştur. 
Verilerin Analizi 
Araştırma grubundan elde edilen veriler analiz edilmeden önce verilerin normal dağılım 
gösterip göstermediği kontrol edilmiştir. Bunun için “Kolmogorov-Smirnov Test” sonuçlarına 
bakılmıştır.  
 

Tablo 2. Müzik eğitiminde çalgı çalışma yöntemleri ölçeği ortalama puanlarının  
Kolmogorov-Smirnov test sonuçları 

N X  S  Kolmogorov-
Smirnov  

   p  

42 3.40  0.48 0.102  .200 

 
Tablo 2’ye göre p>.05 olduğu için ölçek verileri normal dağılım göstermektedir. Bu sebeple 
ölçekten elde edilen verilerin analizinde parametrik testler kullanılmıştır. 
 
BULGULAR VE YORUMLAR 
Araştırma grubunda yer alan öğrencilere, “Çalgı Çalışma Yöntemleri Ölçeği” uygulanmış ve 
ölçekten elde edilen veriler, “betimsel istatistik” ile yorumlanmıştır. Her çalışma yöntemi 
maddesinin yüzde dağılımlarına, ortalamalarına ve frekanslarına bakılmıştır (Tablo 4). 
Tablonun yorumlanması için; 
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Ölçeğin aralık genişliği a=dizi genişliği / yapılacak grup sayısı, formülü ile hesaplanıp buna 
göre oluşturulan ölçekte; seçenekler ve sınırlar aşağıda verilmiştir. 

 
 
 
 
 

Tablo 3. Ölçeğin seçenekleri ve sınır değerleri 
 
 
 
 
 
 
 

Olumlu 
Maddeler 

Olumsuz 
Maddeler 

Seçenekler Sınır 
 

5 1 Tamamen Katılıyorum 4.21- 5.00 
4 2 Büyük Ölçüde Katılıyorum 3.41- 4.20 
3 3 Kısmen Katılıyorum 2.61- 3.40 
2 4 Çok Az Katılıyorum 1.81- 2.60 
1 5 Hiç Katılmıyorum 1.00- 1.80 

 
Tablo 4. “Çalgı Çalışma Yöntemleri Ölçeği” Maddelerine ait yüzde ve frekans değerleri 
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(f) 

% 
(f) 

% 
(f) 

% 
(f) 
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1. Çalışmaya başlarken çalgımın akordunu kontrol 
ederim. 

25.6 
(11) 

7.0 
(3) 

58.1 
(25) 

7.0 
(3) 

- 3.52 

2. Bireysel çalgımı çalışırken doğru duruş-oturuş ve 
tutuşa dikkat ederim. 

33.3 
 (14) 

31.0 
(13) 

35.7 
(15) 

- - 3.97 

3.Çalıştığım eser/etüdün ton/makamına ve usûl/ölçü 
sayısına dikkat ederim 

23.8 
(10) 

33.3 
(14) 

28.6 
(12) 

14.3 
(6) 

- 3.66 

4. Çalıştığım eser ve etütte bulunan tartım kalıplarını 
incelerim. 

26.2 
(11) 

42.9 
(18) 

26.2 
(11) 

4.8 
(2) 

- 3.90 

5. Bireysel çalışmalarımda metronom kullanmam. 
19.0 
(8) 

23.8 
(10) 

35.7 
(15) 

16.7 
(7) 

4.8 
(2) 

2.64 

6. Bireysel çalgıma çalışırken etüt çalışmalarına zaman 
ayırırım. 

11.9 
(5) 

28.6 
(12) 

47.6 
(20) 

9.5 
(4) 

2.4 
(1) 

3.38 

7. Eser içerisindeki anlatım, gürlük terimlerine ve 
artikülayson işaretlerine dikkat ederim 

9.5 
(4) 

28.6 
(12) 

31.0 
(13) 

31.0 
(13) 

- 3.16 

8. Eser içerisindeki parmak numaraları (duate), tekrar, 
dolap, senyo, Da Capo gibi işaretlere dikkat ederim 

9.5 
4 

33.3 
14 

45.2 
19 

11.9 
5 

- 3.40 

9. Deşifre çalışmalarına zaman ayırırım. 
11.9 
(5) 

35.7 
(15) 

31.0 
(13) 

21.4 
(9) 

- 3.38 

10.  Eser/etüt çalışırken armonik analiz yaparım 
9.5 
(4) 

40.5 
(17) 

33.3 
(14) 

14.3 
(6) 

2.4 
(1) 

3.40 

11. Etüt/Eseri cümle, periyot ve kısımlara ayırarak 
çalışmam. 

7.1 
(3) 

14.3 
(6) 

50.0 
(21) 

16.7 
(7) 

11.9 
(5) 

3.11 

12. Çalıştığım eserin ait olduğu dönemi araştırır dönem 
özelliklerini yansıtmaya çalışırım. 

4.8 
(2) 

52.4 
(22) 

26.2 
(11) 

14.3 
(6) 

2.4 
(1) 

3.42 

13.Eser/etüt çalışırken pozisyon-aralık geçişi ve/veya 
konum hataları (register) yapmamaya dikkat ederim. 

9.5 
(4) 

21.4 
(9) 

40.5 
(17) 

23.8 
(10) 

4.8 
(2) 

3.07 

14. Etüt/Eserin gerçek temposuna ulaşmak için 
hızlandırma çalışmalarına yeterince vakit ayırmam. 

4.8 
 (2) 

14.3 
(6) 

31.0 
(13) 

31.0 
(13) 

19.0 
(8) 

3.45 

15. Eser ve etüt çalışırken hatırlatıcı notlar alırım. 
14.3 
(6) 

31.0 
(13) 

40.5 
(17) 

14.3 
(6) 

- 3.45 

16. Çalıştığım eseri farklı yorumculardan dinlerim. 
16.7 
(7) 

35.7 
(15) 

35.7 
(15) 

9.5 
(4) 

2.4 
(1) 

3.54 

TOPLAM ORTALAMA  X = 3.40 
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Tablo 4’e göre ölçeğe verilen cevapların genel ortalaması X = 3,40 olup sınır değerlerine 
göre çalışmaya katılan öğrencilerin çalgı çalışma yöntemleri ölçeğinde yer alan maddelere 
“kısmen” katıldıkları ve çalgılarında kısmen uyguladıkları söylenebilir. Ölçekte yer alan 
ifadeler incelendiğinde “Bireysel çalgımı çalışırken doğru duruş-oturuş ve tutuşa dikkat 
ederim” ifadesi X = 3,97 puan ortalaması ile en yüksek puan ortalamasına sahip maddedir. 
Öğrencilerin %33,3 tamamen katıldıklarını, %31 inin büyük ölçüde katıldıkları 
görülmektedir. “Çalıştığım eser ve etütte bulunan tartım kalıplarını incelerim” ifadesi X
=3,90 puan ortalaması ile ikinci en yüksek ortalamaya sahip maddedir. “Çalıştığım 
eser/etüdün ton/makamına ve usûl/ölçü sayısına dikkat ederim” ifadesi X =3,66 puan 
ortalaması ile üçüncü en yüksek ortalamaya sahip maddedir. “Çalıştığım eseri farklı 
yorumculardan dinlerim” ifadesine X =3,54 puan ortalaması ile öğrencilerin büyük ölçüde 
katıldıkları, “Çalışmaya başlarken çalgımın akordunu kontrol ederim” ifadesine X =3,52 
puan ortalaması ile büyük ölçüde katıldıkları, “Eser ve etüt çalışırken hatırlatıcı notlar alırım” 
ifadesine X =3,52 puan ortalaması ile büyük ölçüde katıldıkları, X =3,42 puan ortalamasına 
sahip “Çalıştığım eserin ait olduğu dönemi araştırır, dönem özelliklerini yansıtmaya çalışırım” 
ifadesine büyük ölçüde katıldıkları görülmektedir. “Eser içerisindeki parmak numaraları 
(duate), tekrar, dolap, senyo, Da Capo gibi işaretlere dikkat ederim” ve “Eser/etüt çalışırken 
armonik analiz yaparım” ifadelerine verilen cevapların ortalama puanları X =3,40 olup 
kısmen katıldıkları görülmüştür. Bu ifadeyle ilgili Özmenteş (2013) çalgı eğitimi alan 
öğrencilerin çalışma taktiklerini incelediği çalışmasında %72’si katıldıklarını belirtmişlerdir. 
“Bireysel çalgıma çalışırken etüt çalışmalarına zaman ayırırım” ve “Deşifre çalışmalarına 
zaman ayırırım” ifadeleri aynı puan ortalamasına sahip olan X =3,38 diğer iki madde olup 
öğrencilerin kısmen katıldıkları görülmektedir. Deşifre çalışmalarına zaman ayırırım ifadesi 
ile ilgili Özmenteş (2013) çalışmasında öğrencilerin %45,6’sı katılmıyorum cevabı vermiştir. 
Bu bulgu çalışmada elde edilen bulgu ile benzerlik göstermektedir. “Eser içerisindeki anlatım, 
gürlük terimlerine ve artikülayson işaretlerine dikkat ederim” ifadesinin puan ortalaması 3,16 
olup öğrencilerin kısmen katıldıkları, ölçekte en düşük puan ortalamasına sahip X =3,07 
“Eser/etüt çalışırken pozisyon-aralık geçişi ve/veya konum hataları (register) yapmamaya 
dikkat ederim” ifadesine öğrencilerin kısmen katıldıkları belirlenmiştir. Ölçekte yer alan 
olumsuz maddelerden “Bireysel çalışmalarımda metronom kullanmam” ifadesine X =2,64 
ortalama ile kısmen katıldıkları, görülmektedir. Babacan (2014) benzer bir çalışmasında 
piyano öğrencilerinin çalışma sürecinde metronom kullanmadıklarını belirlemiştir. “Etüt/eseri 
cümle, periyot ve kısımlara ayırarak çalışmam” ifadesine X =3,11 ortalama ile kısmen 
katıldıkları, “Etüt/eserin gerçek temposuna ulaşmak için hızlandırma çalışmalarına yeterince 
vakit ayırmam” ifadesine X =3,45 ortalama ile çok az katıldıkları belirlenmiştir.  
 
GSF öğrencileri çalgı çalışma yöntemlerini ne düzeyde uygulamaktadırlar? 
Öğrencilerin çalgı çalışma yöntemlerini ne düzeyde uyguladıklarını belirlemek için, 
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öğrencilerin ölçekten aldıkları toplam puanları incelenmiştir. Toplam puanlar üzerinde yorum 
yapabilmek için verilerin gruplandırılmasına gidilmiştir. Buradan yola çıkarak tahmini aralık 
katsayısı hesaplanmıştır. 
Tahmini Aralık katsayısı= En büyük ölçüm-En küçük ölçüm/İstenen grup sayısı formülü 
kullanılmıştır (Aktaran: Tay, 2007: 148-150). Grup sayısı 5 olarak belirlenmiştir. Buna göre 
birinci grup “çok zayıf”, ikinci grup “zayıf”, üçüncü grup “orta”, dördüncü grup “iyi” ve 
beşinci grup “çok iyi” şeklinde düşünülmüştür.  
Çalışma yöntemleri ölçeğinden alınabilecek en yüksek puan 80, en düşük puan ise16’dır. 
İstenen grup sayısı 5 olduğuna göre; puan aralığı= (80-16) / 5= 12,8’den grup aralığı 13 
olarak bulunur. 
 

Grup Aralığı Grup Değeri 
16-29 Çok zayıf 
30-43 Zayıf 
44-57 Orta 
58-71 İyi 
72-80 Çok iyi 

 
Öğrencilerin ölçekten aldıkları toplam puanların ortalamasına bakıldığında X = 54,24 olup 
öğrencilerin çalgı çalışma yöntemlerini “orta düzeyde” kullandıkları söylenebilir. 
 
GSF öğrencilerinin “Çalgı Çalışma Yöntemleri Ölçeği” ortalama puanları, sınıf düzeyi 
değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir? 
“Çalgı Çalışma Yöntemleri Ölçeği” ortalama puanları ile sınıf düzeyi değişkeni için ilişkisiz 
örneklemler t-testi yapılmıştır. Analiz sonuçları Tablo 5’te gösterilmiştir. 
 
Tablo 5. “Çalgı Çalışma Yöntemleri Ölçeği” Ortalama Puanlarının Sınıf Düzeyi Değişkenine 

Göre t-testi Sonuçları 
Sınıf N X  S sd T p 
2 17 3.03 .19 40 5.26 .000 
3 25 3.66 .45    
 
GSF öğrencilerinin çalgı çalışma yöntemleri sınıf düzeyine göre anlamlı farklılık 
göstermektedir [t (40) = 5.26, p<.05]. 3. Sınıf öğrencilerin çalgı çalışma yöntemleri ortalama 
puanları ( X  = 3.66), 2. Sınıf öğrencilerinin çalgı çalışma yöntemleri ortalama puanlarından 

daha yüksektir ( X  = 3.03). Bu bulguya dayanarak sınıf düzeyinin artması çalgısına çalışmada 
öğrencilerin daha bilinçli olmalarını sağlamış olabileceği söylenebilir.  
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GSF öğrencilerinin, “Çalgı Çalışma Yöntemleri Ölçeği” ortalama puanları, cinsiyet 
değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir? 
“Çalgı Çalışma Yöntemleri Ölçeği” ortalama puanları ile cinsiyet değişkeni için ilişkisiz 
örneklemler t-testi yapılmıştır. Analiz sonuçları Tablo 6’da gösterilmiştir. 

 
Tablo 6. “Çalgı Çalışma Yöntemleri Ölçeği” ortalama puanlarının cinsiyet değişkenine göre  

t-testi Sonuçları 
Cinsiyet N X  S Sd t p 
Kız 16 3.62 .54 40 2.41 .021 
Erkek 26 3.27 .39    
 
GSF öğrencilerinin çalgı çalışma yöntemleri cinsiyet değişkenine göre anlamlı farklılık 
göstermektedir [t (40) = 2.41, p<.05]. Kız öğrencilerin çalgı çalışma yöntemleri ortalama 
puanları ( X  = 3.62), Erkek öğrencilerinin çalgı çalışma yöntemleri ortalama puanlarından 

daha yüksektir ( X  = 3.27).  
 
GSF öğrencilerinin, “Çalgı Çalışma Yöntemleri Ölçeği” ortalama puanları, çalgı türü 
değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir? 
“Çalgı Çalışma Yöntemleri Ölçeği” ortalama puanları ile çalgı türü değişkeni için ilişkisiz 
örneklemler için tek faktörlü varyans analizi (One Way Anova) yapılmıştır. 
Tablo 7’de, öğrencilerin çalgı türlerine göre “Çalgı Çalışma Yöntemleri Ölçeği” ortalama 
puanları betimsel istatistik sonuçları Tablo 8’de ise çalgı türlerine göre “Çalgı Çalışma 
Yöntemleri Ölçeği” ortalama puanlarında farklılaşma olup olmadığını belirlemek için yapılan, 
ilişkisiz örneklemler için tek faktörlü varyans analizi (One Way Anova) sonuçları 
görülmektedir. 
 
Tablo 7. “Çalgı Çalışma Yöntemleri Ölçeği” ortalama puanları betimsel istatistik sonuçları 

Çalgı Türleri 
 

X  S 

Keman 3.59 .36 
Viyola 3.50 .26 

Viyolonsel 3.87 .88 
Şan 3.25 .63 

Piyano 3.75 .40 
Gitar 3.03 .23 
Flüt 3.29 .51 
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Bağlama 3.45 .46 
 
 

Tablo 8. “Çalgı Çalışma Yöntemleri Ölçeği” Ortalama Puanlarının Çalgı Türlerine Göre 
ANOVA Sonuçları 

Varyansın 
Kaynağı 

Kareler 
Toplamı 

Sd Kareler 
Ortalaması 

F p Anlamlı 
Fark 

Gruplar arası 2.314 7 .331 1.542 .187 YOK 
Gruplar içi  7.290 34 .214 
Toplam 9.603 41  
 
Analiz sonuçlarına göre GSF öğrencilerinin Çalgı Çalışma Yöntemleri Ölçeği ortalama 
puanları çalgı türlerine göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir [F (7-34) = 1.542, p>.05]. 
Başka bir deyişle öğrencilerin çalgı çalışma ölçeği ortalama puanları, çalgı türlerine bağlı 
olarak anlamlı bir şekilde değişmemektedir. 
 
SONUÇLAR  
Güzel sanatlar fakültesi öğrencilerinin bireysel çalgı çalışma yöntemlerini çalgısında ne 
düzeyde uyguladıklarını incelemek ve çalgı çalışma yöntemleri ölçeğinden aldıkları ortalama 
puanlar ile sınıf, cinsiyet ve bireysel çalgıları arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığını 
belirlemek amacıyla yapılan çalışmaya, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Neşet Ertaş GSF 
Müzik Bölümü 2. ve 3. Sınıfında öğrenim gören toplam 42 öğrenci katılmıştır.  Tarama 
modelinin kullanıldığı çalışmada verilerin toplanması amacıyla “Müzik Eğitiminde Çalgı 
Çalışma Yöntemleri Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, çalışmaya katılan 
öğrencilerin çalgı çalışma yöntemleri ölçeğinde yer alan maddelere “kısmen” katıldıkları ve 
çalgılarında kısmen uyguladıkları söylenebilir. Öğrencilerin ölçekten aldıkları toplam 
puanların ortalamasına bakıldığında öğrencilerin çalgı çalışma yöntemlerini “orta düzeyde” 
kullandıkları saptanmıştır. Diğer bir ifadeyle öğrencilerin çalgı çalışma yöntemlerini yeterince 
uygulamadıkları ve bunları kullanmayı alışkanlık haline getirmedikleri belirlenmiştir. 
Araştırmanın bir diğer sonucu ise öğrencilerin çalgı çalışma yöntemleri ölçeğinden aldıkları 
ortalama puanlar ile sınıf düzeyi ve cinsiyet arasında anlamlı bir farklılık bulunduğu, çalgı 
türlerine göre anlamlı bir farklılık bulunmadığı şeklindedir. 
 
ÖNERİLER  
1. Çalgı eğitimi derslerinde izlenecek çalgı çalışma yöntem ve teknikleri hakkında öğrenciler 
bilgilendirilebilir. Öğrenciler bireysel çalgı çalışmalarında nelere dikkat etmeleri noktasında 
yeterince aydınlatılarak, öğrencilerde bilinçli çalışma alışkanlığı geliştirilmelidir. 
2. Çalgı eğitimcilerince öğrencilere derslerde çalışma yöntem ve tekniklerinin yanı sıra 
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öğrenme ve çalışma stratejilerinin öğretimi yapılarak etüt, eser ve benzeri yapıtlar üzerinde 
nasıl kullanılacağı noktasında örneklendirilebilir. Bu sayede öğrencilerin strateji ve çalgı 
çalışma yöntemlerini etkili bir biçimde kullanmaları sağlanabilir.  
3. Çalgı çalışmada performansı etkileyebilecek yöntem ve tekniklere ilişkin deneysel 
çalışmalar yapılarak, öğrencilerin çalgı çalışma sürecindeki performans durumları daha 
detaylı incelenebilir.  
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MİKROGÜBRELER VE ONLARIN  

TARIMDA UYGULANMASI ÜZERİNE 
MICRO FERTILIZERS AND THEIR APPLICATIONS IN AGRICULTURE 

МИКРО УДОБРЕНИЯ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 
Şükufe HACİYEVA 

Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi 
Doktora öğrencisi 

 
ÖZET 
Azerbaycan Cumhuriyeti bağımsızlığını kazandıktan sonra tüm alanlarda olduğu gibi, eğitim 

alanında da olumlu gelişmeler olmuştur. Eğitim alanında, önde gelen faktörlerden biri dünya standartlarına 
uygun islahatarın yapılması, eğitimimizin demokratik ve küresel ilkeler temelinde inşa edilmiştir. Artık 
eğitimin içeriğinde köklü değişiklikler gidiyor. Bu nedenle öğretinin teşkiline verilen taleplerde öğretinin 
şekil ve yöntemlerinin belirlenmesinde, ayrıca eğitim faaliyetlerinin planlaştırılmasında da yeniliklerin 
yapılması önemlidir. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in 24 Ekim 2013 tarihli kararnamesi ile 
onaylanmış "Azerbaycan Cumhuriyeti'nde eğitimin gelişmesi üzere devlet stratejisi" adlı belgeye göre 
ülkemizde kalite sonuçları ve gerekliliyine göre dünya ülkeleri arasında lider pozisyonda olan, becerikli 
öğretmen ve eğitim yöneticilerine, gelişmiş teknolojilere dayanan altyapıya sahip eğitim sisteminin 
oluşturulması için etkinliklerin yapılması düşünülüyordu. Bu Azerbaycan'ın Avrupa eğitim sistemine 
entegrasyonu için eönemli zemin oluşturuyor. Bugün lise ve üniversitelerde yeni interaktif eğitim 
tekniklerini kullanarak kimya ve biyoloji fakültelerinde kimya öğretiminin tarım ile ilişkilendirilmesinin 
büyük önemi vardır. Bu sorunun uygulanması şuanda ön plana şekiliyor. Tesadüfi değil ki, 
Cumhurbaşkanımız tarafından 2015 yılı "tarım yılı" olarak ilan edilmiştir. Bu yüzden üniversitelerde 
inorganik kursundan ders veren öğretmenler öğrencilere kimyanın tarımda uygulanması ile ilgili teorik 
meseleleri öğrenmekle beraber, yeri geldikçe onları bir çok pratik işlerle de tanıştırmalıdırlar. Bunun için 
öğrenciler konuların imkan verdiği esas meselelerle tanıştırmalıdırlar. 
Anahtar Kelimeler: Mikrogübreler, tarım, eğitim, kalite, kimya. 

 
ABSTRACT 

         Azerbaijan Republic  , as in all areas, positive changes have taken place in the field of education аfter 
the independence . Our education is built on the basis of democratic and global principles, one of the 
leading factors in the field of education is the development of world-class reforms  . Currently, 
fundamental changes have occurred in the content of education . For this reason, it is important to innovate 
in the definition of forms and methods of doctrine and the planning of educational activities in accordance 
with the requirements. In accordance with the State Education Development Strategy of the Republic of 
Azerbaijan document approved by the Decree of the President of the Republic of Azerbaijan Ilham Aliyev 
on October 24, 2013, according to the quality results and the need for qualified teachers and education 
managers in our country. Measures were planned to create an educational system based on technology .   
This is an important basis for the integration of Azerbaijan into the European education system. Today it is 
very important to link chemistry teaching with chemistry at the departments of chemistry and biology 
using new interactive teaching methods in secondary schools and universities. The implementation of this 
problem is in the first place. It is no coincidence, that our president declared 2015 an agricultural year. 
Therefore, teachers who teach inorganic courses at universities should study theoretical issues related to 
the use of chemistry in agriculture, and also familiarize them with many practical works for students. That 
is why , students must present the basic issues that solve subjects. 
 

ULUSLARARASI 24 Kasım BAŞÖĞRETMEN EĞİTİM ve  
YENİLİKÇİ  BİLİMLER SEMPOZYUMU 
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Keywords: microfertilizers, agriculture, education, quality, chemistry. 
 
Резюме 
Азербайджанская Республика, как и во всех областях, после обретения независимости 

произошли позитивные изменения в сфере образования. Наше образование построено на основе 
демократических и глобальных принципов, одним из ведущих факторов в сфере образования 
является развитие реформ мирового уровня. В настоящее время фундаментальные изменения 
произошли в содержании образования. По этой причине важно вводить новшества в определение 
форм и методов доктрины и планирование образовательной деятельности в соответствии с 
требованиями. В соответствии с Государственной стратегией развития образования 
Азербайджанской Республики документ, утвержденный Указом Президента Азербайджанской 
Республики Ильхама Алиева от 24 октября 2013 года, согласно качественным результатам и 
потребности в квалифицированных преподавателях и менеджерах образования в наших страна. 
Планировались мероприятия по созданию образовательной системы на основе технологий. Это 
важная основа для интеграции Азербайджана в европейскую систему образования. Сегодня очень 
важно связать преподавание химии с химическими на факультетах химии и биологии, используя 
новые интерактивные методы обучения в средних школах и университетах. Реализация этой 
проблемы находится на первом месте. Неслучайно наш президент объявил 2015 год 
сельскохозяйственным. Поэтому преподаватели, которые преподают неорганические курсы в 
университетах, должны изучать теоретические вопросы, связанные с использованием химии в 
сельском хозяйстве, а также знакомить их со многими практическими работами для студентов. 
Именно поэтому студенты должны представить основные вопросы, которые решают предметы. 
Ключевые слова: микроудобрения, сельское хозяйство, образование, качество, химия. 

 
GİRİŞ 
Azerbaycan Cumhuriyeti bağımsızlığını kazandıktan sonra tüm alanlarda olduğu gibi, eğitim 

alanında da olumlu gelişmeler olmuştur. Eğitim alanında, önde gelen faktörlerden biri dünya standartlarına 
uygun islahatarın yapılması, eğitimimizin demokratik ve küresel ilkeler temelinde inşa edilmiştir. Artık 
eğitimin içeriğinde köklü değişiklikler gidiyor. Bu nedenle öğretinin teşkiline verilen taleplerde öğretinin 
şekil ve yöntemlerinin belirlenmesinde, ayrıca eğitim faaliyetlerinin planlaştırılmasında da yeniliklerin 
yapılması önemlidir. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in 24 Ekim 2013 tarihli kararnamesi ile 
onaylanmış "Azerbaycan Cumhuriyeti'nde eğitimin gelişmesi üzere devlet stratejisi" adlı belgeye göre 
ülkemizde kalite sonuçları ve gerekliliyine göre dünya ülkeleri arasında lider pozisyonda olan, becerikli 
öğretmen ve eğitim yöneticilerine, gelişmiş teknolojilere dayanan altyapıya sahip eğitim sisteminin 
oluşturulması için etkinliklerin yapılması düşünülüyordu. Bu Azerbaycan'ın Avrupa eğitim sistemine 
entegrasyonu için eönemli zemin oluşturuyor. Bugün lise ve üniversitelerde yeni interaktif eğitim 
tekniklerini kullanarak kimya ve biyoloji fakültelerinde kimya öğretiminin tarım ile ilişkilendirilmesinin 
büyük önemi vardır. Bu sorunun uygulanması şuanda ön plana şekiliyor. Tesadüfi değil ki, 
Cumhurbaşkanımız tarafından 2015 yılı "tarım yılı" olarak ilan edilmiştir. Bu yüzden üniversitelerde 
inorganik kursundan ders veren öğretmenler öğrencilere kimyanın tarımda uygulanması ile ilgili teorik 
meseleleri öğrenmekle beraber, yeri geldikçe onları bir çok pratik işlerle de tanıştırmalıdırlar. Bunun için 
öğrenciler konuların imkan verdiği esas meselelerle tanıştırmalıdırlar.   

Bu amaçla öğretmen öncelikle tarımda kullanılan en yeni kimyasal maddelerle, özellikle terim ve 
rakamlarla ve iyi tanımalı ki, bunlardan yeri geldikçe kullanabilsin, bu rakamlara göre meseleler 
tasarlayarak öğrencilere çözdürsün. 

Örnek olarak "Mikro gübreler ve tarımda uygulanmasına ait" konusuna bakalım. 
Her bir kimyasal element bitkilerin yaşamında önemli bir rol oynar. Tarım bitkilerinin normal 

gelişmesi ve verimliliğinin artırılması için bitkilere genellikle potasyum (K), azot (N2) fosfor (P) gübreleri 
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vurulmalıdır. Bunlar bitkilerin yaşamı için çok gerektiğinden mikro elementler, kullanılan gübrelere ise 
mikro gübreler denir. Bunlardan en mühümleri fosfor, potasyum, ve azot gübreleridir. 

Öyle elementler de vardır ki, onlar bitkiye az miktarda gerekir ve bu az miktar bitki 
yaşamında büyük öneme sahip olur. Aynı elementin gerekli miktardan fazla veya az miktarda 
verilmesi bitkinin hastalanmasına neden olabilir. Bu elementler mikro elementler, bunlardan 
üretilen gübreler ise mikro gübreler adlandırılır [2]. 

Bitkilerde mikro elementler ya enzimlerin içine dahil olur veya onların işini aktive eder. 
Bu nedenle enzimler katalizörse, o zaman mikro elementleri katalizörlerin katalizörü diye 
söylenilebilir. 

Mikro gübrelere örnek olarak bor, manganez, bakır, çinko, bor-magnezyum gübresi, 
borasit unu, kobalt, molibden vb. gösterilebilir. 

Bitkilere gerekli karmaşık halde mikro elementler verildiğinde onların yapraklarında 
şekerin miktarı artar; bor, molibden ve manganez mikro elementleri verildiğinde bitkideki 
genel azot daha çok artıyor. Araştırmalar sonucunda belirlenmiştir ki, mikro elementlerin 
yardımıyla bitki organizmasında önemli fizyolojik biyokimyasal süreçleri tenzimlemek 
mümkündür. 

Bitki organizmasında oluşan askorbik asitin miktarına da mikro elementler olumlu 
etkiliyor. Askarbin asidin genel nihai halinde en iyi sonuç bor ve kobalt mikro elementlerini 
bitkiye kök aracılığıyla verince alınır. 

Genellikle, mikro elementlerin etkisiyle bitkilerin canlı hücrelerinde giden fermentatif 
reyaksiyonların etkinliği yükselir ki, bu da bitkinin boy gelişimine ve verimliliğine neden olur. 

Mikro elementleri bazen "Mucizeli eklentiler" de adlandırırlar. Bu da o elementlerin canlı 
organizmaların hayatında oynadıkları eşsiz rolleri içindir. Bu elementler canlı organizmalarda çok 
az miktarda olmalarına rağmen hayati süreçlerde büyük rol oynarlar. [3]. 

Öğretmen mikro elementlerden bazılarının bitki hayatındaki önemi hakkında öğrencilere 
bilgi vererek göstermelidir ki, bakır fotosentez sürecinde yer alıyor ve azotun bitkiler tarafından 
benimsenilmesine yardımcı olur. Bitkilerde bakır yetmedikte onların verimliliği azalır veya hiç 
vermez. 

Proteinlerin, yağların ve vitaminlerin sentezinde de bakırın rolü büyüktür. Bundan baska o, 
bitkilerin soğuğa kararlılığını da arttırıyor. 

Hemoglobin ve fosfolipitlerin sentezi için ille bakırın birleşmeleri gerekir. Maddeler 
metabolizması, özellikle hidrokarbon, sulu karbon, karbonhidrat metabolizmasında yer alıyor. 
Bakır bitkilerin kapsamında oksidatif enzimlerin bünyesinde olur. Ana bakır gübrelerinden CuSO4 
-5H2 - bakır kuporosunu gösterilebilir. Bunu hem mikrogübre gibi toprağa verirler, hem toprakta 
dokunun iyi cücermesi ve ürün vermesi için tohumları önceden isladırlar, hem de ağaçları 
çürümekten korumak için antiseptik araç olarak kullanırlar. 

Genellikle, bakır canlıların oksidasyon-redüksiyon süreçlerinde katılımına göre, hacmi 
sadece demirden geri kalıyor. 

Çinko vitaminlerin ve enzimlerin dahil olup fotosentez sürecinin düzenlenmesinde, 
bitkilerin tnefe alımında, boy artışında yer alıyor. Çinkonun çatışmaması sonucunda bitkilerde: 
üzümde, elmada armut vb. hastalık oluşur. Onun çatışmaması proteinlerin ribonukleaza enzimi ile 
parçalanmasına neden olur. Gündüz vakti bitkilerin çinkoya olan talebi artıyor. 

Bu elementin çatışmaması bitkide klorofil miktarın azaltır yapraklar açık yeşil renk alır ve 
metabolizma bozulur. Ana işlevlerinden biri karboanhidraza enziminin bünyesinde oynadığı 
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roldür. Bazı omurgasız hayvanlarda çinko demirin omurgalı hayvanlarda oynadığı rolü oynuyor. 
Bitkiler için önemli elementlerden biri de demirdir. O, protoplazmanın oksidasyon proseslerinde, 
bitkilerin solunumu sürecinde ve hlorofilin oluşumunda yer alıyor. Demir olmayan bitkilerin 
yatakları renksiz olur. Toprakta demir catmadikta bitkilerde hlorofilin ve bazı vitaminlerin sentezi 
gecikir. 

Oksidasyon-redüksiyon süreçlerinin hızlandırılmasında ve çeşitli enzimlerin dahil olması ile 
ilgili demiri yaşam öğelerinden biri olarak adlandırılabilir. Çeşitli demir birleşmelerinden gübre 
olarak kullanılır. 

Öğretmen en gerekli mikro elementlerden biri olan kobalt hakkında öğrencilere bilgi vermeli 
ve not edilmelidir ki, bu eleman bitki ve hayvanların yaşamında önemli bir rol oynar. 
Organizmaya gösterdiği temel hizmet b12 vitamini ile ilgilidir. b12 vitaminlerin en mürekkebidir 
ki, bitkiler ve hayvanlar tarafından üretilmemiştir, sadece bazı mikroorganizmalar tarafından 
sentezlenir. Kobalt tuzları azot değişimini etkiliyor. Kobolt-Sülfat CoSo4 canlı organizmalarda 
kalsiyum ve fosforun benimsenilmesine olumlu etkisi vardır. 

Hayvanların gıdasında kobaltın çatışmaması "okoboltoz" denilen hastalığın oluşmasına 
neden olur ki, sonuçta onların iştahı azalıyor, hayvanlar sıskalaşır, yunlarındaki parlaklık 
kaybolur. Bu özellikle bataklık yerlerde yetişen bitkilerle beslenen hayvanlarda görülür. Bu 
nedenle de özel; bünyesinde kobalt olan tabletler hazırlanmıştır toprağın içinde kobolt mikro 
elementi ulaşmayan bitkilerle beslenen hayvanların yemine katılıyor. Balıkların yemine de kobolt 
mikro elementi katıyorlar ki, ağırlığı artsın ve az hastalansınlar. 

Öğretmen yeri geldikçe diğer mikro elementler hakkında öğrencilere bilgi vermelidir. 
Ayrıca canlı organizmalarda çok cüzi miktarda olan ultra mikro elementler de vardır ki, bu gruba 
yüksek kimyasal pasif elemanları, soy gazlar, radyoaktif elementler içerir 
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Özet 
«Evristik» - öğretim ve orijinal (standart dışı) yöntemler kullanılarak öğrenme standartı 

standart olmayan sorunları hazırlayan yaratıcı bir süreçtir. Evristska eğitimi, muhtemelen 
anlayacaktır. Öğrenci ne ne yapacağını bilmir.. Böylece, problem durum sorun analizi sırasında 
bir sorun haline gelir. Biyolojik eğitimi kullanarak, Biyoloji öğretmeni, sorunu planlamak gerekir. 
Öğrencilerin bilişsel aktiviteyi düzenlemek ve sorunu çözmek için yönlendirin. 
Anahtar kelimeler: Eğitim teknolojileri, Sorunlu eğitim, "evristik" eğitimi, Diyalektik çelişkiler. 

 
Abstract 
"Evristik" is a creative process that prepares standard non-standard learning and learning 

issues with original (non-standard) methods. Evristian training islik elytomake it clear that the 
student does not know what to do and what to do. Thus, the problem-situational problem becomes 
an issue in the analysis process. Using biological teaching, a biology teachers hould beableto plan 
the problem, organize students' cognitive activities, and guide them to the problem's solution. 
Keywords: Training technologies, Problematic training,"Heuristic" training, Dialectical 
contradictions. 

 
Резюме 
«Evristik» - это творческий процесс, который подготавливает стандартные 

нестандартные проблемы обучения и обучения с использованием оригинальных 
(нестандартных) методов. Эвристская подготовка, вероятно, даст понять, что студент не 
знает, что делать и что делать. Таким образом, проблема-ситуационная проблема 
становится проблемой в процессе анализа. Используя биологическое обучение, учитель 
биологии должен уметь планировать проблему, организовывать познавательную 
деятельность учащихся и направлять их на решение проблемы. 
Kлючевые слова: технологии обучения, проблематичное обучение, Обучение «Эвристик», 
диалектические противоречия. 

GİRİŞ 
Eğitim sürecinde çağdaş eğitim teknolojilerinin uygulamasında esas amaç şahsiyete yönelik 

modern eğitim sisteminin kurulmasına yardımcı olmak, eğitim ve terbiyenin demokratikleşmesine 
zemin oluşturmak, öyretmenlerin eğitim başarılarını yükseltmek, onlarda modern çağın taleplerine 
uygun gerekli beceri ve nitelikler şekillendirmek, öğretmenlerin inisiyatif ve yaratıcılığını 
artırmak, modern bir eğitim ortamı yaratmak, öğrencilerde bağımsızlık, eğitim ve sonuç çıkarmak 
alışkanlıklarını formalaştırmaktan ibarettir. 

Günümüzde pedagojik teknoloji adı altında pedagojik süreçte olumlu sonuçlara yol açan 
pedagojik fikirler kompleksi anlaşılır. Pedagojik teknolojilerin temel unsuru onun 

ULUSLARARASI 24 Kasım BAŞÖĞRETMEN EĞİTİM ve  
YENİLİKÇİ  BİLİMLER SEMPOZYUMU 
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mikroteknolojisindedir. Pedagojik mikroteknolojilere aşağıdakılar dahildir: 
    a) hedefler 
    b) teşhishaneler (ilkin, cari, final) 
    c) öğrenme sürecinde subyektlerin ortak faaliyeti (öğretmen-öğrenci, öğrenci-öğrenci) 
    ç) öğretinin teşkili ve şekil, yöntem ve araçların seçilmesi 
    e) öğretilen fennin içeriği 
Eğitim teknolojisi çoktur ve her biri somut telim-terbiye amacını gerçekleştirmeye hizmet 

eder, çeşitli eğitim ve metod araçlarından kullanılır ve bütün bunlar modern yaklaşımlarla 
gerçekleştirilir. Belirtmek gerekir ki, tüm faaliyetleri gerçekleştirmek için öğretmen mesleki 
hazırlığa, tecrübeye, girişimciliye, yaratıcılığa, demokratik ve insancıl niteliklere sahip olmalıdır. 

Modern yüksek eğitim sisteminin önündeki öncelikli amaç-yaratıcılık metodologiyasına ve 
teknolojisine derinden beled olan, yeni bilgiler keşfetmeye, oluşan problemleri halledebilecek 
insanlar, profesyonel uzmanlar yetiştirmektir. Bu öncelik amacın gerçekleştirilmesinde "evristik" 
eğitimin rolü çok büyüktür. "Evristik" eğitim öğrencisi standart olmayan eğitim-idrak konularını 
orijinal (standart) metotlarla işe hazırlayan yaratıcı bir süreçtir. 

Bir kural olarak sorun araştırma sürecinde öğrenilen nesnenin diyalektik karşıtlarını yansıtır. 
Bu açıdan sorun didaktik kategoridir. Sorun hem de psikolojik kategoridir, çünkü nesnenin 
kavranması sürecinde subjektde tezahür eden karşıtlarını temsil eder. Sorunun psikolojik mahiyeti 
bir de şu ki, aynı sorun çeşitli kişiler tarafından çeşitli tarzda algılanır: farklı adamların 
tefekküründe çeşitli zorluklar yaratır; ya da herkes tarafından sorun olarak kabul edilmez ve onu 
çözmek çabası doğurmaz. 

Genel okul sisteminde evristik öğretiye geniş yer verilmesi, gelecek uzmanda yaratıcılık 
potansiyelini geliştiren didaktik teknolojilerin oluşturulması, eğitimin araç ve yöntemlerinin 
bilimsel araştırmanın metodik priyomlarına maksimum yakınlaştırılması, didaktik teknolojilerin 
öğretinin Geliştirici ve terbiye fonksiyonlarının reallaşdırılmasına daha fazla yönlendirilmesi, 
bilgilerin öğrenciler tarafından yaratıcı bir şekilde sahiplenilmesini sağlayan yenilik 
teknolojilerinin uygulanması, geleneksel teknolojilerin giderilmesi, eğitimin bilimsel araştırmalara 
yönlendirilmesi yeni didaktik sistemin- "evristik" öğretinin ortaya çıkmasına neden olmuştur. 

Evristik eğitim, eğitim sürecinin özel şekilde teşkilini öngörüyor. Bu, eğitim yöntemleri ve 
priyomlarının seçilmesinde, öğrenme materiyalinin yapısında kendi yerini bulur. Kendinde 
yaratıcılık öğelerini yansıtan evristik eğitimli yaratıcı benimsemenin uygun yasallarına dayanır. 

Evristik öğretinin önemli unsurlar şunlardır: 
• Mevcut bilgilerin yeni durumlarda kullanımı; 
• Öğrenilen nesnenin yapısını "görmek"; 
• Tanış nesnede yeni mahiyyetin tespiti; 
• Konunun çözümünün alternatif yollarının belirlenmesi; 
• Konunun çözümünün bilinen yollarından yenisinin kombine edilmesi; 
• Konunun çözümünün orijinal çözüm yollarının bulunması. 
Böylece, evristik eğitimi yaratıcılık gerektiren karmaşık sistem olmak üzere etkinliğin 

stereotip biçimlerinden vazgeçmeyi, orijinallik göstermeyi gerektirir. Yaratıcılık gerektiren 
sorunlu eğitim teknolojisi profesyonel düşüncenin oluşmasına hizmet ediyor ve aşağıdaki 
unsurları kapsıyor: 

• Problemi tüm tonları ile "görmek" ve bağımsız bir şekilde idrak etmek; 
• Varsayım ileri sürmek ve kontrol etmek; 
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• Olgu materiyali toplamak; 
• Materiyalin analizi metodikasını hazırlamak; 
• Sonuçları ifade etmek ve pratik uygulama yeteneklerini belirlemek; 
• Sorunun çözümünün tüm boyut ve aşamalarını aşkarlamak; 
• Sorunun kolektif çözümünde kendi statüsünü doğru belirlemek; (Rüstemov, 2007)  
Evristik eğitimi yenilik teknolojileri sistemine dahil edilse de, aslında çok eski bir tarihe 

sahiptir. Hem antik hem de Rönesans döneminde onun öğelerinden (Sokrat'ın evristik mülakatları, 
Galileyin sohbet ve diyalogları, J.J.Russonun sorunlu diyalogları vb.) geniş kullanılmıştır. 

Pratikte sorun-situasiyalar standart olmayan konuların çözümü sırasında ortaya çıkar ve 
öğrencileri idrak zorlukları uzlesdirir, onların düşünce tarzında çelişkili noktaları oluşturur. Eğitim 
materiyalinin sorunlu interpretasiyasının mahiyeti şudur ki, bilgi öğrencilere hazır şekilde teslim 
edilmez. Sorun koyuluyor ve çözümü istenir. Oysa geleneksel pedagojik strateji "bilgilerden-
soruna" serisine dayandığından öğrencilere bilimsel araştırma ve soruşturma beceri ve 
alışkanlıkları aşılamır, onlarda yaratıcılık tutkusu oyatmır, yeni bilgilerin bağımsız olarak elde 
edilmesi yeteneği formalaşdırmır, "hazır bilgi" talebi öğrencinin zihninde gelecek etkinliğin 
modelini oluşturabilmiyor. Bu nedenle biyolojinin eğitiminde "bilgilerden-soruna" stratejisi 
günümüzde kendini doğrultmur ve kendi yerini "sorunlardan-bilgi" stratejisine verir. Bu, yaratıcı 
düşüncenin gelişimini hızlandırır, sorunun toplu çözümü sırasında özne-nesne-özne ilişkisinin 
ortaya çıkmasına neden olur. 

Evristik öğretinin fonksiyonu nelerdir? 
1. Öğrencilerin yaratıcı potansiyeli geliştiriliyor; 
2. Bilgilerin faaliyet yöntemlerinin yaratıcı benimsenilmesi; 
3. Modern bilim yöntemlerine yaratıcı sahip olmak. (Abdullayeva, 2014). 
Sorunlu öğretinin geleneksel öğretiden bazı avantajları vardır: 1) öğrenci bilimsel, 

mantıksal, diyalektik, yaratıcı düşünmeyi öğrenir; 2) öğretim malzemesini daha çok ispatlı eder; 
3) genellikle olumlu sonuçlarının sevinci öğrencilerin kendi düşünce ve becerilerine güveni artırır, 
sonuçta öğrencilerde bilimsel bilgilere ciddi ilgi oluşur; 4) belirlenmişdir ki, gerçeklerin bağımsız 
"keşifleri" çabuk unutulmur, hatta unutuldukta bile, bağımsız elde edilen bilgiler çok çabuk geri 
yüklenir. 

Evristik öğretiden başarıyla kullanmak için biyoloji öğretmeni sorun situasiyaların yapısını 
ve tipologiyasını, çözüm yollarını, pedagojik priyomlarını, bir sözle, evristik öğretinin taktiğini iyi 
bilmelidir. (Hüseynov, 2012: 91-95). 

Okul bilgileri ile yükseköğretim kurumuna verdiği bilgiler arasındaki çelişkiler, sorunun 
bilimsel öneminin kavranması ile onun çözümü için gerekli bilgi rezervinin olmaması, kavramlar 
çeşitliliği, pratik olarak elde edimiş sonuçla onun gerekçeli olması için yeterli teorik bilginin 
olmaması sorunlu situasiyaların mahiyetini oluşturmaktadır. Bu türden diğer çelişkiler teorik ve 
pratik bilgileri arasında mütenasibliyin olmamasından kaynaklanmaktadır. 

Evristik eğitim o halde mümkün ki, öğrenci neyi bilmediğini ve neyi çözmek gerektiğini iyi 
kavrıyor. Böylece, analiz sürecinde problem-durum, sorun meseleye dönüşüyor. Sorun mesele 
bazı sorular doğurur: "Bu çelişkiyi, ne ile izah etmek ve nasıl çözmek?" Problem sorular-problem 
meseleyi, problem mesele ise sorunun çözümü modelini doğurur. Problemin çözüm modeli - 
çözümün yollarını, araç ve yöntemlerini öngörüyor. 

 
Sorunlu eğitim teknolojisi aşağıdaki sırayla gerçekleşiyor: 
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Bu tutarlılık anlaşılmaktadır ki, sorunlu öğretinin temel pedagojik-psikolojik amacı 

öğrencilerde profesyonel sorunlu tefekkür formalaştırmaktır. Buna ulaşmak amacıyla aşağıdaki 
taleplere uymak gerektirir:  

Şu anda öğretide sorunun 4 aşaması vardır: 
 Probleme ilgi uyandıran motiflerin oluşturulması; 
 Bilinen ve bilinmeyen bilgilerin rasyonel oranı; 
 Her aşamada ortaya çıkan sorunların imkanlara uygun olması; 
 Sorunun çözümü sonucunda elde edilen bilginin öğrenen için özel bir anlam ifade 

etmesi. 
1.    Öğretmen sorunu kendisi koyarak, kendisi sorunu faal dinlemeleri ve tartışma 

ortamında çözüyor. 
2.    Öğretmen sorunu koyuyor, öğrenciler serbest şekilde veya onun yönetimi altında çözüm 

yolları buluyor. 
3.     Öğrenci sorun koyuyor, öğretmen o sorunu çözmeye yardımcı oluyor. 
4.    Öğrenci sorunu kendisi koyuyor, kendisi de onu çözüyor. Burada sorunu kendisi 

görmeli, onu şekillendirmeli, çözüm imkanlarını belirleyerek çözmelidir. 
Evristik öğretiiyi kullanan biyoloji öğretmeni sorunu planlaşdırmağı, öğrencilerin bilişsel 

faaliyetlerini organize etmeyi ve onları sorunun çözümüne yöneltmeyi bilmelidir. Buna ulaşmak 
için öğretmen geleneksel çalışma biçimlerini değişmeli, sorun metodun teorik-bilimsel esaslarına, 
priyomlarına, kısacası, onun teknolojisine derinden beled olmalıdır. 
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BİR FLL JR. MACERASI; KIZ ÇOCUKLARININ STEM İLE 
BULUŞMASI 

 
Vahap ALBAYRAK, Sınıf Öğretmeni 

 
ÖZ 

Yeniköy İlkokulu Torbalı-İZMİR olarak tamamı kızlardan oluşan 4. Sınıf öğrencileriyle Fırst 
Lego League jr. Programına katıldık. Bu programa katılmamız Bilim Kahramanların Derneği 
sayesinde olmuştur. Özellikle kız öğrencilerden oluşan bir takım oluşturulması dernek 
tarafından istenmiş ve kız öğrencilerin bilim, fen, mühendislik ve matematikle buluşturulması 
sağlanmıştır. Bu programı uygularken kız öğrencilerin STEM ‘e yaklaşımını, tasarım 
aşamasında karşılaştığımız sorunları, bu sorunları nasıl çözdüğümüzü ve rubriklerin tasarıma 
etkisi incelendi.12 oturum sonunda öğrenciler, Ay’da insanların yaşayabileceği bir uzay üssü 
inşa ettiler. Erken uyarı sisteminden, Ay’da madencilik yapmasına, buzullarının 
eritilmesinden, ekosistem oluşturularak tarım yapılmasına, güneş panellerinden, banyo için 
vakumlu küvette, droneların taşıma ve gözlem için kullanılabilir olmasına kadar 
yaratıcılıklarını ürüne çevirip prototip tasarladılar. Bu program kız öğrencilerin meslek 
seçimlerini ve kariyer planlarını etkiledi. Önceden öğretmen, hemşire, kuaför olmak isteyen 
öğrencilerim, fuarda aldıkları ödülden sonra fikirlerini değiştirdi. Astronot, drone pilotu ve 
mühendis olmak istediklerini ifade ettiler. 
. 

 
 

 
GIRIŞ 

 
 
Bilim Kahramanları Buluşuyor Fırst Lego League jr. Rekabetçi olmayan el becerisi gerektiren 
6-10 yaş arası çocuklar için düzenlenen bir stem programıdır. En çok 6 kişiden oluşturulan 
takımlar 10-12 oturum boyunca sezon temasının gerektirdiği çalışmaları yapar. Daha sonra 
çalışmalarını fuarda sunar. Takımlar education keşif modeli ve LEGO parçalarıyla gerçek 
hayattan yola çıkarak sezon temasına uygun tasarımlar yapar. Lego educaiton wedo2.0 setiyle 
de temel mühendislik ve kodlama becerisi öğrenirler. 

Bu programa katılmamız Bilim Kahramanları Derneği, finansmanımız ise Kızlar 
Bilimle Buluşuyor sosyal sorumluluk projesi sayesinde olmuştur. Yeniköy İlkokulu Torbalı-
İZMİR olarak tamamı kızlardan oluşan 4. Sınıf öğrencileriyle Fırst Lego League jr. 
programına katıldık. Okulumuz toplam 60 öğrencili bir köy okuludur. Bu programa katılmak 
bizim gibi köy okulları için bir hayaldi. Bilim Kahramanları Derneği bu hayalinin gerçek 
olmasına vesile oldu. Bilim Kahramanları Derneği’ne bir kez daha teşekkür ediyorum.  

Görevimiz, yaşanılabilir bir Ay üssü inşa etmekti. Ay’a roket gemimiz ile belli 
miktarda su, hava, enerji ve istediğimiz herhangi bir şeyi götürebiliyoruz. Fakat bu 
götürdüklerimizin sürdürebilirliğini nasıl sağlayabiliriz? Çözmemiz gereken 4 temel problem 
var.  Su, hava, enerji ve aydaki diğer sorunlar. 
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Yöntem 

 
Sezon boyunca mühendislik defteri ile çalıştık. Mühendislik defteri, öğrencilerin problemi 
keşfetmesine, problemi nasıl çözebileceğine ait fikir ve çizimleri ifade etmesine imkân veren 
bir materyaldir. Her öğrenciye birer mühendislik defteri verilir. Daha sonra mühendislik 
defterindeki fikir ve çizimler takımca tartışılıp problemi çözecek olan tasarıma karar verilir. 
Mühendislik defterindeki ‘GELECEK OTURUM’ bölümü bir sonraki oturumda çözülmesi 
istenen sorunu ifade eder. Öğrencilerden bu sorun hakkında araştırma yapması istenir. Bu 
yöntemle öğrencilerin, gelecek oturumda kullanacağı bilgiye kendileri ulaşması amaçlanır. 
Öğrenciler yaptığı araştırmaları takım arkadaşlarıyla paylaşır ve akran öğrenmesi gerçekleşir. 
Ay ile ilgili belgesel ve videolar izlendi. Bu yöntemle öğrenciler Ay hakkında birçok bilgiye 
sahip oldular.  
Öğrenciler problemin çözümüne ilişkin fikir üretmekte biraz zorlandı. Arkadaşlarından birinin 
ürettiği fikri biraz değiştirip söylüyorlardı. Kısır döngüye düşüyorlardı. On iki oturumdan 
oluşan bu süreç hiç de kolay olmadı. Özellikler akademik anlamdaki sınıf birincim çok 
zorlandı. Öğrencilerin yaşadığı bu sıkıntı çözebilmek için beyin fırtınası yöntemini kullandık. 
Ortaya atılan fikirler üzerine tartışma yaptıkça ilerleme kaydettik. Her oturum bu yöntemi 
uyguladık.  

 
PROBLEMLER İÇİN ÇÖZÜM ÖNERİLERİMİZ 

 
 

HAVA 
 Ay yüzeyindeki toz ve gevşek taşlara regolit 

denir. Regolitlerin içinde belli miktarda hava 
olduğunu ve bundan yararlanabileceğimizi 
düşündük.  

    Sera ile temiz -kirli hava döngüsünü 
sağlayabiliriz dedik. 
 

 
ENERJİ 

 Enerji için güneş panellerinden 
yararlanacaktık. 

  Ay’da 14 gün gece 14 gün gündüz olduğunu 
öğrendik. 

   Bunun için çözüm aradık.  
 

 
SU 

 Öğrencilerce yapılan araştırma sonucu Ay’da 
buzulların olduğunu öğrendik. 
 
 

 
AYDAKİ DİĞER İHTİYACLARIMIZ? 

 Ay’da aşağıdaki ihityaçlarımızın 
olabileceğini belirledik. 

 Yemek pişirmek, oyun oynamak, uyumak, 
iletişim, yürüyüş vb. 

 Bu problemlerin çözümü için fikirler üretip 
tasarım yaptık. 

 
 
Çizilen tasarımlar da takımca tartışılıyordu. Daha sonra birlikte karar verilip, LEGO SETİ 
kullanılarak ürün yapılıyordu. Eğer tasarımda hareketli, sesli, sensörlü parçalar varsa wedo 
2.0 setinden eklenip kodlamaları yapılıyordu. Ortaya çıkan tasarım takımca test edilip artı ve 
eksilerine göre yeniden tasarlanıyordu.  
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GELİŞME 
 

 
   1)  Tasarım Geliştirme: 
Bu aşamada şunu gözlemledim, ortada bir ürün varsa öğrenciler yaratıcılıklarını kullanarak 
tasarımı geliştiriyor. Ortada herhangi bir ürün yokken ilkokul öğrencileri yaratıcı olmakta 
zorlanıyor. Bu da ilkokul öğrencilerinin somut evrede olmasının sonucudur. Ortada var olan 
somut bir obje öğrencilerin yaratıcılıklarının ortaya çıkmasına katkı sağlıyor. Bu noktada 
mühendislik defteri kullanmamız çok büyük bir katkı sağlamıştı. Her oturum wedo 2.0 seti ile 
yapabileceğiz tasarımlar mevcuttu. Bu tasarımlar bize ışık tutuyordu. Bu tasarım üzerine 
tartışıp geliştiriyorduk. Bazen de tartışmalar, mühendislik defterindeki ilk ürüne hiç 
benzemeyen bir ürüne götürüyordu. 
 

Tasarım aşamasında öğrencilere sorular yöneltmeliyiz. STEM uygulamaları yaparken 
ilkokul öğrencilerden illaki yeni bir şeyler üretecek değil de var olan üzerinde ne gibi 
değişiklikler yapabiliriz? Nasıl amacımıza uygun bir ürün haline getirilebiliriz? Bu ürün hangi 
yönüyle amacımıza fayda sağlar veya sağlamaz? Gibi sorularla öğrencileri harekete geçirmeli 
ve yaratıcılıklarını ortaya çıkarmalıyız. Stem’deki tasarım aşaması, yaratıcılık becerisinin 
gelişmesi için çok önemli.  

2)Kız ve Erkek Öğrencilerin Yaklaşımı 
Sınıfımın mevcudu 13 olduğu için kız ve erkek öğrencilerin STEM’e olan ilgilerini 

belirlemek için 3 oturum birlikte çalışma yaptık. Erkek öğrenciler Lego setine çok ilgiydi. 
Hemen Lego setiyle bir şeyler tasarlamaya başladılar. Kız öğrenciler ise biraz daha ilgisiz ve 
isteksizdi. Bende kız öğrencilerle kodlama çalıştım. Kodlama dijital olduğu için ilgilerini 
çekti. Kız çocuklarının asılda kodlamaya daha meraklı olduğunu ve ilgilerini çektiğini 
gözlemledim. 

3)Rubriklerin Etkisi: 
Sezon boyunca rubrikler kullandım. Bu tasarlanacak ürünün sınırlarını çiziyor ve odak 

noktalarını belirliyordu. Rubrikler öğrencilere sınırları çizilmiş bir özgürlük alanı sağlıyor. Bu 
da öğrencinin problem ve amaçtan sapmasını engelliyor. Önceden kriterler verildiği için 
öğrenciye süreç içinde ve süreç sonrasında öz değerlendirme yapma imkânı sunuyordu. 

 
 

 
SONUÇ 

 
12 oturum sonucunda Takımımız (Sabiha GÜRAYMAN) Ay'da insanların yaşayabileceği bir 
uzay üssü inşa ettiler. Sabiha GÜRAYMAN ülkemizin ilk kadın mühendisidir. Takımım kız 
öğrencilerden oluştuğu için öğrencilerimden, ülkemizdeki başarılı işlere imza atmış kadın 
mühendislerimiz araştırmalarını istedim. Çünkü bu araştırma öğrencilerin motivasyonunu 
artıracağını ve öğrencilerin kariyer planlamasına ışık tutacağını düşünmüştüm. Öğrenciler 
yaptıkları araştırmaları arkadaşlarıyla paylaştı. Sabiha GÜRAYMAN hakkındaki araştırmalar 
öğrencileri daha çok etkiledi ve bu isme karar verdiler. 
Yaşanabilir Ay Üssümüz 

 Erken uyarı sisteminden,  
 Ay’da madencilik yapmasına,  
 Ay'daki buzullarının eritilmesinden,  
 Ekosistem oluşturularak tarım yapılmasına,  
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 Güneş panellerinden, banyo için vakumlu küvete,  
 Droneların taşıma ve gözlem için kullanılabilir olmasına kadar yaratıcılıklarını ürüne çevirip 

prototipler tasarladılar.  
 Bana Anlat Posteri! 
Yapılan çalışmalar bir poster ile fuarda misafirlere anlatılıyor. Bu poster üç bölümden 
oluşuyor: 

1. KEŞFET: Bu sezonda ne öğrendin? Nasıl öğrendin? 
2. YARAT VE TEST ET: Ay Üssü'nüzü ve wedo 2.0 programını nasıl oluşturdunuz? Nasıl test 

ettiniz? 
3. PAYLAŞ: Takım hakkında ne paylaşmak istersiniz? 

  gibi sorulara cevap veren bir poster sunum oluşturduk. 
 Poster sunum öğrencilerin iletişim, kendini ifade etme, ekip ruhu oluşturma gibi 
becerilerin gelişmesini sağlıyor. 

Fuardan ödülle dönmeleri ve yaptıkları tasarımın başkaları tarafından takdir edilmesi, 
öğrencilerin başarabilirim duygusunun gelişmesini sağladı. Özgüvenlerini arttırdı. Bu 
programa başlamadan önce kız öğrencilere gelecekte ne olmak istiyorsun diye sorduğumda 
genellikle öğretmen, hemşire, kuaför gibi yanıtlar alıyordum. Sihirli ellerin tasarımı ödülünü 
aldıktan sonra fikirleri değişti. Astronot, drone pilotu, mühendis olmak istediklerini 
söylediler. 
 

 
KAYNAKÇA 
  
Fırst Lego League JR. Takım Çalışma Kılavuzu 
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THE ARCHITECT SHEIKH  BAHA AD-DIN. 

CREATIVE ACTIVITY AND CONTRIBUTION TO THE 
DEVELOPMNET  OF THE ARCHITECTURE OF GANJA 

(XVIIc.) 
ЗОДЧИЙ  ШЕЙХ БАХА  АД-ДИН. ТВОРЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ВКЛАД В РАЗВИТИЕ  АРХИТЕКТУРЫ 
ГЯНДЖИ 

 
Доктор архитектуры 

Райха Амензаде 
Баку, Азербайджан 

 
Abstract 
        In the presented article the author has tried to deal with the following questions: 1. the place 
and the role of monumental buildings of the outstanding architect Sheikh Baha ad-Din which 
mainly have formed the centre of medieval Ganja (beginning of the XVIIc.), one of big cities of 
Azerbaijan; 2. architectural – artistic peculiarities of these buildings and constructions, including 
Juma-mosque, Chokak-hamam, caravanserai of Shah Abbas I. 
        The city meydan trapeziform in plan was locked by the cult complex of Juma-mosque in one 
side, in the opposite side – by the bazaar. Juma-mosque (1606) is situated in the centre of the big 
yard built up with the cells along the perimeter of medresse (non- existent now). It occupies a 
narrow south-west side of meydan where there is an access in the form of majestic portal 
composition, there was also a necropolis there ( non-existent now). Not far from here there is 
Chokak-hamam which attracts the attention with large-scale plasticity from far away. Shah Abbas′ 
caravanserai (XVII cc.) which is situated slightly at some distance is also included in the town 
ensemble. 
Keywords: town, meydan, Juma-mosque, hamam, caravanserai 
 
Тезис 

 В представленной статье автор попыталась осветить:  1. место и роль 
монументальных строений выдающегося зодчего  Шейха Баха ад-Дина, сформировавших  
центр средневековой Гянджи (нач.XVII в.);  2. архитектурно-художественные особенности  
этих зданий, в том числе это Джума-мечеть, Чокек-хамам, караван-сарай Шах Аббаса I. 

Трапециевидный в плане общегородской мейдан с одной стороны был замкнут 
культовым комплексом Джума-мечети, а с противоположной стороны - базаром.  Джума-
мечеть (1606) расположенная в центре  большого двора  была обстроена  по периметру 
худжрами медресе (утрачены). Она занимает  узкую юго – западную сторону мейдана, куда 
доступ  организован  в виде величественной портальной композиции,  здесь же находился 
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некрополь (утрачен). Неподалеку расположен Чокек - хамам, привлекающий  издалека 
внимание крупномасштабной пластикой. Караван - сарай Шах Аббаса I (XVIIв.) 
находящийся несколько поодаль также включен в центральный городской ансамбль.   
Ключевые слова:  город,  мейдан,  Джума-мечеть,  хамам,  караван - сарай 

 
  Текст 

Об обширной территории Гянджи  (XVII в.), утопавшей в зелени садов, с развитой 
инфраструктурой, застроенной зданиями и сооружениями широкой типологической 
палитры  можно судить, в частности  по  нарративным  источникам,  в  которых  очевидцы 
с восторгом  описывают  этот   «цветник  Кавказа» ( Эвлия Челеби, Филипп  Авриль,  
Корнелиус де Бруин). 
  Зодчими средневекового Азербайджана уделялось огромное внимание развитию 
традиций  организованного градостроительства. Усиление тенденций целостности  
организации  городского пространства Гянджи, способствовало  образованию   
трапециевидного в  плане   мейдана  с дифференцированным  составом  пространств. 
Принципы  ансамблевой застройки,  приемы сочетания архитектурных  форм получают 
здесь   локальную  специфическую  выраженность. Все это обеспечило упорядоченность  и 
целостность композиционного   каркаса  города,  способствовало возрастанию  значимости  
центральной городской площади, как важного градообразующего фактора. 
  Уменьшение абсолютных размеров одной из коротких сторон мейдана Гянджи 
создало перспективное сгущение метрической структуры торгово-ремесленных рядов  
равноценных  дуканов, тянувшихся  вдоль его длинного фронта. В результате  усилена 
пространственность  мейдана,  не завершенная, но продолженная культовым комплексом. 
Джума-мечеть расположена  в центре большого двора,  обстроенного по периметру 
худжрами медресе (утрачена). Она  занимает  узкую  юго-западную сторону мейдана, куда 
организован доступ в виде величественной портальной композиции, здесь  же  находился  
некрополь (утрачен).  

Центрально-купольная композиция Джума - мечети трактована таким образом, что 
«рукава» квадратного в плане молельного зала (площадь 204 кв.м, d купола – 14 м) 
трансформированы в глубокие порталы - эйваны (ширина 5.0м - 5.60м, выс. 6.0 м) 
центрирующие фасады (кроме южного).  Пространственная разработка мечети приобрела 
характер «открытости»  композиционного решения,  столь редкой в архитектуре культовых 
строений. Порталы - эйваны  значительно усилили  пластическую разработку всего 
строения, в результате чего архитектурно –  художественное решение приобрело  
исключительную выразительность образа. Центральный и единственный купольный 
молельный зал и его роль во всей композиции подчеркнуто выражен размерами и высотой 
над остальными помещениями. Характерной особенностью плана мечети является  
множество  небольших   помещений  с многочисленными  проёмами, связывающими  их 
между собой (2,с.42). Для женщин были отведены небольшие ложи (1,8х2,7м) в северной, 
западной и восточной нишах, устроенные на высоте 4,2м от пола (2, с.46). На оси главного 
входа, в южной стене молельного зала устроен стрельчатоарочный  михраб с 
симметричными световыми проёмами и довольно большим окном поверху. Сталактитовая 
композиция михраба окантована изящным жгутом, причём грани сталактитов облицованы 
небольшими зеркальцами более позднего происхождения, что подтверждается 
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эпиграфикой вкомпонованного сюда небольшого панно, которая  указывает  на   дату- 
1271год хиджры (1845 - 1846), т.е. на время произведенных ремонтно – восстановительных 
работ (1, с.607). По-видимому к этому же периоду относятся рельефные розетки  в зените  
купола, а также над сводом южной ниши, с облицовкой небольшими  зеркальцами  
подобно сталактитам  михраба  (1, с.607). Здесь ж находится замечательной  резной работы 
минбар  ( кафедра)  из дуба.  
   Интерьер просторного светлого молельного зала поражает  лаконичностью  которая  
указывает  на   дату-  1271год  хиджры (1845 - 1846), т.е. на время произведенных ремонтно 
– восстановительных работ (1, с.607). По-видимому к этому же периоду относятся 
рельефные розетки  в зените  купола, а также над сводом южной ниши, с облицовкой 
небольшими  зеркальцами  подобно сталактитам  михраба  (1, с.607). Здесь же находится 
замечательной  резной работы минбар  ( кафедра)  из дуба.  
   В комплекс Джума-мечети традиционно включена входная группа, подвергшаяся 
определённым изменениям. На более позднее происхождение входной группы указывает 
выложенная на восточном минарете дата – 1271 г. х.(1854/1855), которая считается годом 
ее  ремонта (1, с.672). Всё это подтверждается обследованием и ремонтом мечети, 
произведённым в 1929 году, и, что  сопровождается подробным отчётом о проделанной 
работе. В отчете  сообщается, что «подобный ремонт не может быть произведён в воротах 
мечети, где имеется ценная в архитектурном отношении сталактитовая ниша» (1,с.671)  

 Портал фланкирован круглоствольными, утоняющимися кверху минаретами 
стройных пропорций, с завершением в виде сквозных- на столбиках «фонариков» на 
кирпичном большого выноса карнизе, в формах, подобных веерообразным сталактитам (2, 
с.47). Внутри минаретов устроены винтовые лестницы, хотя в одном из них ступени 
начинаются от уровня земли, в другом же  вход устроен с крыши примыкавшего  строения 
(2,с.47; 1, с.671).   
     Первоначальный архитектурно-художественный образ мечети подвергся 
значительным  изменениям, в том числе утрате оконных каменных шебеке с 
исключительно изысканной полихромной разработкой, а также   бирюзовой облицовки 
купола,  была утрачена сталактитовая  композиция  отдельно стоящего портала, утрачен 
медресе, отдельные худжры которого  сущестововали  еще в 50 - гг. ХХ века (1, с.672).   
             Крупный объем хамама с вертикальным  акцентом,  с  компактной группой 
помещений, перекрытых малыми и большими куполами играл видную роль в повседневной 
жизни города. Упорядоченности всей композиции отвечает  ритмика и логика   планировки  
хамама со сложной   системой отопления,  обогревавшегося двумя котлами, откуда пар 
растекался через паутину  керамических  труб  в подполье и в стенах моечного зала. 

Интенсивность караванной торговли, расширение информационных, коммерческих 
и культурных пространств   было особенно актуальным в средние века. Одним из 
выдающихся достижений эпохи являлось теснейшее взаимодействие художественных 
культур Востока и Запада, включение издревле Азербайджана в мировую систему 
Великого Шелкового пути. Караванная торговля благоприятно сказывалась на экономике 
государства. Правители и крупные феодалы в собственных интересах всячески 
способствовали  этому – дороги ремонтировались, составлялись карты стран, на которых 
отмечены важнейшие пункты торговых магистралей с их общепринятыми названиями. 
Купеческие караваны сопровождала вооружённая охрана,  на случай материальных потерь 
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существовали своеобразные страховые полисы (4, с.48).  
Большой торговый город имел десятки караван-сараев, из них  сохранились лишь 

немногие. На правом берегу  Гянджа – чая  в старом городище сохранился  караван-сарай 
«Шах Аббаса» (XVII век), включенный в центральный ансамбль.  Монументальное  
строения   ( арх. Шейх  Баха- ад-Дин) построено  на небольшом расстоянии от культового 
комплекса Джума-мечети в  центре Гянджи.  Прямо напротив него, на оси находился 
ковровый базар (караван-сарай?) симметричной композиции с большим двором, 
запечатленное на фото XIX века, где идет оживленная торговля  .  
     Чётко разработанный в своих основных планировочных принципах, 
скомпонованный единым объёмом караван-сарай дворовой композиции имел примерно  
114 помещений. Большинство из них составили секционно решённые худжры, обращенные 
к организующему всю композицию продолговатому,  прямоугольному в плане двору. Здесь 
же предусмотрены были загоны для тягловых животных. Во двор строения (общ. пл. 450 
кв. м),  напоминающего  мощный неприступный монолит, караваны проходили через 
широкие ворота развитой входной группы, разработанной в виде портальной композиции 
со своеобразно интерпретированной традиционной  «балахана» (надвратные помещения).   
    Фактурные и  пластические качества кирпича  определили устойчивые мотивы 
тектонического развития плоскостей и поверхностей, рождали увлечение сложными 
наборами рельефного  кирпичного узора, способствовали выявлению художественных 
возможностей структуры материала. Виртуозная кирпичная кладка  в виде, в частности  
«вперевязку швов», «в елку» усиливали  ее прочностные особенности,  а также выгодно 
подчеркивали    колористические  качества кирпичных выкладок как в экстерьере так и в 
интерьере караван – сарая. Обожженный кирпич составил главный и основной элемент 
декоративного убранства строений, превратившись в фактор сильного эстетического 
воздействия.  
     Тектоническая кирпичная кладка производилась на широких постелистых швах,  в 
состав раствора кроме гажи  входили гравий, галька. Собственно гажевый раствор в 
качестве расклинивающего заполнителя в куполах относится к разряду антисейсмических 
мер (5, с.60). Большие запасы природного сырья предопределили ее использование при 
штукатурке внутренних плоскостей и поверхностей  в качестве конструкций, фактически 
полуконструкций - литых и лепных тонкостенных куполов  и сводов.    
    Крупномасштабное строение время от времени ремонтировали и переделывали. 
Однако, особый размах приобрели комплексные реконструктивные работы начатые в 2012  
году. В ходе работ во дворе караван-сарая была обнаружена бузхана (ледник), имеющая по 
внутреннему контуру размеры 3,920 х 3,920 м, куда вела  одномаршевая лестница. Была 
обнаружена  также газанхана  (котельная), устроенная в самом крайнем углу торцевой 
стены. Предполагается, что именно поэтому возможен был обогрев определённой  части 
караван-сарая.  К  караван - сараю Шах Аббаса примыкает небольшой фронтальной 
композиции  построенный  единовременно  караван-сарай Угурлу-бека (XVIIв.), в котором 
в настоящее время производятся ремонтно-реконструктивные работы. Глубокий сводчатый 
тоннелеобразный проход, ведущий во двор занимает асимметричное положение на фасаде 
строения с богато разработанной пластикой, выложенной   фигурной  кирпичной  кладкой. 
Выводы 
  Средневековая Гянджа  застраивалась  зданиями и сооружениями широкой 
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типологической  палитры, как самостоятельными так и в комплексной застройке,  
восхищавшими современников образцами высокого совершенства. Средоточение 
огромных средств в пределах централизованного  государства  усиливало стремление 
правителей к мегаломании, открывавшей простор для масштабных замыслов и их 
практического воплощения. Урбанизационная политика   правителей Азербайджана вполне 
убедительна на примере главного  мейдана в Гяндже, который, в частности был   застроен  
монументальными строениями выдающегося  зодчего  средневекового Азербайджана  
Шейха Баха ад-Дина.  
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Özet  

Öğretmenlik mesleğinin amacı, yetişmekte olan nesli yararlı, yapıcı ve yaratıcı 
bireyler haline getirmek olduğu gibi, iyi ve faydalı vatandaşlar yetiştirmektir. Öğretmen çocuk 
için bir rol model olma özelliğini taşır. Bu yüzdendir ki alan öğretim bilgisine sahip, nitelik 
dünyası yüksek, donanımlı, sürekli çalışan, kendini geliştirip yenileyen öğretmenler en etkili 
öğretmenlerdir. John Dewey: “Eğer bugünün öğrencilerini, dünün öğrencilerini eğittiğimiz 
gibi eğitirsek, onların yarınlarını çalmış oluruz!” sözleri ile çağdaş öğretmenlerin önemini 
vurgulanmıştır. 

Her zaman için kendini geliştiren, yaşanan teknolojik gelişmeler karşısında kendini 
sürekli yenileyen, okuyan ve çalışan öğretmen toplumlar için öncelikli unsur olmuştur. Bu 
araştırmanın amacı yaşanan gelişmeleri takip eden, araştıran ve sürekli okuyarak kendini 
geliştiren rol model Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ü, okuduğu kitaplar üzerinden 
tanıtmak olacaktır. Bu bağlamda askeri, siyasi ve yaptığı inkılaplarla önemli başarılar kazanan 
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün bu başarıların 
temelindeki etkenler, hangi kitapları okuyordu, kitaplarda önemli gördüğü yerler neydi? 
Sorularına cevap bulmak amacıyla kişinin okuduğu eserler incelenerek, düşünsel alt yapısını 
oluşturan bilgi kaynakları incelenecektir.  
Anahtar Kelimeler: Türkiye Cumhuriyeti, Başöğretmen, Mustafa Kemal Atatürk. 
Abstract 
 The aim of the teaching profession is to maket he growing generation useful, 
constructive and creative individuals as well as to raise good and useful citizens. The teacher 
is a role model fort he or she child. For this reason, the most effective teachers are the 
teachers who have the knowledge of the field teaching, have a high quality World, are 
equipped, work continuously and renew themselves. John Dewey: If we educate today’s 
students like we educate yesterday’s students, we steal their tomorrow! With emphasized the 
importance of contemporary teachers. 
 The teacher, who always improves himself, constantly renews himself, reads and 
works in the face of technolojical developments, has been a priority for societies. The aim of 
this research will be to introduce Mustafa Kemal Atatürk, the head model, who follows the 
developments, researches and constantly improves himself through reading books. In this 
context, military, political and Repuclic of Turkey won considerable success with his reforms 
of states founder, Mustafa Kemal Atatürk, the factors on the basis of this success, he was 
reading what boks, what those places important in the book? In order to find answers to the 
questions, the works read by the person will be examined and the sources of information that 
make up the intellectual infrastructure will be examined. 
Keywords: Republic or Turkey, Headmaster, Mustafa Kemal Atatürk.    

ULUSLARARASI 24 Kasım BAŞÖĞRETMEN EĞİTİM ve  
YENİLİKÇİ  BİLİMLER SEMPOZYUMU 
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Giriş 

Dünyada, her alanda meydana gelen gelişmeler ve toplumlarda yaşanan değişimler ile 
birlikte öğretmenlerin de sürekli olarak kendilerini geliştirmesini zorunlu kılmaktadır. Bu 
bağlamda hızlı değişimlerin ve gelişmelerin yaşanmasıyla birlikte eğitimde önemli role sahip 
olan öğretmenlerin değişen beklentilere cevap verecek şekilde bilgi seviyesini ve genel 
kültürünü arttıracak kitaplar okumanın yanı sıra yenilikleri yakından takip edip çağın 
gereklerine uzak düşmemelidir.  Her zaman için kendini geliştiren, dünyada yaşanan 
gelişmeler karşısında sürekli yenileyen öğretmenler toplumlar için öncelikli unsur olmuştur. 
Bu çalışmada yaşanan gelişmeleri takip eden, araştıran ve sürekli okuyarak bilgisini arttıran 
rol model Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ü, okuduğu kitaplar üzerinden tanımak 
olacaktır. 

Atatürk’ün okuduğu tespit edilen kitap sayısı 3997’dir. Bu kitaplara cilt sayıları, dergi, 
atlas, nota albümleri de eklendiğinde toplam sayı 4289’a çıkmıştır.1 Okunan bu kitaplar farklı 
yerlerde: Anıtkabir Kütüphanesi, Çankaya Atatürk Kitaplığı, İstanbul Üniversitesi 
Kütüphanesi ve Samsun Gazi İl Kütüphanesinde bulunmaktadır. Ayrıca belirtmek gerekir ki 
bu kitapların ne zaman, nerede okunduğu bilinmemektedir.2  

                                                      
1 Şerafettin Turan, Atatürk’ün Düşünce Yapısını etkileyen Olaylar, Düşünürler, Kitaplar, TTK yay., 
Ankara, 2010, s. 9; Atatürk’ün Özel Kütüphanesinin Kataloğu, (Çankaya ve Anıtkabir Bölümleri), Başbakanlık 
Basımevi, Ankara, 1973. 
2 Atatürk’ün Özel Kütüphanesinin Kataloğu. 
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Anıtkabir Kütüphanesi ve Çankaya Atatürk kitaplığında bulunan kitaplar Atatürk’ün 

Özel Kütüphanesinin Kataloğu adı altında toplanmıştır. Bu katalog Anıtkabir Kütüphanesinde 
bulunmaktadır. Bu çalışmanın yanı sıra Anıtkabir Kitaplığında bulunan kitapların bir kısmı 
tasnif edilmiş ve 24 cilt halinde okuyucuya sunulmuştur. Bu araştırmada 24 ciltlik tasnif 
içinden tarih, dil ve eğitim kısımları ele alınmıştır.  

 
1.  OKUNAN YA DA İNCELENEN KİTAPLAR 
1.1. Genel Tarih, Türk Tarihi ve Osmanlı Tarihi 

Okunan başlıca tarih kitapları şu şekildedir. Eugene Cavajgnac’ın Dünya Tarihi adlı 
Fransızca kitabında Asya’da yaşayan Türklerin tarım, hayvancılık, kabile düzeni, doğaüstü 
güçlere inanma, ölülere saygı ile ortak bir uygarlığın merkezi oldukları; bilim, sanat, ahlak ve 
din uygarlığın temel etmenleridir kısımlarının altı çizilmiştir. 

Hüseyin Cahit tarafından çevirisi yapılmış olan Deguignes’in Tarih-i Umumi adlı beş 
ciltlik eserde Orta Asya’da yaşayan devlet ve kavimlerin birbirleri ile olan mücadeleleri ve 
kültürel özelliklerinin altı çizildiği gibi yer adları, kişi adları, göç hareketlilikleri, gittikleri 
yerde karşılaştıkları kültürel farklılıkların altı çizilmiş ve yan taraflarına işaretler konulmuştur. 
Ayrıca Attila’nın karakterinin anlatıldığı yerler daha koyu şekilde işaretlenmiştir.3 
                                                      
3 Atatürk’ün Okuduğu Kitaplar. C 1. 
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H.G. Wells’in üç ciltlik Cihan Tarihinin Umumi Hatları eseri, Maarif Vekâlet’inin 
emri ile müderris ve muallimlerden oluşan bir heyet tarafından Osmanlıcaya çevrilmiştir. Bu 
eserde taş devri çağı ve buzul dönemi sonrası insanların ortaya çıkışı, yaşam tarzları ve bu 
insanları çok güzel resim yaptıkları, bu resimlerin kendileri hakkında bilgi verdiği, maden 
işlemeciliğinin olduğu yerler çizilmiştir. Ayrıca kıtalara göre insan ırkının özellikleri 
işaretlenmiş, Amerika’da Mongol beyaz ırkı bulunmasına rağmen siyah ve melez insanların 
da var olduğu, aslında bütün ırkların karışık ve melez olduklarının altı çizilmiştir. Kavimlerin 
yerleşim yerleri ve var oldukları tarihler, kavimlerin evlilik yoluyla birbirlerine karıştıkları, 
ortak bir dil ve kökenleri kanıtlanmasa da ortak bir geçmişe sahip oldukları ve konuşulan 
dillerin bağımsız bir sistem olduğu yerler çizilip işaretlenmiştir. Uygarlıkların birbirinin 
devamı olduğu, doğunun Helenleşmesinde İskender’in bir etken olduğu, insanların bilim 
gücünün farkına vardıkları yerlere işaretler konulmuştur. Türklerin diğer kavimlerden çok 
farklı bir özelliğe sahip olduğu, kendi kavimleri içinde değil de dışarıya açıldıkça, farklı 
toplumlarda çok önemli yerlere gelip değer kazandıkları ve örnek olarak da bilimi, erdemi, 
kavrayışı ve bilgisiyle tanınan Efrasiyap (Alp Er Tunga) kısmı çizilip yanına Dikkat kelimesi 
yazılmıştır. Anadolu kentlerinde Yunan, Yahudi ve Ermeniler bulunmakla birlikte dil olarak 
Türk, din olarak Müslüman olmaları, kan bağı olarak farklı kavimlerden olmalarına rağmen 
atalarını unuttukları ve kendilerini Turan ırkından saydıkları kısımları da oldukça koyu ve 
belirgin çizilip işaretlenmiştir.4 

S. Cousin tarafından Yunanca orijinal metinlerinden Fransızcaya çevrilen İstanbul 
Tarihi adlı sekiz ciltlik eserde gerek Justin’in imparatorluk dönemi, gerekse yerine geçen 
yeğeni Justinyen’in dönemlerinde yapılan seferler, savaşlar ve yazışmaların yanlarına kısa 
notlar yazılmıştır. İki ziyaret daha vardı, biri Mezopotamya diğeri okunamamış. Aynı şekilde 
“Barbarlar sadece akşamları, Romalılar ise sabahları yemek yerlerdi” cümlesinin altı 
çizilerek; “aç kalmak en büyük sorundur,” notu yazılmıştır. Eserde bahsedilen kaleler için 
“eğer aranırsa bulunur, fakat hiçbir şey keşfetmedik” yine “Halep’te hac, el yazması ve 
kilisenin bulunmadığı” notları yazılmıştır. Eserde bahsedilen tepe ile ilgili olarak “tepede 
kocaman ve görkemli bir kale var, gayet iyi durumdaydı” ayrıca yer isimleri ve kişi isimleri 
not olarak yazılmıştır.5     

Dr. Rıza Nur’un 12 ciltlik Türk Tarihi adlı eserinde Türk kelimesinin anlamı, kökeni, 
Türklerin gelenekleri, kullandıkları takvim, yaşam alanları, dilleri, Çin ile ilişkileri, 
Müslümanlığı kabul etmeleri, Arap adlarını kullanmaya başlayıp kendi adlarını bıraktıkları, 
hüküm sürdükleri bölgelerin değişmesi, Halifeler ile siyasi ilişkilerinin olduğu kısımlar 
çizildiği gibi Kirman’da Turan Şah Cami’sinde 5 bin ciltlik bir kütüphanenin bulunması daha 
belirgin olarak çizilmiştir.6 

Ziya Gökalp’in Türk Medeniyeti Tarihi eserinde kültürün tanımı; dinsel, ahlaki ve 
estetik duyguların bütünüdür, işaretlendiği gibi Türkleri resmi yasasının töre olduğu, 
Türklerin kökeni ve teşkilat yapılarının altı çizilmiştir. Ayrıca Oğuz Han adlı hükümdarın 
Mete olduğu kısımlar çizilip yan tarafına ok işaretleri çıkarılarak “Mete” notu yazılmıştır. 
Devletin askeri teşkilatı ve oluşturulan örgütlenme kısımları çizilip, özel işretler konulup yan 
tarafına “Tümen” notu düşülmüştür.7 

Necip Asım’ın Türk Tarihi adlı 12 ciltlik eserinde Türk kelimesinin anlamı, Türklerin 
yaşam alanları, gelenekleri, medeniyetin Türkler yoluyla dünya ülkeleri arasında yayıldığı 

                                                      
4 Atatürk’ün Okuduğu Kitaplar. C 4. 
5 Atatürk’ün Okuduğu Kitaplar. C 22. 
6 Atatürk’ün Okuduğu Kitaplar. C 3. 
7 Atatürk’ün Okuduğu Kitaplar. C 3. 
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yerler, Türk kavimlerinin kullandıkları dil ve yazı kısımları işaretlenip yanına not 
düşülmüştür. Türklerde var olan veraset sistemi ve oluşturduğu sıkıntılar, kavimler arasında 
yaşanmış olan kültürel etkileşim kısımları işaretlenmiştir. Ayrıca İslamiyet’in kabulü, 
Türklerin Arap adlarını kullanmaya başlayıp kendi adlarını bıraktıkları, Arapların 
Semerkant’a pamuktan kâğıt yapmayı öğrendikleri, Kirman’da Turan Şah camiinde beş bin 
cilt eserin bulunduğu bir kütüphanenin var olduğu, Türkler sayesinde İran, Arap ve Çin 
düşüncelerinin sınırları dışına taşındığı kısımları altı çizilip yan tarafları Veraset ve Kâğıt 
İmali gibi notlar yazılmıştır.8 

Ahmet Rasim’in Osmanlı Tarihi adlı on iki ciltlik eserde Süleyman Şah’ın ölümü, 
mezarının bulunduğu yerin Türk toprağı olduğu kısmı çizilmişken, Ertuğrul’un Tatarlar ile 
olan savaşının onlara olan nefreti sebebiyle yapıldığı kısmı çizilip verilen bilginin yanlış 
olduğuna dair “yanlış” notu düşülmüştür. Şeyh Bedrettin’in isyanı, sonucu, yakalanıp fetva ile 
asıldığı, Çelebi Sultan Mehmet’in devleti eski gücüne kavuşturmak için olağanüstü bir çaba 
gösterdiği dönemde öldüğü kısımlar çizilmiştir. İstanbul’un fethine katılanların isimleri, 
sağlanan başarı, I. Mahmut dönemi devlet birliğinin sağlanamaması için ifade edilen “kötü 
idare ve rekabet” kelimelerin üzerine çarpı işareti atılıp “CEHALET” notu düşülmüştür. 
Osmanlı Hükümeti kelimesi çizilip Devleti şeklinde bir düzeltmenin yapıldığı görünmektedir. 
Ayrıca padişahların devlet idaresindeki başarısızlıkları, çevrelerinde kötü niyetlilerin olduğu, 
halkın eğitimsiz kalması, düzen ve birliğin bozulduğu kısımlar çizilip işaretlenmiştir.9     

Necip Asım ve Mehmet Arif’in Osmanlı Tarihi eserinde çizilen yerlere birkaç örnek 
ise şu şekildedir. Türklerin Müslümanlığı kabul etmeleri, Abbasi Devleti’nin askeri 
teşkilatında görev almaya başlamaları, Halife Muttasım döneminde Bağdat halkının bu 
askerlerden şikâyetçi olamaya başlamaları, bu şikâyetlere bir çözümün getirilmediği, Samarra 
şehrinin kurulması ile buraya Türlerin yerleştirildiği, bu durumun devletin siyasi birliğini 
bozduğu ve askerlerin çok sık isyan edip halifenin yetkilerini kullandığı kısımlar çizilmiştir. 
Bu eserin son sayfalarında Atatürk, el yazısıyla Tevfik Fikret’in Haluk’un Defteri şiirinden: 
“Bir gün yapacak fen şu kara toprağı altı, Bilim gücüyle olacak ne olacaksa…inandım.” 
beyti, Namık Kemal’in Hürriyet Kasidesi şiirinden: “Zulüm ile işkence ile hürriyeti ortadan 
kaldırmak mümkün değildir, eğer gücün varsa insanoğlundan idraki kaldırmaya çalış.” beyti  
ve Recaizade Mahmut Ekrem’den bir paragraf alıntı yapılmış olduğu görünmektedir.10 

J. De Hammer’in 18 ciltlik Osmanlı İmparatorluğu Tarihi adlı eserin J.J. Hellert 
tarafından Fransızcaya çevrilmiş olan ciltlerin hepsinin incelendiği görülmüş, okuma 
esnasında verilen bilgilerin bazı yerlerinde düzeltmelere gidilmiştir. Buna örnek verilecek 
olunursa, sonuçları itibariyle pek önemli olmasa da tarihte hatırlanan Sırp-Sındığı savaşından 
sonra galip gelen Hacı-İlbeki, kıskançlık yüzünden ve zafer şerefini elinden aldığı için 
Lalaşahin tarafından zehirlenerek öldürülür, paragrafı işaretleyip yanına “Doğru Değil” 
notunun yazılmış olduğu görülmektedir.11 

Ahmet Hamit, Mustafa Muhsin’in Türkiye Tarihi adlı eserinde Osmanlı Devleti 
merkezi yönetimi, divan-ı hümayun, devlet memurları, beşik ulemalığı ile ulema çocuklarına 
verilen rütbeler ve bunu sonucu olarak cahil ve çıkarcı sarıklıların oluştu, bu kişilerin 
mevkilerini korumak için her türlü fenalığı yaptıkları yerler altı çizildiği gibi yan taraflarına 
işaretler de konulmuştur. Ayrıca askeri sınıflar, sadrazamın etkinliği, Islahat Fermanı, Kanuni 
Esasi, Mebussan Meclisi ve faaliyetleri belirgin olarak çizildiği gibi meclisin öteden beri 

                                                      
8 Atatürk’ün Okuduğu Kitaplar. C 2. 
9 Atatürk’ün Okuduğu Kitaplar. C 1. 
10 Atatürk’ün Okuduğu Kitaplar. C 2. 
11 Atatürk’ün Okuduğu Kitaplar. C 17. 

537 / 562



                                                                                        
www.24kasim.org 

 

 

hükümetin isteklerini büyük oranda yerine getirdiği için “evet efendim meclisi” adını aldığı 
kısımlar çizilip işaretlenmiştir.12  

Aşıkpaşazade Tarihi (Tevarih-i Ali Osman) adlı eserden yalnızca Osman Gazi’nin 
Karaca Hisar’ı aldığında insanlara ev verdiği şehrin hızlıca büyüdüğü, kilisenin camiye 
çevrildiği fakat bir imama ihtiyaç duyulduğu, Dursun Fakih, imam için Selçuklu Sultanından 
izin alınması gerektiğini belirtmesi ile Osman Gazi: bu şehri kendi kılıcımla aldım, Sultanın 
bu şehri alırken bana bir yardımı var mı ki, ondan izin alayım? Soy dese bende Gök Alp 
soyundanım, bu ülkeye Süleyman Şah onlardan evvel gelmiştir. Ve Dursun Fakih’in imam 
seçildiği bu yerler çizilmiştir.13   

 
 
 

 
 
 

                                                      
12 Atatürk’ün Okuduğu Kitaplar. C 2. 
13 Atatürk’ün Okuduğu Kitaplar. C 3. 
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1.2. Türk Dili ve Diğer Diller 

Anıtkabir Kütüphanesi ve Çankaya Atatürk kitaplığında bulunan kitaplar “Atatürk’ün 
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Özel Kütüphanesinin Kataloğu” adlı kitapta yapılan inceleme sonucu Atatürk tarafından dil 
ile ilgili incelenmiş olan eser sayısı şu şekildedir; Türk dili ile ilgili okunan ya da incelenen 
kitap ve sözlük sayısı yaklaşık 100 eser, İngiliz dili 30, Alman dili 38, Fransız dili 35, İtalya 
dili 6, Latin dili 4 ve Yunan dili ile ilgili 6 eser olduğu görülmüştür.14 

Türk dili ilgili yapılan çalışmalardan birkaç örnek verilirse, Lugat-ı Naci adlı sözlükte 
Selis: Arapça bir kelime olup akıcı anlamına gelmektedir. Semahat: Arapça, cömertlik; 
Sabbag: boyayan, boyacı şeklindedir. Lugat-ı Türk adlı sözlükten Holka: kulak, Hor: ördek, 
Aul: oğul, Horah: haydut şeklindedir. Lugat-ı Çağatay adlı sözlükte Ebekü: taraf, yön, 
Ebrikne: ağaç ve benzer maddelerden yapılmış olan bir çeşit kapı, Ebsem Etmek: susturmak, 
İltüzer: halkın işini yoluna koyucu şeklinde olup bu kelimenin yan tarafına pek güzel bir 
kelimedir notu düşülmüştür.15 

Dil ile ilgili eserler incelenirken kelime altları çizilmiş, yan tarafına çarpı işareti 
konulmuş, kelimenin Türkçesi yazılarak türevleri, kökleri, aldığı ekler de yazılarak kelime 
üzerinde çalışılmıştır. Kelimeler ile ilgi eser içinde yapılan çalışmaların dışında kâğıtlara 
çıkarmış olduğu çalışmalar da bulunmaktadır. Dil ile ilgili incelenen eserler şu şekildedir. 
Türkoloji İncelemesi, 12 ciltlik Yakut Dili Lügatı adlı eserin tüm ciltleri incelenip çizilmiş, 
Kamus-i Türk, Lügat-ı Naci, Çağatay Dili, Evrensel Dilin Tarihi, Türk Diline Ait Bir Köken 
Bilimsel Sözlük vb. eserlerin incelenmiş olduğu görülmektedir.16  

 

                                                      
14 Atatürk’ün Özel Kütüphanesinin Katalogu.  
15 Atatürk’ün Okuduğu Kitaplar. C 8. 
16 Atatürk’ün Okuduğu Kitaplar. C 5; C 6; C 7; C 8. 
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1.3. Eğitim İle İlgili Okumalar 

Prof. Dr. Ludwing Büchner tarafından yazılmış olan Bilime Göre İnsan adlı eserde 
eğitim ile ilgili kısımlar çizilmiştir. Devletin ve insanlığın tüm geleceği ilkokullardır. Eğitim, 
iyilik, ahlaki değerler arttıkça suçlarda azalır, yükseköğretim kurumları ücretsiz olmalı, 
toplumdaki düşük düzeyli kesimlerinde yaşam süresinin de az olduğu yerleri işaretlenmiş. 
Genel eğitim düzeyi ve iyi gelenekler arttıkça kadına duyulan saygının ve verilen değerin 
arttığını, bugün halen kadının erkek karşısında her açıdan düşük haklarda olduğu, evli ya da 
bekâr pek çok kadının toplumsal baskı sonucu fiziksel ve zihinsel olarak bozulduğu, eğitim 
her iki cinsiyet için eşit olmadıkça adaletin sağlanmayacağı, eğitimli kadının aile için bir 
lütuf, cahil kadın ise bir felakettir. Gelecekte bağımsızlık kazanan genç kız mal gibi 
satılamayacaktır, halk eğitimi ve genel eğitimin temel görevi gençlerde iyi yetenekler, faydalı 
eğilimler uyandırmak olduğu, bir Çin sözünde Dinler çeşitlidir, akıl ise tektir, dinin 
tartışmalardan uzak olduğu, eğitimin temelinde din değil bilim olmalıdır.17 

                                                      
17Atatürk’ün Okuduğu Kitaplar. C 21. 
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Sonuç 
Atatürk’ün okumuş olduğu kitaplar dört farklı kütüphanede yer alıp sadece Anıtkabir 

Kütüphanesinde bulunan kitapların bir kısmı tasnif edilmiştir. Bu çalışmada tasnif edilen bu 
kitaplardan tarih, dil ve eğitim çalışmaları ile ilgili kısımlar ele alınmıştır. Yapılan incelemeler 
sonucunda okunan eserlere, altı çizili yerlere bakıp Atatürk’ün karakteri ya da kişilik özelliği 
hakkında yargıda bulunmak yanlış olur. Fakat başarısının alt yapısını öğrenmek için de 
faydalı bilgilerdir. Kitaplarda işaretlenen ve çizilen kısımlar ile Atatürk döneminde yapılan 
uygulamalar karşılaştırıldığında gerçekten atılan her adımın derin bilgi birikimi ve 
değerlendirmeler neticesinde yapıldığı söylenebilir. Bu bağlamda kitap okumanın, dünyada 
yaşanan gelişmelere uzak kalmamanın ne kadar önemli olduğunu Başöğretmen Mustafa 
Kemal Atatürk örneği üzerinden aktarılmaya çalışılmıştır. 

KAYNAKLAR 
• Atatürk’ün Okuduğu Kitaplar, Anıtkabir Derneği Yayınları, Ankara, 2001, Cilt 1-2-3-

4. 
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АННОТАЦИЯ  
 
Бұл мақалада зертаханалық тәжірибелер арқылы, болашақ биолог мұғалімдердің 

шығармашылық кәсіби қабілеттіліктерін дамытудың әдістемесі көрсетілді. 
Мектептерде, жоғарғы оқу орындарында  сабақ беру үдересін жоғарғы деңгейге жету 
мақсатында, зертханалық тәжірибелер негізінде іс-әрекетті Action Researchәдісі 
арқылықолдана білу. Алынған нәтижелерді білім алушылар арасында талдау және алыған 
нәтижелерді білім қорында пайдалану. Әдебиеттерді қысқаша шолу, топтық салыстыру, 
мәліметтерді жинау, сыныптағы іс-әрекетті зерттеу жеке санадан тыс талдау сияқты 
зерттеу тәжірибелеріне қолдану. 

Тірек сөздер: зертханалық  тәжірибелер, кәсіби қабілеттілік, әдістер, білім алушы. 

 
ANNOTATION 
 
This article describes the methodology for the development of creative professional skills of 

future biology teachers using laboratory experiments 
To be able to use the method of action research, based on laboratory experiments, to achieve 

a high level of education in schools, universities 
Analysis of the results among students, the use of the results in the knowledge 

base. Application to research experience, such as a brief literature review group comparison, data 
collection, classroom research, and extraneous analysis. The main tasks are the analysis of 
practical results, depending on their practical significance 
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Қоғамның  қарқынды дамуы ғылым мен білім деңгейінің дамуына тәуелді. Президент 

Н.Ә.Назарбаев «Біз білім беруді жаңғыртуды одан әрі жалғастыруға тиіспіз. Өмір бойы 
білім алу, әрбір қазақстандықтың кредосына айналуы тиіс. Біз... білім берудің мазмұнын 
толық жаңартпақ ниеттеміз» - деп білім берудің сапасын арттыруда білім беретін 
мекемелердің инновациялық қызметке көшуін қалыптастыруға баса назар аударды [1]. 

Қазіргі таңда  жаңартылған  білім беру бағдарламасы бойынша болашақ биолог 
мұғалімдер зертханалық жұмыстарды жетік меңгерген және білім алушыларды  ғылыми-
жұмыстарға баулу, жобаларға қатыстыру, шығармашылық қабілеттіліктерін  дамыта алуы 
қажет.  

Жоғарғы  оқу орындарындағы зертханалық тәжірибелер негізінде  студенттердің 
шығармашылық қабілеттіліктерін дамытудың теориялық негіздері айқындалып, ғылыми 
негізделген әдістемесі жасалса, онда  оқу үдерісінде шығармашылық іс-әрекеті дамыған 
тұлғаны қалыптастыру мүмкіндіктері артады, себебі зертханалық тәжірибелер мазмұны 
деңгейлік тапсырмалар жүйесі және дамыта оқыту технологиялары негізінде құрылған 
болу керек [2]. 

Сонымен қатар әлемдік білім беру жүйесінде тек ақпараттар жиынтығымен 
меңгертумен шектемей, іс-әрекеттер арқылы өздерінің тиімді ұйымдастыруымен, 
шығармашылық жұмыстарды қолдана алатын, жан-жақты интеграциялық білімге құмар, өз 
бетінше креативті іс-әрекеттер жасай алатын, жеке болмыстық білімі жетілген, білім беруді 
ғылыми зерттеушілік тұрғыдан ұйымдастыра және жетілдіре білетін кәсіби маман даярлау 
қажеттілігі туындап отыр [4]. 

Зертханалық тәжірибелер арқылы болашақ биолог мұғалімдердің шығармашылық 
кәсіби қабілеттіліктерін дамытудың әдістемесі. 

 (Action Research) арқылы зертханалық тәжірибелер негізінде іс-әрекетті зерттеудің 
мақсаты - өз сыныптарыңызда, мектептеріңізде сабақ беруді жетілдіру. Алынған 
нәтижелерді білім алушылар арасында талдау және алыған нәтижелерді білім қорында 
пайдалану. Сыныптағы іс-әрекетті зерттеу жеке рефлексиядан тыс, әдебиеттерді қысқаша 
шолу, топтық салыстыру, мәліметтерді жинау және талдау сияқты сонымен қатар зерттеу 
тәжірибелерін қолдану үшін қажет. Негізгі мақсаттары  статистикалық немесе теориялық 
емес, тәжірибе нәтижелерді практикалық маңыздылығына қарау [3]. 

Жоғарыда айтылған пікірлермен көзқарастар негізінде зертханалық тәжірибелерді 
орындау үшін қойылатын талаптар: 

 
1. Сұрақты немесе мәселені анықтаймыз? 
(Ауыр металда (CuSO4) жүгері өсімдігінің физиологиялық төзімділігі) 
 
1. Х-білімгердің білім алуына қандай әсері бар? 
(Ауыр металдармен ауаның, судың және топырақтың ластануы 
Қазақстанның ірі өндіріс орталықтарында да экологиялық өзекті мәселе 
болып саналады.) 
Сұрақ немесе жағдаят оқытушының бақылауында болу керек? 
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(Ауыр метал дегеніміз не? Қоршаған ортаға ауыр металдың әсері қандай? Неге жүгері 
өсімдігінің ауыр металға төзімділігін анықтаймыз?) 

2. Жағдаят сіз өзгерткіңіз келетін аймақта болуы керек. 
(білім алушыларға теориялық және практикалық білімдерін жетілдіру үшін зертханалық 
тәжірибелер қою арақылы) 

3. Мұны жүзеге асыру керек. (зертханаларда тәжірибелер қою, нәтижесін алу) [6]. 
 
Әдебиеттерді шолу. 

1. Біз ақпараттың екі түрін жинауымыз керек:  
(1.Ғалымдардың пікірі. 2. Зертханалық тәжірибелерді орындау үшін тиімді әдіс-
тәсілдер.) 
2. Бұл дәстүрлі зерттеулерге қарағанда әлде қайда аз болуы мүмкін. 

(себебі жұмыс бірнеше топқа бөлу арқылы  жүзеге асады.) 
3.Әдетте әдебиет көздерін пайдалану жеткілікті. 

(отандық және шетелдік зерттеу әдіс-тәсілдерін салыстыра пайдалану) 
 
Зерттеу бағдарламасын жоспарлаңыз? 

1.Берілген тақырып бойынша зерттеу жұмысын жүргізген ғалымдардың еңбектерін 
қарау. 

(Қазақстандық ғалымдардың ғылыми жұмыстарын қарау Атабаева С., Кіршібаев 
Е.А. аталған  ғалымдардың еңбектері тақырыпқа ұқсас т.б. ғалымдар.) 

2.Бұл көптеген формаларға ие болуы мүмкін (мысалы, зерттеу объектісінің әр түрлі 
болуы, зерттеу әдістерінің әр түрлі болуы, ұқсастықтары мен қарама қайшылықтары, 
тақырыптың өзектілігі туралы мәліметтердің жинақталуын және білім алушының 
сипаттамалық қорытындысын жинақтау.) 

3.Сандық және сапалық нәтижелі әдістердің болуы. 
(білім алушының сипаттамалық қорытындысын жинақтау барысында тиімді әдістерді 
оқу үрдісінде пайдалану.) 

4. Алынған еңбектерді, ғылыми жұмыстарды, зерттеу әдістерін пайдалану үшін 
үшбұрыштауымыз керек: 

1-ші бұрыш: тақырып бойынша әдебиеттерге шолу жасау, 
2-ші бұрыш: жинақтау, тиімді әдіс –тәсілдерді алу, 
3-ші бұрыш: зертханалық тәжірибелер қою, нәтижеге қол жеткізу, білім 

алушылырдың кәсіби қабілеттіліктерін дамыту.  
         Үшбұрыштау жоғарыда көрсетілген бұрыштамалар бойынша жүзеге асатын болса, 
оқытудың белсенді әдістерінің пайда болуы және дамуы оқытудың алдына білім 
алушыларға білім ғана беріп қоймай, танымдық қызығушылықтары мен қабілеттіліктерін, 
шығармашылық ойлаудың, өз бетінше ой пікірінің қалыптасуы мен дамуын қамтамасыз ету 
т.б. жаңа міндеттер қойылуымен байланысты.                                  
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Үшбұрыштық жүйе 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Жаңа міндеттердің пайда болуы ақпараттық жүйелердің қарқынды дамуына тәуелді.  
 
(Мысалы, зертханалардың заманауи құрал-жабдықтармен жабдықталуы.) [3]. 
Деректер жинаңыз. 
Деректерге мән беріңіз практикалық маңыздылығы бар нәтижелерді іздей отырып, 

мәліметтерді талдаңыз. 

1-ші бұрыш: 
тақырып бойынша 
әдебиеттерге шолу 

жасау 

2-ші 
бұрыш: 
жинақтау 
тиімді әдіс –
тәсілдерді алу 
 

3-ші бұрыш: 
зертханалық 

тәжірибелер қою, 
нәтижеге қол жеткізу, 
білім алушылырдың 

кәсіби қабілеттіліктері 
дамыту. 
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Әрекет етіңіз: өз нәтижелеріңізді оқу үдерісінде конференция, журналдарда, 
семинарларда қолданыңыз. 

Әрбір білім беруші, оқытушы, мұғалімнің басты міндеті- білімалушыларға белгілі бір 
білімдер жиынтығын беріп қана қоймай, сонымен бірге оқуға деген қызығушылығын, 
кәсіби қабілеттіліктерін дамыту. 

Бүгінгі білім беруші білім беру үрдісінде білім алушылардың өз бетімен білім алуға, 
қажеттілігіне, өзін-өзі дамыту мен өзін-өзі жетілдіруге табандылықпен еңбек етуге жете 
түсінетіндей жағдай жасауға бағдарлануға міндетті [5]. 

Болашақ мамандар өзінің әлеуметтік – кәсібилік қабілеттіліктерін білуге, білім 
алушыларды зерделеу жолдары мен кәсібилігін  анықтайтын және сапаны бағалаудың 
әртүрлі әдістерін жетік меңгеруі тиіс. 
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Алматы 
Қазақстан 

 
       Түйіндеме.Қазіргі заманғы сабаққа қойылатын негізгі талап – оқытылатын 
материалдың мазмұны өмірмен байланысты болуы, ғылыми шындықты көрсетуі және сол 
ғылымның қазіргі заманғы даму дәрежесіне, ал оқыту әдістері – дидактиканың ең жаңа 
жетістіктері дәрежесіне сәйкес болуы. Қазіргі кезде оқыту үрдісін жоспарлаудың, 
қолданудың және бағалаудың жүйелі әдісі, адамдардың техникалық ресурстардың білімді 
игеру жолында өзара тиімді әрекет етуінің негізі ретінде жаңа педагогикалық 
технологиялар түрлері көбейе түсуде. Сондықтан жаңа педагогикалық технологиялардың 
ішінен өз қажеттісін таңдап алу-әр мұғалім үшін жауапты да іскерлікті қажет ететін іс. Бес 
бағытқа бағдарланған елуге жуық технологиялар ғылыми түрде негізделген. 
      Кіліт сөздер: Оқыту технологиясы, оқушылардың танымдық белсенділігі, 
ақпараттық технология, жаңартылған білім беру  бағдарламасы. 
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Аbstract. The main requirement for today's class is that the content of the material is life-related, 
reflects scientific truth, and the level of modern science, and teaching methods - the level of the 
latest didactic achievements. Currently, the systematic approach to planning, implementation and 
evaluation of learning processes, and new pedagogical technologies are becoming increasingly 
important as the basis for mutually beneficial interaction of people with technical resources. 
Therefore, choosing from one of the new pedagogical technologies is a must for every teacher 
responsible. About fifty-five technology-oriented technologies are scientifically justified. 
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 Keywords: Educational technology, cognitive activity of students, information technology, 
updated educational programs. 

 
      Бүгінгі күні педагогикалық алаңда білім берудің жаңа моделін құраудың, сынақтан 
өткізу мен енгізудің ауқымды міндеттері тұр. Оның жүйесінің негізгі ұстанымдары 
«Қазақстан Республикасының 2015 жылға дейін білім беруді дамыту тұжырымдамасында» 
көрсетілген. 
       Қазіргі кездегі қоғамдағы қайта құрулар, экономиканы дамытудағы жаңа стратегиялық 
бағдарламалар, қоғамның ашықтығы, оның жедел ақпараттануы мен қарқынды дамуы білім 
беруге қойылатын талаптарды түбегейлі өзгертті. Әлемнің жетекші елдерінің көпшілігінің 
білім беру жүйесі білім берудің мақсатын, мазмұны мен технологияларын оның нәтижесіне 
қарап бағалайтын болды. Білім берудің қазіргі негізгі мақсаты білім алып, білік пен дағды – 
машыққа қол жеткізу ғана емес, солардың негізінде дербес, әлеуметтік және кәсіби 
біліктілікке – ақпаратты өзі іздеп табу, талдау және ұтымды пайдалану, жылдам өзгеріп 
жатқан бүгінгі дүниеде лайықты өмір сүру және жұмыс істеу болып табылады. 
       Қазіргі заманғы сабаққа қойылатын негізгі талап – оқытылатын материалдың мазмұны 
өмірмен байланысты болуы, ғылыми шындықты көрсетуі және сол ғылымның қазіргі 
заманғы даму дәрежесіне, ал оқыту әдістері – дидактиканың ең жаңа жетістіктері 
дәрежесіне сәйкес болуы. 
        Қазақстан Республикасы 2010 жылға дейінгі білім беруді дамытудың мемлекеттік 
бағдарламасында «Орта білім берудің мақсаты – қарқынды өзгертіп отырған дүние 
жағдайында игерілген терең білімнің, кәсіби дағдылардың негізінде еркін бағдарлама 
алуға, өзінің іс – әрекеттерін жұмылдыруға, өзін – өзі дамытуға және өз бетінше дұрыс, 
адамгершілік тұрғысынан жауапты шешім қабылдауға қабілетті жеке тұлғаны 
қалыптастыру» екендігі атап көрсетілген. Бұдан оқытудың мазмұны мен құралдарына, әдіс 
– тәсілдеріне ұйымдастыру формасына өзгерістеренгізу қажеттілігі туындайды. Ол үшін 
тиянақты, әрекетті және берік білім алуға мүмкіндік беретін тиімді оқыту құралдарының 
мазмұны қайта ой елегінен өткізілуі тиіс. Себебі, олар қоғамдағы ақпараттар ағымының 
жедел қарқынмен артуы жағдайында оқушының аз уақыт ішінде берік, әрі әрекетті сапалы 
біліммен қарулануына мүмкіндік береді. 
         Қазіргі кезде оқыту үрдісін жоспарлаудың, қолданудың және бағалаудың жүйелі әдісі, 
адамдардың техникалық ресурстардың білімді игеру жолында өзара тиімді әрекет етуінің 
негізі ретінде жаңа педагогикалық технологиялар түрлері көбейе түсуде. Сондықтан жаңа 
педагогикалық технологиялардың ішінен өз қажеттісін таңдап алу-әр мұғалім үшін 
жауапты да іскерлікті қажет ететін іс. Бес бағытқа бағдарланған елуге жуық технологиялар 
ғылыми түрде негізделген. Оқушылардың танымдық белсенділігін арттыруда сын 
тұрғысынан ойлау технологиясын сабақ беру үрдісінде қолдану өте тиімді жолдардың бірі. 
Бұрынғы әдетке айналған оқу үрдісінде мұғалімге басымдылық роль берілсе, ал қазіргі 
технологияларда оқушы белсенділік көрсетуі тиіс, оқушыны оқытпайды, ол өздігінен оқып 
білім алуы керек. арқылы оқушы өз қажеттігін біліп, өз жолын таңдап, жетістікке жетуге 
мүмкіндігі бар. Ал, мұғалім әрбір оқушыны жеке қызығуын және қабілеттерін ашуға 
көмектеседі. 
        Оқушының іс-әректі көптеген мінез-құлық параметірлерімен (іс-әрекет сипаты, жеке 
интелектуалды дамуы, сөйлеу мәдениеті, өз бетінше жұмыс істеуі, жауапкершілігі, еркімен 
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ұсыныс жасауы, т.б) бағаланады.Әрбір оқушы басқа оқушымен салысттырылмаиды, 
керісінше дамуына қарай өзімен-өзі салыстырылады.Оқушылардың өз нәтижелерін бағалай 
білуге үйренуі аса маңызды. Сонда баға оның жіберген қатесіне берілген жазалау емес, 
қайта жеткен жетістігіне беріген мадақтау, қызығуы мен қажетін көтермелеу құралына 
айналады. 

Оқыту технологиясы мен әдістеме ғылымы бір-бірімен тығыз байланысты. Әдістеме 
ғылымы «Нені оқыту керек?», «Не үшін оқыту керек?», «Қалай оқыту керек»? деген 
сұрақтарға жауап іздесе, оқыту технологиясы «Қалай нәтижелі оқытуға болады?» деген 
мәселенің шешімін іздейді. Олардың мақсаты бір, яғни оқытудың тиімді жолдарын 
қарастыру. Оқытудың тиімді жолдары оқытудың әр түрлі әдістері арқылы анықталады. 

Көптеген жаңа технологиялармен қатар соңғы кездері білім берудің барлық 
сабақтарында ақпараттық технологиялар жиі қолданылуда. Жаңа ақпараттық 
технологиялар дегеніміз – білім беру ісінде ақпараттарды даярлап, оны білім алушыға беру 
процесі. Бұл прцесті іске асырудың негізгі құралы компьютер болып табылады, сол себепті 
қазіргі мектепке шығармашылық ізденіс қабілеті дамыған, жаңа педагогикалық  
технологияларды жете меңгерген, мамандық шеберлігі қалыптасқан жаңа ақпараттық 
технологиялардың тілін білетін мұғалім қажет. 

«Ақпараттық технология» терминін академик В.М. Глушков енгізген. Білім беру 
процесін ақпараттандыру оқушыға білім берумен байланысты болғандықтан, В. 
Глушковтың анықтауынша, «Ақпараттық технологиялалар» ақпаратты өңдеумен 
байланысты прцестер болып табылады. Ал білім беруде компьютерді және оның 
құралдарын пайдалана бастаған кезде оқытудың ақпараттық технологиялары ұғымы пайда 
болды. А. Горячевтің тұжырымдауынша, «Ақпараттық технология»- мәтіндік редактор, 
электрондық кесте, мәліметтер базасы, графиктік редактор, мультимедия және 
коммуникациялық технологиямен сипатталады. Р. Әбдірәсілова болса,  «Ақпараттық 
технологияны» оқыту құралдары жүйесінің элементі деп қарастырады 

Ақпараттық технологиялардың бірі – интерактивтік тақта, мультимедиялық және он-
лайн сабақтары. Өзім қызмет жасайтын мектепте жаңа ақпараттық технологияларды 
қолдану кеңінен қарастырылған. Мектеп кебинеттерінде интерактивті тақта орнатылған. 
Сондықтан бұл тақтамен әр сабақты қызықты өткізуді ойластырып, жоспарлаймын. 

Жаңа ақпараттық технологияның негізгі ерекшелігі – бұл оқушыларға өз бетімен 
немесе бірлескен түрде шығармашылық жұмыспен шұғылдануға, ізденуге, өз жұмысының 
нәтижесін көріп, өз өзіне сын көзбен қарауына және жеткен жетістігінен ләззат алуға 
мүмкіндік береді. Ол үшін мұғалім өткізетін сабағының түрін дұрыс таңдай білуі қажет  

Бастауыш сыныптарда ақпараттық технологияларды қолданудың мүмкіндіктері өте 
мол. Мәселен, 1-4 сыныпта дүниетану  пәнінде адам, қоңам және табиғат нысандарын 
танудан басталады. Оқушылардың әр тақырыпты түсініп, есте сақтауын қамтамасыз ету 
мақсатында  интерактивті тақтаның көмегі зор. Мұғалім тақтаның сурет салу редакторы 
арқылы тақтада мақалдарды ребус түрінде береді, оқушылар сол ребусты шешеді. Келесі 
сабаққа өздері де ребус ойлап тауып, тақтаға салып, басқа оқушылардың шешуін сұрайды. 
Әр бір  тақыпыты меңгеруге тоқталатын болсақ, бұнда да ақпараттық технологиялардың да 
алар орны зор. Оқушыларға әуелі слайд көрсету арқылы түсінік қалыптастырып, 
электронды оқулықта берілген әр түрлі интерактивті тапсырмаларды орындатуға  болады. 
Жоғары сыныптарда кітаппен шектеу үлкен қиыншылықтарға әкеп соғады, себебі балалар 
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кітап оқып отырғаннан компьютерде көбірек отырғанын қалайды. Осы мәселенің шешуін 
де ақпараттық технологиялар көмегімен табуға болады. Мәселен, тақырыпты меңгеруде бір 
немесе екі  сағат берілсе, білімді бекіту сабағында электронды оқулық бойынша тест және 
т.б. бақылау түрлерін өткізу, оқушылармен пікірталас жүргізуге болады. Үй тапсырмасы 
ретінде шығармашылық топ құрып, соларға осы роман немесе әңгімеден үзіндіні кино 
қылып түсіріп, келесі сабақта интерактивті тақта арқылы сол киноны сыныпқа көрсетуге 
болады. Міне, осындай ақпарат құралдарының көмегімен сабаққа қатысу белсенділігі 
төмен оқушылардың да қызығушылығын арттыруға болады.  

Дүниетану сабақтарында ақпараттық технология келесі жұмыс түрінде де 
қолданысын табады. Бұл оқушылардың аса шығармашылығын талап ететін жоба жұмысы. 
Бұл жұмыс түрін жүргізгенде оқушылар техникалық құралдарды қолдану арқылы жобасын 
дайындайды. Мәселен, сабақта тақырыпқа байланысты материалдарды суретке түсіріп, 
жалпы толық бейнематериал жинақтайды. Жиналған мағлұматтарды компьютер арқылы 
өңдеп, қысқаша деректі фильм етіп шығарады. Содан соң бұл фильмді сабақ үстінде сынып 
назарына ұсынады. Осындай өзгеше жұмыс түрлерін өткізу арқылы оқушылардың 
шығармашылық қабілеттерін дамытуға, олардың пәнге деген қызығушылығын оятуға, 
дарынды тұлғаны қалыптастыруға әбден болады.  

Дүниетану сабағында логикалық жүйеге құрылған бағдарламаларды пайдалану 
арқылы өтілген тақырыптардан қайталау, пысықтау, мәтінді оқыту барысында талдау 
сияқты тапсырмаларды орындатуға болады.  Сонымен, жаңа ақпараттық технологияның 
басты тиімділігі – бұл мұғалімге қазақ тілі мен әдебиет сабақтарындағы оқу үрдісін 
түбегейлі өзгертуге, оқытудағы пәнаралық байланысты күшейте отырып, оқушылардың 
дүниетанымдарын кеңейтуге және қабілеттерін көре біліп, оны дамытуға толық жағдай 
жасауы. 

Сабақта компьютерді пайдаланудың тиімділігін былай саралап көрсетуге болады.  
1. Оқушы мен мұғалімнің позитивтік оң қатынаста болуына ықпал етеді. Олай 

дейтініміз, оқушылар компьютермен тікелей қатысты болғандықтан өзін еркін сезінеді. 
2. Компьютермен жұмыс барысында оқушылардың белсенділік, жауапкершілік және 

өзіндік шығармашылық қабілеттері қалыптасады. Оқушы өз бетінше еңбектенеді. Өз 
еңбегінің нәтижесін көреді. Өзін-өзі қадағалауға мүмкіншілік туады. Тапсырмаларды 
мұғалімнің  көмегінсіз орындайды. Сол арқылы ойлау және есте сақтау қабілеттері дамиды. 

3. Берілетін материал бірсарынды болып, тек мұғалім ғана сөйлейтін болса, балалар 
тез шаршап қалады да, сабақ сәтсіз аяқталады. Осындай көңілсіз жағдайларды болдырмау 
үшін қазақ тілі мен әдебиет сабағында компьютер арқылы оқушылардың белсенділігін 
арттыратын элементтер қолданылады. Мысалы, дидактикалық үлестірмелер, түрлі 
ребустар, суреттермен жұмыс кросвордтарды жатқызуға болады. 

Ақпараттық технологияның мұғалім жұмысына ең тиімдісі – оқушылардың білім 
олқылықтарына үнемі зерттеу жасап, түзету жұмыстарын жүргізуге пайдасы бар. 

Бірақ, барлық мұғалімде ортақ оқыту технологиясы болмағандықтан оқытуда 
біркелкілік сақталмай отырғаны жасырын емес ұл оқушылардың білім алу сапасына ықпал 
етпей коймайтыны сөзеіз. 

 Сондықтан қазіргі сыныптық оқытуға үйлесетін, оқушыларды зерттеп үйренуге 
ұйымдастыруға икенді. Нысаналы оқыту технологнясын пайдалану қажет деп санаймын әрі 
мұғалімдердің пайдаланып көруін  ұсынуға  болады. Нысаналы оқыту технологиясы бүгінгі 
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күнде дүние жүзі бойынша тәлім-тәрбне саласында орасан зор ықпал көрсетіп отырған 
технологиялардың бірі.  

Қазірде бұны АҚШ, Жапон, Қытай сынды көптеген дамыған елдер өздерінің білім 
беру саласында кеніне қолданады. Нысаналы оқыту технологиясы АҚШ педагогы және 
психологы Блумның "Тәлім-тәрбие нысанасын түрге бөлу" теориясы мен "игеріп оқу" 
теориясы; негізінде қортындыланып жасалған. 

 Анығырақ айтқанда Нысаналы оқыту дегеніміз окыту мазмұның      нысаналандыру, 
жүйелндіру, ғылымиландыру және оны игерудің әдіс-тәсілдерін жүзеге асыру, сол аркылы 
окыту сапасын жан-жақты көтеру мақсатына жету деген сөз.  

Нысаналы оқытуды теориялық жақтан түсіну үшін Блумның "Тәлім-тәрбие 
нысанасын түрге бөлу" теориясы мея "Игеріп оқу" теориясына қыскаша тоқтала кетсек: 

"Тәлім-тәрбие нысанасын түрге бөлу" теориясы Адам өмірінде істелуге тиісті 
әрқандай бір жұмыс ол үлкен болмасын, кіші болмасын қандай да бір нысынаға жетуді 
көздейтіні ақиқат. Дәл сол секілді окыту жұмысы да белгілі оқьіту нысанасына жетуді 
мақсат ететіні шындық, екінші сөзбен айтқанда, оқыту жұмысы өзі тәрбиелеп отырған 
оқушының болашақта қан-дай жетістікке жетуін, қандай адам болу керектігін алдың-ала 
анықтап алуы қажет. Осы тұрғыдан келіп оқыту нысанасын Блум: таным саласындағы 
нысана, сана-сезім саласындағы нысана және әрекет шеберлігі (қабілет) саласындағы 
нысана деп үш салаға бөледі. 

Таным саласындағы  нысана дегеніміз оқушының үйренген білімін есте сақтау және 
қайталай тану барысындағы ақыл-парасат пен қабілеттің калыптасу нысанасын, яғни, білім 
алу мен қабілетті дамыту жағындағы нысананы көрсетеді.    

 Сана-сезім   саласындағы нысана қызығушылык, мінез, кұндылық көзқарасІ, 
сондайақ бейімділік қабіті    жағындағы    нысананы, яғни  ақыл-парасатқа жатпайтын 
факторлар жағындағы нысананы көрсетеді іс-әрекет шеберлігі саласындағы нысана  
дегеніміз - меңгеру және әрекет шеберлігі жағындағы  нысананы көрсетеді. 

 Блумның еңбегі  оның оқыту нысанасын  белгілі өлшем бойынша тәртіпті түрде 
жүйелеп айқындық пен жүйелілік қалыптастыруынан көрінеді, Ол бұны  АҚШ-тың тәлім-
тәрбие ісіне  мұқият зерттеу жүргізу аркылы қол жеткізді әрі бұл еңбегі  Блумның әлемдегі 
атағын да асқтата түсті. 

Бұрын жұрт бір адамның  үйрену жағдайын тексергенде оның тек алған біліміне 
ғана назар аударатын, ал Блумның таным саласындагы нысанасы бес жақты үсіну, қолдану, 
талдау, жинақтау, бағалау) қамтиды, яғни, оқушылардың  әр түрлі қабілеттерін жетілдіру 
.нысанасын алға кояды. Бұл,  бұрынғы   көзқараска өте ылғары көзкарас екені. айкын. 

Сондықтан қазіргі кезде бүкіл дүние  жүзінің білім беру саласы осы көзқарасты 
ұстанып, оқушылардың  қабілетін жан-жақты  тәрбиеледі дәріптеп келеді. Білім теориясы 
оқушыны бағалаудың ортақ мойындалған өлшемін де ортаға қояды.  

Бұл шем мұғалімдердің өзара тәжірибе алмасу қызметі мен бағалау кызметін де алға 
бастырады.  

Сөйтіп, бағалаудың айқын нысанасы орнатылды. Блумның таным саласындағы 
оқыту нысанасы бүгінгі күні көптеген елде оқытуды бағалау мен оқулық жасаудың негізгі 
іргетасына айналды.  

"Игеріп оқу" теорясы "Игеріп оку" теориясы дегеніміз сыныптық окыту кезінде 
үздіксіз кері байланысқа шығу және дер кезінде түзету жасау, оқушыларға қажетті үйрену 
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уақытын беру және көмектер көрсетіп отыру, сол арқылы көп санды оқушылардың оқулық 
нысанасы белгіле-ген өлшемге жету түрасындағы теория.  

Бұл өз ішіне екі мазмұнды қамтиды: 1)      оқыту     МЕН     оқуда үміткерлік сезімін 
туғызу, 2)   оқытуды өнімді түрде дербестендіріп,    көп     санды оқушылардың жақсы 
үйренуіне көмектесу. "Игеріп оқу" теориясы өте өнімді оқыту тәсілі саналады, оның ең 
өзекті мәселесі - көп санды оқушылардың айтарлықтай үйрету нәтижесіне жете алмауы 
олардың ақыл-парасат жағындағы кеніст-ігінен емес, қайта, өз ерекшсліктеріне сай келетін 
үйрену уакыты мен оқыту көмегінің жетіспеуінен болады, егер мектеп оларды лайықты 
үйрету шартжағдайымен қамтамасыз етее болғаны, басым көпсанды оқушылар оқытқан 
нәрселерді игере алады, оқытудың міндеті - тек қана оқушыларға оқыған пәнін игеруге 
қажетті материалдармен  қамтамасыз ету деп қарайды. 

Қорыта келе айтатынымыз, қазіргі заманның даму қарқыны мұғалімдерден 
шығармашылығын жаңаша, ғылыми-зерттеу бағытында құруды талап етеді. Сондықтан, 
ХХІ ғасырдың информатика ғасыры, яғни ақпараттандыру технологиясы дамыған заманда 
мемлекетіміздің болашағы – жас ұрпаққа заман талабына сай білім беріп, жан-жақты 
дамуына ықпал ету мұғалімнен шығармашылық ізденісті, үлкен сұранысты талап етеді. 

Компьютер және ақпараттық технологиялар арқылы жасалып жатқан оқыту процесі 
оқушының жаңаша ойлау қабілетін қалыптастырып, оларды жүйелік байланыстар мен 
заңдылықтарды табуға итеріп, нәтижесінде - өздерінің кәсіби потенциалдарының 
қалыптасуына жол ашады. 

Бүгінгі таңдағы ақпараттық қоғам аймағындағы оқушылардың ойлау қабілетін 
қалыптастыратын және компьютерлік оқыту ісін дамытатын жалпы заңдылықтардан 
тарайтын педагогикалық технологиялардың тиімділігі жоғары деп есептейміз.          
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Резюме 
Основная задача общего  воспитания в детском саду – всестороннее и гармоническое 

развитие  ребенка. Эту задачу выполняет музыка. 
Музыкальное развитие – это результат формирования  ребенка в процессе активной 

музыкальной  деятельности. 
Развитие  музыкального восприятия происходит не только в процессе слушании, а и 

при исполнении песен,  танцев, хороводов, слушании песен,  инструментальных пьес. 
Таким образом, в соответствии с  программой  по слушанию музыки надо 

воспитывать у дошкольников любовь к творчеству композиторов – классиков и особенно 
народной музыки. 

Музыкальные произведения для детей должны быть художественными, 
мелодичными, доставлять наслаждение  своей  красотой. Кроме того, они должны 
передавать  чувства, настроения,  мысли, доступные  детям. 

В статье рассматривается дошкольный возраст детей в дошкольных учреждениях. В 
сложном процессе формирования всесторонне развитой личности, в создании 
художественного искусства Азербайджанского народа особая и главная роль принадлежит 
эстетическому воспитанию. 

Последние годы ярко видно в процессе работы – это ежегодные конкурсы, выставки, 
олимпиады, симпозиумы, декады и.т.д. – все это усиливает качественную работу как в 
школе, в вузе, так и в дошкольных учреждениях. 

Сегодняшние дети – это будущее нашей нации. А она должна быть здоровой, 
грамотной, эстетически воспитанной и интеллектуально развитой. 

Ключевые  слова – Дети дошкольного возраста, музыкальное воспитание. 
Abstract 
The main task of general education in kindergarten – the comprehensive and harmonious 

development of the child. This task is performed by music. 
Musical development – the result of the formation of a child in the process of  active 

musical activity. 
Development of musical perception occurs not only in the process of listening, but also in 

the performance of songs, dances, round dances, listening to songs, instrumental plays. Thus, in 
accordance with the program listening to music, to preschoolers should be taught love to 
composers creativity – especially classics and folk music. Musical  compositions for children  
should be artful, melodic and enjoying their beauty. Besides, they must convey feelings of mood, 

ULUSLARARASI 24 Kasım BAŞÖĞRETMEN EĞİTİM ve  
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thoughts available to children. 
Music is an art influencing f child beginning already from the first month of his life. To 

complete children’s development in this direction successfully, it is necessary to organize work on 
music upbringing by considering the peculiarities of music and age related opportunities of the 
children. 

Instant and junior stage of pre-school age is a period when initial skills conditioning 
opportunity for the child’s familiarization with music are established. It is necessary to organize 
music education of children by considering their age features tasks for their comprehensive 
development and specification of music art. 

 
Keywords - Pre-school children, Music education. 
 
 
Правление суверенной республикой и развитие нации в ближайшем будущем 

возлагается на плечи сегодняшней молодежи. Нынче в обществе появляется необходимость 
воспитания лиц, владеющих способностью самостоятельно мыслить и действовать, а также 
более подготовленных для миссии правления. 

Основа всестороннего развития малолетнего гражданина, который является будущим 
каждой нации, закладывается в дошкольном периоде. Первые годы метод воспитания 
ребенка предопределяет в последующие годы его формирование всесторонне развитым 
гражданином. Воспитание в детском саду – приобретает особое значение с точки-зрения 
улучшения процесса обучения, подготовки детей к школе. 

В настоящее время на пути интеграции в мировую образовательную систему самые 
важнейшие задачи выполняются в системе образования. Эти задачи истекают из 
требования новой конституции, а также из тех нововведений, которые происходят в 
политической и в социальной жизни Азербайджанского государства, уверенно 
продвигающегося на пути к независимости. 

Работа дошкольных образовательных учреждений все время оценивается 
государством. Президент нашей республики Ильгам Алиев и президент фонда имени 
Гейдара Алиева Мехрибан Алиева всегда считали нужной и необходимой работу по 
школьному и дошкольному образованию. Последние годы примером для этого является 
беспрерывное открытие новых детских садов и школ, а также новейших корпусов высших 
учебных заведений. 

Указ Президента «О дополнительных мерах по усилению материально-технической 
базы дошкольных образовательных учреждений» от 10 сентября 2009 года в этом смысле 
является своевременным распоряжением. 

Указ Президента Азербайджанской Республики «О дополнительных мерах по 
усилению материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений» 

В стране ведутся последовательные мероприятия в направлении перестроения 
дошкольной системы образования на современном уровне, создания необходимой 
обстановки для интеллектуального, физического и психологического развития детей, 
формирования их личности, обновления процесса обучения и образования по содержанию. 

В настоящий день в республике действует 1604 дошкольных образовательных 
учреждений, в которых воспитываются более 100 тысяча детей.С целью ускорения 
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реализации мер, предусмотренных в «Программе обновления дошкольного образования в 
Азербайджанской Республике (2007-2010 годы)», принимаю решение: 

• Выделить для Министерства Образования Азербайджанской Республики из 
Резервного Фонда Президента Азербайджанской Республики 2,0 (два) миллиона манат, 
которые предусмотрены в государственном бюджете 2009 года для продолжения работ 
по перестроению в стране дошкольных образовательных учреждений. 

• Поручить Министерству Финансов Азербайджанской Республики обеспечение 
финансирования денежного средства, предусмотренного в 1 пункте настоящего 
распоряжения. 

• Обеспечить разрешение Кабинетом Министров Азербайджанской Республики и 
другихвопросов, которые вытекают из настоящего распоряжения.(Ильгам Алиев, 
Президент Азербайджанской Республики город Баку, 10 сентября 2009 года.) 

Таким образом, то пристальное внимание, которое уделяется главой государства 
сфере образования наряду с другими важными вопросами, которые стоят на повестке дня, 
конечно, завоевало благосклонность учителей. 

Роль музыкального воспитания всесторонне развитого молодого поколения в 
дошкольных образовательных учреждениях огромна. Музыкальные занятия являются 
главной организационной формой музыкального воспитания и обучения. Как известно, 
музыкальное воспитание является одним из важнейших областей эстетического 
воспитания. Музыка, непосредственно воздействуя на чувства ребенка, формирует его 
моральный облик. 

Воздействия музыки бывает подчас более сильным, чем уговоры или указания. 
Знакомя детей с произведениями различного эмоционально – образного содержания, мы 
побуждаем их к сопереживанию. Разнообразные чувства, возникающие при восприятии 
музыки, обогащают переживания детей, их духовный мир. 

Занятия музыкой влияют на общую культуру поведения дошкольника. 
Незначительные ошибки, которые допускаются в дошкольном периоде при 

воспитании и обучении детей, в последующем проявляются в качестве серьезных, 
непреодолимых недостатков. В ходе музыкальных занятий применяется ознакомление 
детей с разными видами музыкальной деятельности – песня, ритмика, исполнение на 
детских музыкальных инструментах, слушание музыки и музыкальная грамотность, что 
приводит к обогащению музыкального впечатления у детей и доставляет им удовольствие. 
Музыка и образцы музыки разных жанров, отражая жизненные ситуации со всей яркостью, 
способствуют расширению мировоззрения и обогащению духовного мира детей. Очевидно, 
что музыка вовлекает людей разного типа к общению и воодушевляет их к творческой 
деятельности. 

Дошкольные образовательные учреждения играют главную роль в общем деле 
которое ведется в области музыкального воспитания. Воспитание при выполнении детской 
деятельности осуществляется выходе игр, труда, и разных занятий во время ознакомления 
с ситуациями, которые полностью соответствуют их понятию, а также тем понятиям, 
которые берутся из общественной жизни страны, а также из родной природы. 

Во время музыкальных занятий, проводимых в дошкольных образовательных 
учреждениях, у детей появляется глубокий интерес к окружающей среде, к природе, к 
образу жизни людей, благодаря чему у них расширяется мыслительная деятельность. 
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Дошкольные образовательные учреждения, проявляя заботу о здоровье и 
всестороннем развитий детей и обеспечивая потребности детей к получению новых 
впечатлений, к интересной и содержательной деятельности, а также создавая у них бодрое 
и радостное настроение, всячески стараются сделать каждого ребенка счастливым. Для 
музыкального воспитания следует развивать у детей способность музыкального познания, 
то есть следует их приучить к слушанию музыки. Начиная с младшей группы внимание 
детей, сначала привлекается к слушанию вступительной части музыки, после чего дети 
приступают к пению. 

Песня требует серьезного отношения, так как она является самой нужной и важной 
музыкальной деятельностью. При выучивании песни, прежде всего, следует обращать 
внимания развитию мелодичного и гармоничного голоса наряду с предохранением голоса 
детей. 

Музыкальное восприятие развивается при заучивании песни, при выполнении игр и 
во время музыкальных игр. Дети выслушивают музыкальные произведения и несмотря на 
то что такие произведения познаются ими с трудностью, они способны обогащать 
музыкальное впечатление детей и доставлять им удовольствие. Именно по этому во время 
музыкальных занятий определенная часть времени выделяется для слушания песни. 
Слушание музыкальных произведения во время музыкальных занятий развивает у детей 
познавательную деятельность в эмоциональную чувствительность. В это время появляются 
первые впечатления о музыке, дети начинают припоминать и различать музыкальные 
произведения  (по характеру и по выразительности). 

В дошкольных образовательных учреждениях в ходе музыкального воспитания дети 
должны вооружиться знаниями и навыками, которые обусловлены с музыкальными и 
ритмичными действиями, а также с песнями малых размеров простое пение, обучение 
музыкальным и ритмичным навыкам требуют последовательного закрепления 
полученными навыками с помощью определенных систематических задач. К примеру, 
будучи в младших группах внимание детей привлекается к слушанию вступительной части 
музыки, после чего дети начинают ее петь. Дети подготовительной группы различают это с 
уверенностью называют песни  и исполняют указания для начатия пения а после 
завершения вступительной части начинают петь песню и маршируют под исполнением 
песни. 

Во время выбора музыкального материала для каждой группы в ходе составления 
программы за основы берутся следующие принципы: 

• принцип соответствия возрасту; 
• принцип красочности музыкальных материалов; 
• принцип от простого к сложному; 
• принцип последовательности и систематичности; 
• принцип учительства. 
Музыкальные занятия, проводимые на основе настоящих принципов именно в 

дошкольном периоде, играют значительную роль в морально-эстетическом развитии детей. 
С помощью музыки у детей усиливаются, и формируется заботливое отношение к 

окружающей среде, а также чувство любви к родине и к людям. 
Учитываемая музыкальная программа охватывает 4 возрастные группы (младшую 

группу, среднюю группу, старшую и подготовительную группу). С целью оказания 
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содействия правильному планированию и проведению занятий все музыкальные  
произведения делятся на кварталы и месяцы. Музыкальный материал, заданный во время 
занятий передается по характеру и содержанию для следующих секций: слушание музыки, 
и пение, музыкальные ритмичные движения, исполнение на детских музыкальных 
инструментах, творчество. Материалы, выбранные для программы должны служить 
ознакомлению детей с основными музыкальными жанрами (песня, танец, марш), а также 
созданию у них представления об азербайджанских, русских и мировых классиках. Также в 
соответствующих разделах этой программы отражены ряд произведений родоначальника 
азербайджанской профессиональной музыки Узеира Гаджибекова, выдающихся 
композиторов Кара Караева, Фикрета Амирова, Асафа Зейналлы, Гамбара Гусейнли, 
Агабаджи Рзаевой, Тофика Кулиева, Огтая Зульфугарова, Огтая Раджабова, Афсара 
Джаванширова, Агшина Ализаде, Мидхата Ахмедова, Саида Рустамова, Шафигы 
Ахундовой, Хокума Наджафовой, Джаваншира Кулиева, Рашида Шафага, наряду с 
которым в программе также имеются музыкальные произведения Петра Ильича 
Чайковского, М.И.Глинки, Д.Шостаковича, С.Прокофьева, Дмитрия Кабалевского, великих 
классиков В.Й.Гайдна, В.А.Моцарта, немецких композиторов Роберта Шумана, Бела 
Бартока и других. 

Музыкальное воспитание в дошкольных образовательных учреждениях 
предусматривается формирование личности и общемузыкальное развитие ребенка. 
Воспитатель и в том числе директор учреждения несут ответственность за музыкальное 
воспитание детей. 

музыкальные занятия в дошкольных образовательных учреждениях состоят из 
следующих: 

- Слушание музыки – обучение к склонности слушания, запоминания и опознания 
музыкальных произведений различного жанра; 

- Пение песни – пение песни вместе с воспитателем при этом имитируя интонацию 
воспитателя; 

- Музыкальные ритмичные движения – двигаться согласно характеру музыки (марш, 
танец), менять силу звучания песни. При этом следует шагать под музыкальным 
исполнением, применяя танцы и игры, выполнять самые простые танцевальные движения, 
топать ногами, находится в полусидящей позе, а также пользоваться отдельными 
двигательными элементами для инсценировки песен. 

Во время применения вышеперечисленных способов в ходе музыкальных занятий, 
песня является важнейшей музыкальной деятельностью, на что следует обращать серьезное 
внимание. Начиная с младшей группы внимание ребенка, следует все время привлечь 
правильно исполненной мелодии самых простых песен, и только в этом случае развитие 
мелодичного голоса представляется возможным. 

Перед тем, как учить детям песню, воспитатель должен лично ознакомится с этой 
песней, обратить внимание на связь с музыкой, а также определить трудные слова в песне и 
те места, где следует соблюдать паузу во время пения. Многое зависит от первого 
исполнения воспитателем песни. В том случае, когда дети исполняют песню под 
сопровождением музыкального инструмента, то следует обращать внимание на то, чтобы 
звук музыкального инструмента не звучал громко, чем голоса исполнителей и чтобы 
инструмент не мешал детям услышать ту песню, которую они поют. 
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Процессе музыкального воспитания во время музыкальных занятий дошкольных 
образовательных учреждений, который служит воспитанию молодого поколения, есть 
святой долг каждого музыкального руководителя. 

В заключении хотим с уверенностью сказать, что музыкальное воспитание в 
дошкольных образовательных учреждениях (то есть в детских садах) занимает самое 
важное место. Развитие у детей художественно – эстетического вкуса непосредственно 
связано с музыкой, и музыкальная деятельность помогает проявлению общей культуры и 
человеческих качеств будущих людей современности. 

Конечно, правильное всестороннее эстетическое развитие подрастающего поколения, 
прежде всего, начинается с культурного воспитания маленькой личности. В нашем 
обществе это существовала с давних времен и в настоящей день более пристальное 
внимание уделяется эстетическому воспитанию наряду с развитием культурной натуры на 
самом высоком уровне. 

Отмечая значимость музыкального воспитания в детских садах, приходим к такому 
выводу, что самые прекрасные результаты достигаются лишь тогда, когда музыкальное 
воспитание (исполнение песен, проведение занятий по танцам, а также музыкальные игры) 
в дошкольных образовательных учреждениях применяется с младшего возраста. 

Руководствуясь вышесказанными, можно подчеркнуть, что музыкальный 
руководитель, который работает в дошкольном образовательном учреждении, обязан знать 
методы музыкального воспитания, а также главный требований программы обучения в 
каждой группе (и в особенности начиная с групп младшего возраста) и должен уметь 
применять их креативно, а тем более любить детей – будущее нашей нации. 
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NORMATİF METİNLERİN DİLSEL ÖZELLİKLERİ VE 
ÇEVİRİLERİ 

LANGUAGE PROPERTIES AND TRANSLATIONS OF NORMATIVE TEXTS 
Nesrin DELİKTAŞLI 

Doç. Dr. İstanbul Üniversitesi 
ÖZET 

 Toplumsal yaşamın düzenlenmesi, toplumda yaşayan tüm bireylerin eşit şartlarda 
yaşayabilmesi için bir takım hukuki kurallar belirlenmiştir. O toplumda yaşayan herkes bu 
kurallara uymakla yükümlüdür. Bu kurallar yazılı olarak hazırlanmış ve ilgililerin kullanımına 
sunulmuştur. Bu kuralların yer aldığı metinler normatif (emredici, kuralcı, düzgüsel, 
buyrumsal) metinler olarak adlandırılmıştır. Bu metinler, içerisinde emredici/buyurucu 
anlatım tarzının ön plana çıktığı ve emredici/buyurucu ifadelerle oluşturulan, Anayasa, 
milletlerarası antlaşmalar, kanunlar, kanun hükmünde kararnameler, yönetmelikler, 
genelgeler, idari makam kararları, mahkeme kararları, sözleşmeler, vb.dir. Bu metinlerin 
içerikleri ilgili ülkenin ihtiyaçlarına ve kültürüne göre belirlenmiştir ve o ülkenin özelliklerini 
yansıtır. Bu metinler kurallar içeren metin türleridir, kendilerine özgü dilsel özellikleri vardır 
ve belirli amaçlar için yazılmıştır, ülkelere göre farklılıklar gösterebilir. Bu metinlerin 
yazarları ve alıcıları vardır. Doğrudan metnin alıcılarına seslenirler ve neler yapmaları 
gerektiğini açıklarlar. Türk ve Fransız hukukunun yazılı kaynakları olarak tanımlanan ve 
normlar hiyerarşisinde yer alan metinler ve bu metinlerin uygulamada içerisinde yer aldığı 
diğer metinler bu araştırma bağlamında kullanılacak metinlerdir. Araştırma kapsamında 
gerekli durumlarda benzer özellikleri taşıyan diğer hukuk metinlerinden de bahsedilecek ve 
örnekler verilecektir. 
 Araştırmanın amacı, Türk ve Fransız hukukunda kullanılan bu metinlerin söylemsel, 
biçimsel ve biçemsel özelliklerini incelemek, her iki dilde benzer ve farklı özellikleri ortaya 
çıkarmaya çalışmaktır. Çevirmenlerin bu metinlerin çevirisini yaparken dikkat etmesi gereken 
özellikleri göstermeye çalışmaktır. Amaç hem sistem olarak, hem de dilsel özellikleriyle 
birbirinden farklı olan iki hukuk sistemi ve dil arasında çeviri yoluyla iletişimin sağlandığı bu 
süreçte çevirmeni bekleyen olası zorlukları tespit etmek ve çözüm önerileri sunmaya 
çalışmaktır. Araştırmada kullanılan metinler internet ortamından, hukuk sitelerinden 
edinilmiştir. Konu dilbilim ve çeviribilim kuram ve yöntemlerinden yararlanarak ayrıntılı bir 
şekilde irdelenmeye çalışılacaktır. 
Anahtar Kelimeler: Hukuk dili, normatif dil, normatif metinler, çeviri 
 

ABSTRACT 
A number of legal rules have been determined in order to regulate social life and to ensure 

that all individuals living in a society live on equal terms. Everyone living in that society is 
obliged to follow these rules. These rules have been written down and made available to those 
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concerned. The texts containing these rules are called normative texts. Constitutions, 
international treaties, laws, decree laws, regulations, circulars, administrative authority 
decisions, court decisions, conventions, etc. are normative texts in which the 
ordering/commanding expression style comes into prominence and which consist of 
ordering/commanding statements. The contents of these texts are prepared with the needs and 
culture of the country taken into consideration and they reflect the characteristics of that 
country. These texts are text types that contain rules, they have their own linguistic 
characteristics and are written for specific purposes and may vary by country. These texts 
have authors and recipients. They speak directly to the recipients of the text and explain what 
they should do. The texts which are defined as written sources of Turkish and French law in 
the hierarchy of norms and the other texts in which these texts take place in practice are the 
texts to be used in the context of this research. Other legal texts with similar characteristics 
will be mentioned and examples will be given when necessary.  
 The aim of the study is to examine the discursive, formal and stylistic features of these 
texts used in Turkish and French law and to try to reveal similar and different features in both 
languages. It is to try to show the features that translators should pay attention to when 
translating these texts. The aim is to identify possible difficulties awaiting the interpreter in 
this process of communication between the two legal systems and languages, which are 
different from each other in terms of system and linguistic features, and to try to offer 
solutions. The texts used in the research were obtained from the internet and legal websites. 
The subject will be examined in detail by using the theories and methods of linguistics and 
translation studies. 
Keywords: Legal language, normative language, normative texts, translation 

 
GİRİŞ  

Norm ve normatif sözcükleri dilimize Fransızcadan geçen sözcüklerdir. Türk Dil Kurumu 
Güncel Sözlükte norm sözcüğü “Yargılama ve değerlendirmenin kendisine göre yapıldığı 
ölçüt, uyulması gereken kural, düzgü”; normatif sözcüğü ise “Düzgüsel, düzgüsüz” olarak 
tanımlanmıştır.  

Araştırmada normatif sözcüğünün seçilmesinin nedeni, bir taraftan dilimize yerleşmiş 
olması ve birçok alanda (hukuk, felsefe, toplumbilim) bu şekilde kullanılıyor olmasıdır. Diğer 
taraftan ise bu sözcüğe Türkçe karşılık olarak önerilen sözcüklerin (emredici, kuralcı, 
düzgüsel, buyrumsal) uygulamada çok kullanılmamasıdır. 
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Hukuk terimi genel olarak toplumda yaşayan bireylerin davranışlarını ve ilişkilerini 
düzenleyen kurallar olarak tanımlanır. Bu kurallar vatandaşların uyması gereken ve devlet 
tarafından yaptırımlarla desteklenen “emredici, tanımlayıcı ve yedek kurallar” olarak 
sınıflandırılan kurallardır. Emredici kurallar kanunun uyulmasını zorunlu kıldığı kurallardır. 
Bu kuralların aksine herhangi bir hukuki işlem yapılamaz. Tanımlayıcı kurallar hukuki bir 
kavramı, bu kavramın ne anlama geldiğini açıklayan kurallardır. Bu kurallar emredici nitelikte 
olmamakla birlikte aksi taraflarca düzenlenemeyen hukuk kurallardır. Yedek hukuk kuralları 
ise tarafların aksini kararlaştırılabilecekleri hukuk kurallarıdır. Bu kurallar taraflar 
anlaşamadıkları takdirde kanun tarafından uygulamaya konulmaktadır.  
 
1. TARTIŞMA / YÖNTEM 

İçinde kuralların yer aldığı metinler normatif metinler olarak adlandırılmıştır. Hukuk 
metinleri bu metinler içerisinde yer almaktadır ve bu metinlerde emredici/buyurucu anlatım 
tarzı ön plana çıkmaktadır. Emredici/buyurucu ifadelerle oluşturulan, Anayasa, milletlerarası 
antlaşmalar, kanunlar, kanun hükmünde kararnameler, yönetmelikler, genelgeler, idari makam 
kararları, mahkeme kararları, sözleşmeler, vb. hukuk metinleri bu gruba girmektedir. Bu 
metinlerin içerikleri ilgili ülkenin ihtiyaçlarına ve kültürüne göre belirlenmiştir ve o ülkenin 
özelliklerini yansıtır. Bu metinler kurallar içeren metin türleridir, kendilerine özgü dilsel 
özellikleri vardır ve belirli amaçlar için yazılmıştır. Metinlerin düzenleniş şekilleri ülkelere 
göre farklılık gösterebilir. Bu metinlerin yazarları ve alıcıları vardır, doğrudan metnin 
alıcılarına seslenirler ve hangi durumda neler yapmaları gerektiğini açıklarlar.  
 

Bu araştırmada Türk ve Fransız hukukunun yazılı kaynakları olarak tanımlanan ve normlar 
hiyerarşisinde yer alan metinler incelenecektir. Hukuk metinlerinin çok geniş kapsamlı olması 
nedeniyle bu metinlerin uygulamada içerisinde yer aldığı diğer metinler araştırma kapsamına 
alınmamıştır. Araştırmanın amacı, Türk ve Fransız hukukunda kullanılan bu metinlerin dilsel 
özelliklerini incelemek, her iki dilde benzer ve farklı özellikleri ortaya çıkarmaya çalışmaktır. 
Ayrıca bu metinlerin çevirisi yapılırken dikkat edilmesi gereken özellikleri göstermeye 
çalışmaktır. Amaç hem sistem olarak, hem de dilsel özellikleriyle birbirinden farklı olan iki 
hukuk sistemi ve dil arasında çeviri yoluyla iletişimin sağlandığı bu süreçte çevirmeni 
bekleyen olası zorlukları tespit etmek ve çözüm önerileri sunmaya çalışmaktır. Araştırmada 
kullanılan metinler internet ortamındaki hukuk sitelerinden ve ilgili ülkelerin kurumsal 
sayfalarından edinilmiştir. Konu, dilbilim ve çeviribilim kuram ve yöntemleri ışığında, 
ayrıntılı bir şekilde irdelenmeye çalışılacaktır. 
 
2. NORMATİF METİNLER 
2.1. Normatif Metinlerin Amacı 

Normatif metinlerin amacı alıcılarını harekete geçirmek ve onları belirli konular hakkında 
yönlendirmektir. Bu metinlerde alıcılara bilgi verilir (öğretici özellikleri vardır), hukuki 
konularda açıklama yapılır. Bu metinlerin yazılış amacı alıcıya bir durum karşısında, yaşadığı 
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toplumda haklarını ve sorumluluklarını bildirmektir. Bu metinler vasıtasıyla bir eylem 
gerçekleştirmek bu amaçlar arasındadır. Bu metinler okuru/alıcıyı bilgilendirdiği gibi aynı 
zamanda uyarı, emir ve yasaklar içermektedir. Metinlerde kullanılan tümceler çoğunlukla 
emir kipindedir. “Buyrumsal (fr. injonctif) metinler, yazarın okuyucuya bir şeyler yaptırma 
isteğini belirten metinlerdir. Yazar metni aracılığıyla, bir eylem, bir iş yapmayı önerir. Bu 
metinler emir, telkin ya da yasaklamayı belirten anlatımlarla belli olur. Bu tip metinlerde 
okuyucuya (alıcıya) bir şey buyurmak, bir şey emretmek söz konusudur.(…) Alıcı bu tür 
metinlerde kendisine söylenilenlere uymak ve onları yapmakla yükümlüdür.” (Günay, V.D. 
Metin Bilgisi, 2013: 358-359)   
 
2.2. Normatif Metin Türleri 

Hukuk metinleri normlar içeren metinlerdir. Bu metinlerin bir bölümünde normlar daha 
etkilidir, bazılarında ise emir olmaktan ziyade öneri şeklindedir. Normların ağırlıklı olarak 
görüldüğü metinler Anayasa (Constitution), kanunlar (lois), uluslararası anlaşmalar,  kanun 
hükmünde kararnameler (décret-loi), kararnameler (ordonnances), talimatlar (directifs), 
yönetmelikler (règlements), genelgeler (circulaires), yönergeler, idari makam kararları 
(arrêté), vb.dir. Bunların dışında norm içeren diğer hukuk metinleri ise mahkeme kararları, 
sözleşmeler, hukuki yazılar, vb.dir. Bu metinlerin normatif olarak kabul edilmesinin nedeni 
ise bu metinlerde sık sık yasalara başvurulması ve yasalardan alıntı yapılmasıdır. Ayrıca bu 
metinlerde uyulması gereken birtakım kuralların belirtilmiş olmasıdır. Normatif metinlerin 
her birinin yazarı, yazılış amacı ve oluşturulma şekli vardır.  
 Normatif söylem yasa söylemini ve idari söylemi kapsamaktadır. Bu metinlerin ortak 
yönleri oldukça fazladır. Biçemsel ve işlevsel yönden benzerlik göstermektedirler.  Normatif 
söylemde her söylemin bir vericisi ve alıcısı/alıcıları vardır. Normatif metinlerin vericileri 
yasa koyucular,  hükümet ve yöneticilerdir. Alıcılar ise ilgili ülkenin vatandaşlarıdır. Bu 
söylemin amacı hukukun yaratılmasıdır. İletilen sözce ise normatif sözcedir. Bu durum 
aşağıdaki tabloda1 ayrıntılı olarak gösterilmiştir.  
 
Tablo:1 Hukuki Söylem Türleri  
Metin 
Türleri 
 

Söylem 
Türü 

 Söylemin Özneleri Söylemin 
Amacı 

Temel Sözce 

Verici Alıcı 
Anayasa, 
kanunlar, 
kararnameler, 
talimatlar, 
yönetmelikler
, genelgeler, 
vb.  

Normatif 
söylem 

Yasa koyucu, 
hükümet, 
yönetim 
(idare) 

Devletin 
vatandaşları 

Hukukun 
yaratılması 

Normatif 
sözce 

Yüksek Yargı Yüksek Davanın Hukukun Kesin sözce 

                                                      
1Bu tablo Kira Peshkov (sapojnikova)’nın “Le discours juridique en russe et en français: une approche 
typologique” (2012: 25) başlıklı eserinden alınmış ve çalışmamıza uyarlanmıştır.   
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mahkemeler, 
bölge adliye 
(istinaf) 
mahkemeleri 
ve ilk derece 
mahkemeleri 
kararları, ara 
kararlar, vb. 

söylemi mahkemeler, 
bölge adliye 
mahkemeleri, 
ilk derece 
mahkemeleri 

tarafları / adı 
geçen kişiler 
 

gerçekleşme
si, hukukun 
yaratılması 

Uluslararası 
anlaşmalar, 
sözleşmeler, 
vb. 

Sözleşmeler
in söylemi 

Devletler (tek ya da çift 
taraflı akit, anlaşma) 

(uluslararası
) hukukun 
yaratılması 

Uzlaşıma 
dayalı söylem 

Hukukla 
ilgili yazılar, 
makaleler, 
vb. 

Öğreti 
söylemi 
 

Hukukçu 
bilim insanı 

(öncellikli 
olarak) 
hukukçular 
öğrenciler, 
gerçek kişiler  

Hukukun 
incelenmesi
, hukukun 
kuramsal 
olarak 
yaratılması 

Bilimsel 
sözce 

3. NORMATİF METİNLERİN ÖZELLİKLERİ 
3.1. Biçimsel Özellikleri 

Anayasa, yasalar, kararname, uluslararası antlaşmalar, yönetmelik, yönerge, vb. metinler 
bu anlatıma örnek oluşturmaktadır. Her birinin oluşturulma amacı ve yazım şekli vardır.  

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası kısımlardan, kısımlar bölümlerden, bölümler ise 
maddelerden oluşmuştur. Her bir kısım ve bölümde farklı konular ele alınmıştır. Anayasada 
kısa tümceler yer aldığı gibi uzun tümcelere de yer verilmiştir. Yapılan değişiklikler koyu 
renkle metin içerisinde ve dipnotlarla sayfa sonunda belirtilmiştir.  Maddeler paragraflar 
şeklinde düzenlenmiştir. 

Kanun kitaplardan, kitaplar kısımlardan, kısımlar bölümlerden ve bölümler de 
maddelerden oluşmuştur. Her kitap, kısım, bölüm ve maddelerin başlıkları bulunmaktadır. 
Maddeler de fıkralardan (bent, paragraf) oluşmuştur. Başlıklar ve maddeler koyu renkle 
yazılmıştır. Kısa ve uzun tümcelere yer verilmiştir. 

Uluslararası anlaşmalarda Türkçe ve Fransızca metinlerin paralel olarak düzenlendiği 
görülmektedir. Her iki metnin başlangıç kısmında anlaşma başlığı yer almaktadır. Başlıktan 
sonra anlaşmada taraf olan ülkelerin isimleri yer almaktadır ve “aşağıdaki hususlarda 
anlaşmaya varmışlardır” ibaresinden sonra kalın ve büyük harfle “MADDE (ARTICLE)” 
yazısı ve maddelerin başlıkları yer almaktadır. Maddeler kendi içerisinde alt başlıklara 
ayrılmıştır.  Metnin sonunda anlaşmaya taraf olan ülkelerin isimleri ve anlaşmayı imzalayan 
yetkili kişilerin adları, soyadları, unvanları ve imzaları yer almaktadır. Fransızca metin de 
Türkçe metinle aynı şekilde düzenlenmiştir. Tümceler genelde noktalama işaretleriyle ve 
bağlaçlarla uzatılmıştır. 

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi başlangıç kısmında bir başlık yer almaktadır. Başlıktan 
sonra kararname numarası yer almaktadır. Kararname bölümlerden ve maddelerden 
oluşmaktadır. Her bölüme ve maddeye bir başlık verilmiştir. Metnin sonunda tarih, 
cumhurbaşkanının adı, soyadı ve unvanı yer almaktadır.  
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Cumhurbaşkanı Kararı metninin başlangıcında “CUMHURBAŞKANI KARARI” yazısı 
yer almaktadır. Daha sonra karar sayısı yazılmıştır. Genellikle kısa metinlerdir. Metnin 
sonunda tarih, cumhurbaşkanının adı, soyadı ve unvanı bulunmaktadır. Metnin yazarının belli 
olmasına rağmen “atanmıştır, karar verilmiştir”  şeklinde edilgen yapıların kullanıldığı 
görülmektedir. 

Yönetmelik başlık, bölümler ve maddelerden oluşmaktadır. Her bölümün ve maddelerin 
başlıkları bulunmaktadır. Diğer metinlerle benzerlik göstermektedir. Paragraflar kısa ve uzun 
tümcelerden oluşmuştur. Kesin ifadeler yer almaktadır.  

Yönerge ve genelgeler ana başlık, bölümler, alt başlıklar ve maddelerden oluşmaktadır. 
Yönergenin hangi kuruma ait olduğu başlıkta belirtilmiştir, sonunda imza yoktur. Genelge 
metni sonunda genelgeyi imzalayan kişinin ad, soyadı ve unvanı yer almaktadır. Genelgenin 
son tümcesi “Bilgilerinizi, bu genelgenin X kişilere zamanında imza karşılığı duyurulmasının 
sağlanmasını ve işlemlerde gereken hassasiyetin gösterilmesini önemle rica ederim.” 
şeklindedir. Son paragrafa kadar “atanacaklardır, görevlendirilmeyecektir, dikkate 
alınmayacaktır, vb.” edilgen yapılar kullanılırken son paragrafta “rica ederim“ şeklinde öznel 
bir ifadeye yer verilmiştir. Metnin yazarıyla ilgili bilgiler son bölümde verilmiştir. Her iki 
metinde de kesin yargı bildiren ifadeler ve kurallar bulunmaktadır.  

İdari makam kararlarının başlangıç kısmında karar başlığı, karar numarası yazılıdır. Daha 
sonra kararla ilgili gerekçeler paragraflarda anlatılmıştır. Metnin yazarının varlığı “biz” 
adılının kullanılmasıyla metin içerisinde kendisini göstermektedir. “Vatandaşlarımızın refah, 
huzur ve mutluluğunu sağlamak; temel hak ve hürriyetlerini korumak Devletimizin asli görev 
ve sorumluluklarındandır. Ayrıca vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının teminine yönelik piyasa 
koşullarında sunulan mal ve hizmetlere erişimin güvence altına alınması da Devletimizin 
yasal sorumlulukları arasındadır.” Etken ve edilgen yapılara yer verilmiştir. Metnin sonunda 
metnin yazarının adı, soyadı ve unvanı yer almaktadır.  

 
 Fransız hukuku normlar hiyerarşisinde hukukun kaynaklarını oluşturan metinler bloklar 
halinde sıralanmıştır. “Anayasal blok (le bloc constitutionnel)” Anayasayı, insan hakları 
evrensel beyannamesini, çevre şartını, vb. kapsamaktadır. “Yasayla ilgili blok (le bloc 
législatif)” ise yasalardan, yasa derlemelerinden, kanun hükmünde kararnamelerden ve 
kararlardan oluşmaktadır. “Düzenleyici blok (le bloc réglemantaire)” içerisinde kararnameler 
ve idari makam kararları ye almaktadır. “Sözleşmeye dayalı blok (le bloc contractuel)” toplu 
sözleşmeler, idari yönetmelikler ve sözleşmelerden (iş sözleşmesi vb.) oluşmaktadır. Diğer 
hukuk metinleri (genelgeler, kamu kurumlarından gelen belgeler, polis kararları, vb) bu 
hiyerarşik sıralamanın dışında bırakılmıştır. Bu metinlerin kendilerine özgü biçimsel 
özellikleri bulunmaktadır. Benzerlik ve farklılıklar göstermektedirler.   
  
 La Constitution (Anayasa) bir başlangıçtan (préambul), her biri ayrı konuya ayrılmış 
başlıklardan (titres),  bu başlıkların altında yer alan maddelerden (articles) ve metnin sonunda 
yer alan 1789 tarihli İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi (Déclaration des droits de l’Homme et 
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du Citoyen de 1789) ve Çevre şartı (Charte de l’environnement de 2004) yer almaktadır. 
Kesin yargı bildiren ifadeler kullanılmaktadır. Tümceler yoruma açık değildir.  
   La loi (Kanun, yasa) kitaplardan, başlıklardan, bölümlerden ve maddelerden oluşmaktadır. 
Anayasada olduğu gibi etken ve edilgen yapılar kullanılmaktadır. Tümceler kesin yargı ifade 
etmektedir ve emredici bir anlatım söz konusudur.  
 Les ordonnances (Kanun hükmünde kararname (KHK)); metnin başlangıcında KHK 
numarası, tarihi ve konu başlığı yer almaktadır. Sonrasında kararnamenin nasıl ve kim 
tarafından alındığıyla ilgili bir giriş tümcesi, “Le Président de la République, Sur le rapport du 
Premier ministre et de la ministre du travail, Vu la Constitution, notamment son article 38; Vu 
le code général des impôts; Vu le code de procédure pénale; (…)”, yer almaktadır. Metin “ Le 
Conseil d’Etat (section sociale) entendu; Le conseil des ministres entendu, Ordonne: “ 
şeklinde devam etmektedir. İki noktadan sonra başlıklar (titre), bölümler (chapitre) ve 
maddeler (article) yer almaktadır. Metnin sonunda düzenlenme tarihi, Cumhurbaşkanının, 
başbakanın ve ilgili bakanın unvanı, adı soyadı ve imzaları yer almaktadır. Bu metinde 
“ordonner” (emretmek) fiilinin kullanımı metnin emir içerikli bir metin olduğunu 
göstermektedir. Edilgen ve kesin yargı ifade eden tümceler ağırlıktadır; “est modifié 
(değiştirilmiştir), est remplacé (-in yerini almıştır), est complété (tamamlanmıştır), vb.” : 
- “Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.”  

 Les décrets (Kararnameler); metnin başlangıcında kararname numarası, tarihi ve hangi 
konuda olduğuyla ilgili bir başlık yer almaktadır.  Cumhurbaşkanı ya da başbakan 
kararnamesi şeklinde olabilir. Kararname ile ilgili genel bilgiler verilmiştir ve metin 
maddelerle devam etmektedir. Maddeler içerisinde paragraflar yer almaktadır. Metnin 
sonunda düzenlenme tarihi, kararnameyi çıkaran cumhurbaşkanının, başbakanın, bakan/ların 
adı soyadı ve unvanı yer almaktadır. “Décréter” (kararname çıkarmak) fiili bu metinlerin en 
belirgin fiilidir.  
 “Par décret du Président de la République en date du 20 septembre 2019 :  
ARMÉE DE L’AIR  
M. le général de division aérienne du corps des officiers de l’air Michel FRIEDLING est 
nommé commandant de l’espace.” 
 
“Le Premier ministre, 
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique et solidaire, 
(…) 
Décrète :  
Article 1  
Après l’article R. 221-19 du code de l’énergie, il est inséré un article D. 221-20 ainsi 
rédigé: …” 
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Les arrêtés (İdari makam kararları) : Metnin başlangıcında kararın tarihi ve hangi konuda 
olduğuyla ilgili bir başlık yer almaktadır. Daha sonra kararı veren kişi ya da kişilerle metnin 
içeriği başlamaktadır:  
 
“Le ministre de l’Europe et des affaires étrangères et le ministre de l’action des comptes 
publics, 
Vu le code du service national, notamment son article L. 122-12 ; (…), 
Arrêtent :  
Article 1  
Les montants annuels de l’indemnité de résidence à l’étranger sont modifiés conformément au 
tableau figurant en annexe du présent arrêté.” 
 

Metnin sonunda düzenlenme tarihi ve karara imza atanların unvanları, ad ve soyadları ile 
ilgili bilgiler yer almaktadır. “Arrêter” (karar vermek) fiili tümceye normatif bir değer 
katmaktadır.  
 

Sözleşmeye dayalı blok içerisinde yer alan  toplu sözleşmeler (les conventions collectives), 
idari yönetmelikler (les règlements administratifs), sözleşmeler (les contrats) norm içeren 
metinlerdir. Bu metinler, isimlerinden de anlaşılacağı üzere, uyulması gereken kuralları 
kapsayan ve normatif dilin kullanıldığı sözleşme metinleridir. Sözleşmelerde taraflar vardır ve 
taraflar sözleşme maddelerinde yazılı kurallara uyacaklarına dair söz verirler, sözleşmenin 
yükümlülüğünü üstelenirler. İdari yönetmeliklerde de kurumlar içerisinde uyulması gereken 
kurallar o kurumda çalışan kişilere duyurulur ve ilgili kişilerin bu kurallara uymaları beklenir. 
Emir içeren metinlerdir.  

 
3.2. Dilbilgisel Özellikler  
3.2.1. Eylemler  
 Normatif metinlere zorunluluk, yasaklama, izin, emir değeri veren, onları kuralcı kılan 
tümcelerde kullanılan eylemlerdir. Bu eylemler Türkçe ve Fransızca normatif2 metinlerde 
benzerlik göstermektedir; 
a) Zorunluluk, yükümlülük bildiren fiiller: Türkçede zorunlu olmak, yükümlü olmak, 
Fransızcada devoir (mecbur olmak, zorunda olmak), obliger (yükümlü kılmak), falloir 
(gerekli olmak)” şeklindedir. 
b) Yasaklama: Türkçede yasaklama genelde fiillerin edilgen ve olumsuz şekliyle 
yapılmaktadır. Kullanmak (kullanılamaz), yapmak (yapılamaz), uygulamak (uygulanamaz), 
hüküm koymak  (hüküm konulamaz) eylemleriyle; Fransızcada ise défendre (yasaklamak, 
savunmak), interdire (yasaklamak), ne pas pouvoir (yapamamak), vb. 
                                                      
2 Bu bölümde Fransızca ile ilgili bilgilerde Giráldez Ceballos-Escalera’nın “L’énoncé normatif et le lexique 
juridique” başlıklı makalesinden esinlenilmiş ve alıntılar yapılmıştır. (2010: 971-973) 
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c) Yaptırım: Türkçede cezalandırmak, mahkûm etmek, yoksun bırakmak; Fransızcada punir 
(cezalandırmak), déchoir (hakkından mahrum bırakmak), condamner (mahkum etmek), vb. 
dir 
 
3.2.2. Belgisiz adılların kullanılması 
 Hukuk metinlerinde genel ifadeler kullanılır, şahıs adılı yoktur. Hukuk kuralları herkese 
uygulandığı için normatif metinlerin çoğunda belgisiz adıllar kullanılır. “Herkes, kimse, hiç 
kimse, biri, birisi hepsi, çoğu, bazısı, birkaçı, birazı, birçoğu vb. belgisiz adılların kullanımı 
özellikle anayasa ve yasalarda yaygındır.   
 
“Herkes, düşünce ve kanaat hürriyetine sahiptir. 
Her ne sebep ve amaçla olursa olsun kimse, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz; 
düşünce kanaatleri sebebiyle kınanamaz ve suçlanamaz.” (Anayasa, m.25) 
“Birden fazla kişinin taksirle işlediği suçlarda, herkes kendi kusurundan dolayı sorumlu 
olur.” (TCK, m. 22 - (5) 
“ Bir suçtan dolayı mahkûm olan kimse üst sınırı iki yıldan fazla hapis cezasını gerektiren 
kasıtlı bir suç işlediği takdirde, ceza zamanaşımı kesilir.” TCK, m.71-2 
 
“Toute personne qui remplit les conditions prévues à l'article 21-7 pour acquérir la qualité 
de Français perd la faculté de décliner celle-ci si elle contracte un engagement dans les 
armées françaises.” (Code Civil article 21-9) 
“Chacun a droit au respect de sa vie privée.” (Code Civil article 9) 
“Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs.” (Constitution, article 6) 
 
3.2.3. Edilgen yapıların kullanılması 
 Türkçe ve Fransızca normatif metinlerde, aşağıdaki örneklerde görüldüğü gibi, edilgen 
yapılar sıklıkla kullanılmaktadır. Amaç metni öznellikten kurtarmaktır.   
 
“Yürütme yetkisi ve görevi, Cumhurbaşkanı tarafından, Anayasaya ve kanunlara uygun 
olarak kullanılır ve yerine getirilir.” (Anayasa, m.8) 

“Türk Ceza Kanununun hata hallerine ilişkin hükümleri, ancak kasten işlenen kabahatler 
bakımından uygulanır.”  (Kabahatler Kanunu, m. 10-1) 
“Aşağıda belirtilen işlerde ve iş ilişkilerinde bu Kanun hükümleri uygulanmaz.” (İş Kanunu, 
m.4) 
 
« Le Président de l'Assemblée nationale est élu pour la durée de la législature. Le Président 
du Sénat est élu après chaque renouvellement partiel. » (Constitution, art. 32) 
 
3.2.4. Zaman kullanımı  
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Türkçe normatif metinlerde kullanılan zaman şimdiki zaman, geniş zaman ve gelecek 
zamandır. Geniş zamanın olumsuzunun kullanılması da oldukça yaygındır. Bu zamanların 
emir değeri vardır. Bildirme eki olan “-dır/-dir/-dur,-dür, -tır,-tir,-tur/-tür” de kesinlik bildirir 
ve anlatıma emir değeri kazandırır. Normatif metinlerde yalın bir dil kullanılır. Tümcelerde 
kullanılan sözcüklerin anlamları açık ve nettir, yan anlama ve mecazi kullanıma izin verilmez. 
Geniş zamanlı çekimler de emredici anlatımlarda, kuralların her zaman geçerli olacağı 
anlamını vermek için kullanılır. 

 
“Egemenlik, kayıtsız şartsız Milletindir. 
Türk Milleti, egemenliğini, Anayasanın koyduğu esaslara göre, yetkili organları eliyle 
kullanır. 
Egemenliğin kullanılması, hiçbir surette hiçbir kişiye, zümreye veya sınıfa bırakılamaz. 
Hiçbir kimse veya organ kaynağını Anayasadan almayan bir Devlet yetkisi kullanamaz.” 
(Anayasa, m.6) 
 
“Bu Anlaşma Akit Devletlerden birinin veya her ikisinin mukimi olan kişilere 
uygulanacaktır.” (Türkiye Cumhuriyeti İle Fransa Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden 
Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması, m.1) 

 
Fransızca normatif metinlerde genel kural olarak fiiller şimdiki zamanda çekilir. Şimdiki 

zamanın emir değeri vardır. 
 

« La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un seul ou des 
deux États contractants. » (Conventıon Entre le Gouvernement de la République Françaıse et 
le Gouvernement de la République de Turquıe en Vue d'éviter les Doubles Imposıtıons en 
Matière d'impôts sur le Revenu (Ensemble Un Protocole), art.1) 
 
« Le Premier ministre, 
Sur le rapport de la ministre du travail, 
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 732-21 ; 
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 173-1-4 ; 
Vu le code des transports ; (…); 
Décrète : (…). » (Décret n° 2019-976 du 20 septembre 2019 relatif à l’allocation des 
travailleurs indépendants) 
 
4. NORMATİF METİNLERİN ÇEVİRİSİ  

Hukuk metinlerinin çoğunda normatif dil kullanımı yaygındır. Hukuk bir takım kurallar 
içerdiği için bu metinlerin dilinin de kurallar içermesi doğaldır. Normatif metinlerin hepsi 
aynı şekilde düzenlenmemiştir. Aynı dil ve kültür içerisinde farklılıklar gösterebilirler. 
Anayasa ve yasa metinleri benzerlik gösterirken, diğer metinler, anlaşmalar, kararnameler, 
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yönetmelikler, idari makam kararları farklılık göstermektedir. Her bir metnin yazılış amacı 
vardır, yazarı ve alıcısı yani hitap ettiği kitle farklıdır. Çevirmenin bu farklılıkların bilincinde 
olması gerekir. Bu metinlerin çevirisinde biçemi, biçimi ve anlamı aktarmak en önemli 
unsurlardır. Kaynak metnin biçemine ve yapısına sadık kalınarak erek kültür odaklı ve 
işlevsel bir çeviri yapmak gerekir. Çevrilen metnin erek kültürde eşdeğerliği ve işlevselliği 
sağlanmalıdır. 

Normatif metinler kurallar içerdiği için bu metinlerin anlamsal, biçemsel ve biçimsel 
özelliklerini erek dile aktarırken özen göstermek gerekir. Özellikle normatif anlatımda önemli 
bir yeri olan sözcük seçimine, anlatım tarzına dikkat edilmelidir. Türkçe ve Fransızca yapısal 
olarak birbirinden farklı diller oldukları için tümcelerin aynı şekilde aktarılmasında ve 
sözcüklerin eşdeğerini bulmakta sorunlarla karşılaşılabilir. Özellikle yasa metinlerinin 
çevirisinde çevirmenin her iki ülkenin hukuk diline aşina olması beklenir. Hukuk metinlerinin 
biçimi, biçemi diğer metin türlerinden farklılık göstermektedir. Çevirmen bulun bilincinde 
olmalı, çeviri kararlarını alırken ve çeviri sürecinde bütün bunları göz önünde 
bulundurmalıdır. Kaynak metindeki verileri erek dil okuruna kaynak metne sadık kalarak 
aktarmalı ve çevrilen metnin erek kültürde işlevsel olmasına önem vermelidir. Kaynak metnin 
kendi okurunda yarattığı etkiyi erek kültürde yaratamayan bir çeviri başarılı bir çeviri 
sayılmaz. Bu metinlerin çevirmeninin aynı zamanda alanda uzman olması beklenir. 
 
“1. Bir Akit Devletin mukimi olan bir şirket tarafından diğer Akit Devlet mukimine ödenen 
temettüler, bu diğer Devlette vergilendirilebilir. 
2. Bununla beraber sözkonusu temettüler, ödemeyi yapan şirketin mukimi olduğu Devletçe de 
kendi mevzuatına göre vergilendirilebilir; ancak kendisine ödemede bulunulan kişi 
temettünün gerçek lehdarı ise bu şekilde alınacak vergi aşağıdaki oranları aşamayacaktır:” 
(Türkiye Cumhuriyeti İle Fransa Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde 
Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması m.10)) 
 
« 1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un État contractant à un 
résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. 
2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui 
paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui 
reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder : 
(Conventıon Entre Le Gouvernement de la République Française et Le Gouvernement De La 
République De Turquie En Vue d'éviter Les Doubles Imposıtıons En Matière D'impôts Sur Le 
Revenu (Ensemble Un Protocole) », art.10) 
 
 Türkiye ve Fransa arasında yapılan uluslararası anlaşmadan alınan yukarıdaki örnekte 
kullanılan zamanlar incelendiğinde, Türkçe metinde gelecek zamanın kullanıldığı, çeviri 
metinde ise buna karşılık olarak şimdiki zamanın kullanıldığı görülmektedir. Bu durumda 
çevirmenin Fransızcadaki şimdiki zaman (présent) kullanımının Türkçedeki şimdiki zaman, 
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geniş zaman ve gelecek zamanı karşılayabileceğini bilmesi gerekir. Türkçe metinde hem 
norm içeren hem de kesin bir yargı ifade eden “aşamayacaktır” sözcüğü Fransızcaya “ne peut 
excéder” yapısıyla, şimdiki zaman kullanılarak çevrilmiştir, erek kültürde aynı etkiyi 
yaratmaktadır.  
 
4.1. Hukuk Metinleri Çevirisinin Zorlukları 
 Hukuk metni çevirisinin zorluklarının neden kaynaklandığı sürekli tartışılan bir konudur. 
Bu zorluk metnin dilinden, biçeminden, biçiminden kaynaklanabileceği gibi hukuk sistemleri 
arasındaki farklılıklardan da kaynaklanmaktadır. Normatif metinlerin çevirisindeki zorluk 
daha çok metnin biçemini erek dile ve kültüre doğru sözcükleri kullanarak aktarmaktan geçer. 
Metnin yazarının biçemini doğru anlayıp doğru aktarmak gerekir. Erk kültürde metnin 
işlevsel olması ve amacına ulaşabilmesi için biçem ve biçimin korunarak eşdeğerliğin 
sağlanması gerekir. Çeviri sürecinde hukuk metinlerinde özellikle kullanılan dilsel yapılara 
sadık kalınması, bunların mümkün olduğunca çeviri metinde de korunması önem arz 
etmektedir. 

Gemar'a göre hukuk çevirisinin zorlukları, temel olarak hukuk metninin zorlayıcı 
niteliğinden kaynaklanmaktadır. Bu özellik kendisine hukuk normu tarafından verilmiştir. 
Toplumdaki yaşam, yükümlülükler yani kısıtlamalar ve dolayısıyla cezai yaptırımlar getiren 
hukuki normlarla yönetilir. Hukuk metinlerini çevirmek, hukuk normunu biçimlendiren 
hukuki ve dilsel unsurları tanımak ve onları başka bir dile ve başka bir kültüre aktarmak 
anlamına gelir. (1979: 38.) 

“Hukuk metinleri hukuki normlar taşıyan metinlerdir (örneğin, yasalar). Hukuki 
uyumluluklara/uyumsuzluklara) ek olarak, dilsel kısıtlamalar ortaya çıkmaktadır: çeviri, 
hukuki biçeme uymalı ve alıcı tarafından okunabilir olmalıdır. (…) Hukuki norm metne tüm 
özelliğini verdiği için, çeviri tamamen veya kısmen farklı normlara (dilbilimsel, terminolojik, 
kurumsal vb.) uygun olmak zorunda mıdır? Her sistemde metinlerin eşdeğerliği mükemmel 
olabilir mi, yoksa sadece mükemmelliğe zorlanmış mıdır? Son olarak, dilbilimciler tarafından 
yapılan çeviriler, biçimde veya özde, hukukçularınkilerden farklı mıdır?” (Vaupot, 2013: 107) 
 Benzer şekilde, C. Bocquet (2008) üç tür hukuk metni önermektedir: normatif metinler, bu 
normları uygulayan karar metinleri ve hukuk kurallarının içeriğini açıklayan metinler. Sonuç 
olarak üç tür söylem ayırt etmektedir - hukuk çevirisinin nesnesi - yasa koyucunun, hakimin 
ve doktrinin söylemi. Hukuk söyleminin genel özellikleri, yazar için söylemin konularını, 
mesaj türlerini ve ifade şekillerini içerir. (akt. Peshkov (sapojnikova), 2012: 23)  
 Bütün bu açıklamalardan, hukuk çevirmeninin normatif metinlerin yazar/larının söyleminin 
içeriğine hakim olması, anlatılmak istenilen şeyi doğru anlaması ve çevirinin amacını 
belirleyip o doğrultuda çeviri yapması gerektiği, aynı zamanda normatif metnin dilinin 
korunmasına da özen göstermesi gerektiği sonucu ortaya çıkmaktadır.  
 
SONUÇ 
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 Bu araştırmada hukuk metinlerinin yazılı kaynaklarını oluşturan, normlar hiyerarşisinde 
yer alan ve normatif dil kullanımının ağırlıklı olduğu Türkçe ve Fransızca hukuk metinleri 
incelenmiştir. Araştırmada bu metinlerin amacına değinilmiş, metinlerin türlerinden, biçimsel, 
dilbilgisel ve söylemsel özelliklerinden bahsedilmiştir. Metin türleri olarak Türkçe ve 
Fransızca önemli ölçüde örtüşmektedir. Her iki dilde incelenen metinlerde normatif dil 
kullanımının ön plana çıktığı görülmektedir, özellikle yasa metinlerinde. Metinlerin 
oluşturulma şekillerinde de benzerlikler görülmüştür, özellikle anayasa, yasalar ve 
anlaşmalarda. Normatif dili yansıtan hukuk metinlerinde normatif dil kullanımını sağlayan 
filler de önemli ölçüde benzerlik göstermektedir. Ayrıca her iki metin türünde edilgen yapılar, 
belgisiz adıllar sıklıkla kullanılmaktadır. Dillerin yapısı farklı olduğu için doğal olarak tümce 
kuruluşlarında farklılıklar gözlemlenmiştir. Fransız hukuk dili, normal gramer kurallarının 
dışında, farklı dilbilgisel kullanımlara başvurmaktadır. Çekimli fiille ya da bağlaçla başlayan 
tümcelerle çok sık karşılaşılmaktadır.  
 
 Bu metinlerin çevirisinde de metinlerin dilsel ve söylemsel özelliklerine dikkat edilerek 
çeviri yapılması gerektiği ortaya çıkmaktadır. Normatif söylem özelliği, yazarın biçemi, 
metnin yapısal özellikleri korunacak şekilde bir çeviri stratejisi belirlenmelidir. Amaca 
yönelik, biçimsel ve biçemsel eşdeğerliğin yakalandığı, erek odaklı işlevsel bir çeviri 
yapılmalıdır.  
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ÖZET 
Ülkelerin uluslararası ilişkilerde bulunması ve diğer ülkelerle karşılıklı hukuki işbirliği 

geliştirmesi sonucunda ülkeler arasında işbirliğine ve yardımlaşmaya ihtiyaç duyulmuştur. Bu 
yardımlaşma sürecinde gerçekleştirilen işlemlerden biri de uluslararası istinabe işlemidir. Bu 
araştırma bağlamında, uluslararası yardımlaşmanın en yoğun şekilde yaşandığı alanlardan biri 
olan ceza alanında uluslararası istinabe talepnamelerinin özelliklerinden, Türkçeden 
Fransızcaya çevirilerinde izlenilmesi gereken stratejilerden ve bu süreçte yaşanan olası çeviri 
sorunlarından bahsedilecektir.  
 İstinabe metinleri hukuk metinleri içerisinde özel bir alan oluşturmaktadır ve sadece 
hukukçular içerisinde belirli bir kesim tarafından kullanılmaktadır. İstinabe yoluna başvurma 
yöntemi, Türk mahkemeleriyle yabancı bir mahkeme arasında, yargı yetkileri dışında kalan 
durumlarda olabilir.  İçeriği gereği özel ve kurumsal metinler oldukları için orijinal metinlere 
ulaşılmada zorluk yaşanmaktadır. Bu durum uluslararası istinabe talepnameleri için de 
geçerlidir. Yabancı ülkede bulunan kişinin ifadesinin alınması veya bu kişiye ait bilgi belge 
elde edilmesi gibi işlemler de bu kapsamda değerlendirilmektedir. Metinlere ulaşmada sorun 
yaşanıldığı için bu metinlerin çevirileriyle ilgili akademik olarak kapsamlı bir çalışmanın 
yapılmadığı tespit edilmiştir. Bu nedenle araştırma kapsamında, bu boşluğu kısmen de olsa 
kapatmak için, bir taraftan hukuk alanının farklı bir yönünü oluşturan bu metinler ve türleri 
hakkında, diğer taraftan istinabe sürecinin işleyişi hakkında bilgi verilmesi amaçlanmaktadır.  
 Araştırma bağlamında öncelikle “istinabe” teriminin tanımlarına, uygulama alanlarına yer 
verilecek ve türlerinden bahsedilecektir. Daha sonra dilbilim ve çeviri kuram ve stratejileri 
doğrultusunda ceza istinabe talepnamelerinin metinsel özellikleri bu metinlerin Fransızcaya 
çevirileri ele alınacaktır. Son olarak da Türkçe ceza istinabe metinlerinin Fransızcaya 
çevirilerinde karşılaşılan zorluklar ele alınacaktır. Araştırma bütüncesini Türkçe uluslararası 
ceza istinabe metinleri oluşturmaktadır.  
Anahtar Kelimeler: Hukuk dili, hukuk metinleri çevirisi, istinabe, ceza istinabe, uluslararası 
istinabe. 

 
ABSTRACT 

 The countries have the international relations and develop a mutual legal cooperation with 
the other countries, therefore, it is needed the cooperation and assistance among the countries. 
One of the actions taken during this assistance period is the international rogatory procedure. 
Within the context of this research, it will be mentioned the features of the international 
criminal rogatory letters, one of the fields in which the international assistance is most 
fulfilled, the strategies that are needed to be followed in their translations from Turkish into 
French and the possible translation problems encountered within this process. 
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 The rogatory letters form a special field within the law texts and they are used by a certain 
section among just the jurists. The method of resorting to the rogatory is between the Turkish 
courts and a foreign court in the cases staying out of the judicial power. As these texts are 
confidential and institutional texts in terms of their contents, it has been encountered the 
difficulties in reaching the original texts. This situation is also valid for the international 
rogatory letters. The actions such as taking testimony of a person in the foreign country or 
obtaining information and document belonging to this person are also evaluated within this 
context. As reaching the texts is difficult, it has been determined that a comprehensive 
academic study related to the translations of these texts has not been done. Therefore, within 
the scope of the research, in order to partially fill this gap, it has been aimed to inform both 
about these texts and their types consisting a different aspect of the field of law and about the 
rogatory process. 
 First of all, the definitions of the term of “rogatory”, its application fields will be included 
within the context of the research, and its types will be mentioned. Then, in the direction of 
the linguistics and the translation theories and strategies, the textual features of the criminal 
rogatory letters and the translation of these texts into French will be discussed. Finally, the 
problems encountered in the translations of the Turkish criminal rogatory texts into French 
will be mentioned. Turkish international criminal rogatory texts have formed the corpus of the 
research. 
Keywords: Legal language, translation of the legal texts, rogatory, criminal rogatory, 
international rogatory. 

 
GİRİŞ  

Hukuk alanında ulusal düzeyde işbirliği gerçekleştirildiği gibi, uluslararası düzeyde de 
gerçekleştirilmektedir. Bu işbirliği süreci hukukçuların hukuki konularda karşılıklı olarak 
yardımlaştıkları bir süreçtir. Ceza alanında uluslararası istinabe de bu işbirliğinin en yoğun 
şekilde yaşandığı alanlardan birisidir. 
 Hukuk metinleri çevirileriyle ilgili birçok çalışma yapılmıştır. Fakat hukuk metinleri 
kapsamına giren istinabe metinlerinin hukuk metinleri içerisinde özel bir alan oluşturduğu ve 
orijinal metinlere ulaşmada sorun yaşandığı için bu metinlerin çevirileriyle ilgili akademik 
olarak kapsamlı bir çalışmanın yapılmadığı tespit edilmiştir. Bu nedenle araştırma 
bağlamında, bu boşluğu kısmen de olsa kapatmak için, bir taraftan hukuk alanının farklı bir 
yönünü oluşturan bu metinler ve türleri hakkında, diğer taraftan istinabe sürecinin işleyişi 
hakkında bilgi verilmesi amaçlanmaktadır.  
 Araştırmada öncelikle “istinabe” teriminin tanımlarına, uygulama alanlarına yer verilecek 
ve türlerinden bahsedilecektir. Daha sonra dilbilim ve çeviri kuram ve stratejileri 
doğrultusunda ceza istinabe talepnamelerinin metinsel özellikleri incelenecek ve bu metinlerin 
Fransızcaya çevirilerinde karşılaşılan zorluklardan bahsedilecektir. Araştırma bütüncesini 
Türkçe uluslararası ceza istinabe metinleri oluşturmaktadır.  
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1. İSTİNABE TERİMİNİN TANIMI VE ÖZELLİKLERİ  
1.1. İstinabe Teriminin Tanımı 

 Her mahkemenin yargı yetkisi kendi yargı alanı ile sınırlı olduğu için, bir mahkeme kendi 
yargı yetkisi dışında hukuki bir işlem gerçekleştirmek istediğinde, başka bir mahkemeden 
istinabe1 (hukuki yardım) talep eder. Mahkemeler arasındaki bu hukuki yardımlaşmaya 
istinabe denilmektedir. Bu işlemlere bilirkişi raporu, ifade alınması, keşif yapılması, bilgi ve 
belge temini vb. örnek olarak gösterilebilir. 

 
1.2. Uluslararası İstinabe Teriminin Tanımı 

Uluslararası istinabe terimi, Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel 
Müdürlüğü tarafından yayınlanan “Uluslararası Ceza İstinabe İşlemlerinde Adli 
Makamlarımızca Dikkat edilmesi Gereken Hususlar” konulu 69/2 numaralı genelgenin2 
birinci maddesinde, “Uluslararası istinabe, bir devletin yetkili bir adlî makamının diğer bir 
devletin adlî makamı adına yerine getirdiği işlemler bütünüdür.” şeklinde tanımlanmıştır. Bu 
tanım incelendiğinde istinabenin sadece iç hukukta değil aynı zamanda farklı ülkelerin 
mahkemeleri arasında da kullanılan bir yöntem olduğu görülmektedir.  
 
1.3. İstinabenin Amacı 
 Türkiye’de ya da yabancı bir ülkede bulunan delillerin temini için istinabe talep edilir. 
Çünkü davanın görüldüğü yer ile delillerin bulunduğu yer aynı değildir. Delillerin temini için 
istinabe yoluna başvurulmazsa görevli hâkimin usûli işlemleri bizzat kendisinin yönetmesi 
gerekir. Arslantaş’ın da belirttiği gibi “İstinabe, işlerin hızlı ve az giderle sonuçlandırılmasını 
sağlaması yönünden iç ve uluslararası hukuk alanında da yararlı olmaktadır (2010:6).” 
 
1.4. Uluslararası İstinabenin Hukuki Niteliği 
 Uluslararası istinabenin kaynakları ikili ya da çok taraflı sözleşmeler ile uluslararası teamül 
ve mütekabiliyet kurallarıdır. İki sözleşmelere örnek olarak Türkiye’nin muhatap ülkelerle 
akdettiği ceza istinabe konulu anlaşmalar; çok taraflı sözleşmelere örnek olarak da ceza 
istinabe konusunda adli yardımlaşma hükümleri içeren Avrupa Konseyi Sözleşmeleri, 
Birleşmiş Milletler Sözleşmeleri ve Lahey Sözleşmeleri verilebilir.  

Ceza işlerinde uluslararası adli yardımlaşma alanında en geniş hükümler düzenleyen, en 
çok devletin taraf olduğu çok taraflı uluslararası anlaşma, Ceza İşlerinde Karşılıklı Adli 
Yardım Avrupa Sözleşmesi (CİKAYAS)3dir.  Bunun nedeni ise toplam 50 ülkenin 
CİKAYAS’a üye olmasıdır. CİKAYAS’a üye olan devletler, adli yardımlaşma talebinde, ya 

                                                      
1 Fr. Commission rogatoire, entraide judiciaire. 
2 Bkz. T.C. ADALET BAKANLIĞI, Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün 16.11.2011 
Tarihli 69/2 Sayılı Hukuki Konularda Uluslararası Ceza İstinabe İşlemlerinde Adli makamlarımızca Dikkat 
Edilmesi Gereken Hususlar Konulu, 69/2 Numaralı Genelge. 
3 Fransızca: Convention Européenne d’Entraide Judiciaire en Matière Pénale. 
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kendi ülkesinin resmi dilini ya da Avrupa Konseyi resmi dillerinden (Fransızca ve İngilizce) 
herhangi birini tercih etmektedirler.4

                                                      
4 Bkz.https://www.coe.int/fr/web/conventions/search-on-treaties/-/conventions/treaty/030/declarations 

https://www.coe.int/fr/web/conventions/search-on-treaties/-/conventions/treaty/030/declarations
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1.5. Uluslararası İstinabe Talepnamelerinin Türleri 

İstinabeler yabancı ülke yetkili makamlarından talep edilen konulara göre “Hukuk 
Alanında Adli İşbirliği ve Ceza Alanında Adli İşbirliği” olmak üzere iki gruba ayrılır. Hukuk 
ve Ceza istinabe taleplerinde uygulanacak esaslar iki ayrı genelgede5 ayrıntılı olarak 
belirtilmiştir.  

                                                      
5 Bkz. T.C. Adalet Bakanlığı, Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün 16.11.2011 Tarihli 69/2 
Sayılı Uluslararası Ceza İstinabe İşlemlerinde Adli Makamlarımızca Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Konulu, 
69/2 Numaralı Genelge. 
   Bkz. T.C. Adalet Bakanlığı, Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün 16.11.2011 Tarihli 63/2 
Sayılı Hukuki Konularda Uluslararası İstinabe Taleplerine Uygulanacak Esaslar Konulu, 63/2 Numaralı 
Genelge. 
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 “Hukuk Alanında Adli İşbirliği ve Ceza Alanında Adli İşbirliği” içerdikleri farklı hukuki 
konulara göre alt gruplara ayrılmaktadır. Bunlar; 
- Hukuk Alanında Adli İşbirliği: Hukuk İstinabe, Hukuk Tebligat, Nafaka ve Çocuk 
Kaçırma Velayet. 
- Ceza Alanında Adli İşbirliği: Ceza İstinabe, Ceza Tebligat, Suçluların İadesi, Kırmızı 
Bülten ve Hükümlü Naklidir.  

Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü internet sayfasında her bir madde için ayrı 
bir talepname yazısı düzenlenmiştir. Bu talepnameler içeriklerine ve talep edilen konulara 
göre düzenlenmiştir ve örnek teşkil etmektedir. İstinabe metnini oluşturacak yetkili yargı 
mercii bu örneklere göre talepnamelerini oluşturmaktadır.  

 
2. CEZA İSTİNABE TALEPNAMELERİNİN METİNSEL ÖZELLİKLERİ VE 
FRANSIZCAYA ÇEVİRİLERİ 
2.1. Ceza İstinabe Metinlerinin Hukuk Metinleri İçerisinde Sınıflandırılması 
 Ceza istinabe metinlerinin çeviri sürecine geçmeden önce, diğer metinlerde olduğu gibi, 
öncelikle metin türünün belirlenmesi gerekmektedir. Metin türü belirlendikten sonra çevirmen 
çeviri stratejisine karar verecektir. Hukuk metinleri kendi içerisinde farklılıklar 
göstermektedir. Bocquet bu metinleri üç ayrı grupta sınıflandırmaktadır. Bunlar, buyurucu 
metinler, bu kararların uygulanmasını sağlayan karar metinleri ve hukuk kurallarının içeriğini 
gösteren metinlerdir. Hukuk söylemini ise yasa, yargı ve anayasa söylemi olarak 
sınıflandırmaktadır.  
 1- Normatif (buyurucu) metinler: anayasa, yasalar, kararnameler ve kararlardır.  

2- Adli metinler: Mahkeme kararları, idari kararlardır.  
 3- Hukuki konular hakkında görüş ve yargı içeren metinler: yönetmeliklerin ve yasaların 
yorumlanmasıdır (2008:10-11). 

Bocquet’nin bu sınıflandırmasına göre ceza istinabe metinlerini ilk iki grupta incelemek 
mümkündür. İstinabe eklerinde yasa maddeleri, mahkeme kararları, iddianameler, ifade 
suretleri vb. bulunmaktadır.   

Araştırmada Adalet Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü resmi 
sayfasında6 uluslararası ceza istinabe işlemleriyle ilgili 69/2 numaralı genelgede yer alan ve 
en sık kullanılan talepname örnekleri incelenmiştir.  

                                                      
6 Bkz. http://www.uhdigm.adalet.gov.tr/genelgeler/genelgeler.html, (Çevrimiçi, 10 Şubat 2019) 

http://www.uhdigm.adalet.gov.tr/genelgeler/genelgeler.html,%20(%C3%87evrimi%C3%A7i,%2010


2.2. Ceza İstinabe Metinlerinin Genel Yapısal Özellikleri ve Çevirileri 
 Ceza istinabe metinleri yetkili adli makamlarca hazırlanmış matbu bir talep formudur. Bu 
metinler bir hukukçu (hâkim ya da savcı) tarafından yine bir hukukçuya yönelik 
yazılmaktadır. Bu nedenle ceza istinabe metinlerinde hukuk dili kullanılmaktadır. Her iki 
taraf, metni kaleme alan (verici) ve metnin okuru (alıcı),  aynı alanda hizmet verdikleri için, 
yazışmalarda hukuk dilinin kullanılması aralarındaki iletişimi kolaylaştırmaktadır.  

Ceza istinabe talepnamelerinin içeriği soruşturma ve kovuşturma aşamalarına göre farklılık 
göstermektedir. Aynı şekilde kendi içerisinde de metin türü açısından farklılıklar 
bulunmaktadır. Bunlara kanun maddeleri, iddianameler, şüpheli – sanık ifade tutanakları 
örnek olarak gösterilebilir.  

69/2 numaralı genelgede yer alan ceza istinabe metinlerinin üç bölümden oluştuğu 
görülmektedir. Bunlar giriş gelişme ve sonuç bölümleri olarak nitelendirilebilir.  Her bölümün 
kendine özgü içeriği vardır ve her bölüm farklı başlıklardan oluşmaktadır. Bu başlıklar ve 
bölümlerin içeriği soruşturma ve kovuşturma aşamalarına göre farklılık göstermektedir. 

2.2.1. Giriş Bölümünün Özellikleri ve Çeviri Süreci 
 Talepnamenin ilk sayfasında en üstte istinabeyi talep eden yetkili adli makamın adı 
yazılıdır. Aynı satırda, metnin sağ tarafında, talepnamenin oluşturulduğu tarih bulunur. 
Tarihin altında, sayfanın orta kısımda, istinabe talep edilen yetkili adli makamın adı yazılır.  

Ceza istinabeyi hazırlayan yetkili adli makamın adı ve hangi adli makama hitaben istinabe 
talep edildiği bölüm giriş bölümünün başlangıcıdır. 

Bu konuyla ilgili örnek ve Fransızca çevirisi aşağıda verilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti     … /… /…    
(…) Cumhuriyet Başsavcılığı 

--- Yetkili Adli Makamına 
Saygıdeğer meslektaşım, 
Sizden aşağıda belirtilen hususlarda adli yardımlaşma talep etmekteyim. 

Cher(e) collègue, 
J’ai l’honneur de vous demander l’entraide judiciaire concernant les faits précisés ci-
dessous. 

İstinabe talepname yazısı bir dilekçedir. Bir hukukçunun kaleme aldığı ve meslektaşına 
hitaben yazdığı bir dilekçe metnidir. Bu dilekçe metninde bir nezaket ifadesi vardır. Bunu da 
istinabe metninin başlangıç kısmında yer alan “Saygıdeğer meslektaşım, (Cher(e) collègue)” 
ifadesinden açıkça anlamaktayız. Bu tümcede hukukçu “ben (je)” ifadesini kullanarak 
öznelliğini korumaktadır.  
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Bu ifadenin devamında “Sizden aşağıda belirtilen hususlarda adli yardımlaşma talep 
etmekteyim.” tümcesi yer almaktadır. Bu tümceyle talepnamenin neden hazırlandığına dair 
bilgi verilmektedir ve tümcede öznel bir ifade yer almaktadır. Çeviride ise bu ifadenin 
korunması ve Fransızcaya çevirirken bu durumun göz önünde bulundurulması gerekir.   

Giriş tümcesinden sonra “Talebin Konusu (objet de la demande)” yer almaktadır. Bu başlık 
altında talep edilen adli yardımlaşmanın hangi amaçla oluşturulduğu kısa ve öz şekilde 
belirtilir. Bu başlık, aşağıdaki örnekte de görüldüğü gibi, bütün talepnamelerde ortaktır.  

Talebin konusu:  
“Şüpheli/sanık X’in ifadesinin/beyanının/savunmasının alınması”. 
“Bilgi belge temini/talebi”.  

Objet de la demande d’entraide judiciaire : 
Prendre la déposition du suspect /prévenu X 
Demande de renseignement et de document.  

Bu tümcede istenilen şey açık ve nettir. Başlıklar kalın yazı tipinde yazılmıştır. Metnin 
çevirisinde bu biçimsel ve biçemsel özelliğin korunması ve erek dile aynı şekilde aktarılması 
gerekmektedir.  

Talepnamede başlıklar “Davanın Esas Numarası, Müştekiye İlişkin Bilgiler, 
İddianameye İlişkin Bilgiler, Yargılama Konusu Suça İlişkin Bilgiler” şeklinde devam 
etmektedir.  

Bu başlıklarda ve başlıkların içerisinde yer alan ifadelerde çeviri açısından dikkat edilmesi 
gereken hususlar ise şahsa ait kimlik bilgilerinin aynı şekilde aktarılmasıdır. Adres 
bölümünde ise ilgili ülkenin yazım kuralları dikkate alınarak adres yazılmalıdır. Bölümlerde 
yer alan başlıklar kalın yazı tipinde yazılmış ise çeviride de bu özelliğin ve anlatım tarzının 
korunması gerekmektedir. Aynı zamanda kaynak metinde yer alan terimlerin de erek dilde 
karşılığının tam olarak verilmesi gerekir. Fransızcaya çevirirken kaynak metnin içeriğinin ve 
biçiminin korunması gerekir. 

Suçun tanımı ile ilgili kısımda ise suç tanımı Türk Ceza Kanununa (TCK) göre 
yapıldığından bu tanımın çevirisinde ilgili ülkede hangi suça karşılık geldiğinin tam olarak 
belirlenmesi gerekir. Dolayısıyla koşut metinlere yani koşut kanun maddelerine ihtiyaç 
duyulmaktadır.  

Bu başlıklarda sözcüğü sözcüğüne çeviri stratejisi kullanılmalıdır. Bu stratejiyle kaynak 
metnin biçimsel özelliklerine bağlı kalınır ve erek metnin dil bilgisine uygun olacak şekilde 
işlevsel olarak karşılık bulunur. Her ne kadar başlıklarda bu strateji uygulansa da genel olarak 
metnin erek kültürde karşılığı olacak şekilde yani erek kültür odaklı bir çeviri yapılmalıdır.  

İstinabe metinleri çevirisinde, erek metin kaynak metindeki gibi aynı işlevsel ve iletişimsel 
etkiyi gösteriyorsa, bu metinler arasında eşdeğerlik ilişkisinden bahsedilebilir. Bu nedenle, 
ceza istinabe metinlerinde iki hukuk sistemi arasında eşdeğerliğin sağlanması çok önemlidir. 
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Bu eşdeğerlik sağlandığında kaynak metindeki ileti ve bunun işlevi erek metinde de 
sağlanacaktır.  

2.2.2. Gelişme Bölümünün Özellikleri ve Çeviri Süreci 
Bu bölümde talepnamenin oluşturulma amacı daha detaylı olarak yazılır ve yerine 

getirilecek işlemlerden bahsedilir.  
Birinci başlık olarak, “Suçun İşleniş Şekli” yer almaktadır. Bu başlık altında suç unsurunun 

nasıl oluştuğu kısa ve öz bir şekilde anlatılır. İstinabe talebini oluşturan hâkim ya da savcı suç 
unsurunun nasıl oluştuğunu meslektaşına anlatırken farklı anlatım teknikleri kullanır. 
Kovuşturma aşamasında iddianame anlatımına atıf yapılmasına rağmen, soruşturma 
aşamasına ilişkin adli yardımlaşma taleplerinde direk olarak suçun işleniş şekli anlatılır. Bu 
başlık bütün talepnamelerde ortaktır. 

Kovuşturma aşamasında, ilk tümce bütün ceza metinlerde aynıdır ve şu şekilde 
başlamaktadır:   

Yukarıda belirtilen iddianame ile sanık X hakkında Mahkememize kamu davası açılmıştır. 
Sanığın üzerine atılı suçu aşağıdaki şekilde işlediği iddia edilmektedir: 

Bu giriş tümcesinde altı çizili olan fiiller edilgen yapıda kullanılarak anlatımda nesnellik 
sağlanmıştır. Soruşturma aşamasında böyle bir giriş tümcesi bulunmamaktadır.  

Hukuk metinleri hukuk terimlerinin sıklıkla kullanıldıkları metinlerdir. Yukarıdaki örnek 
tümcede de oldukça fazla terim kullanılmıştır. İstinabe metinlerinin çevirisine başlamadan 
önce terim çalışması yapılarak terimlerin anlamlarının araştırılması gerekir. Terim çalışması 
yapıldıktan sonra sözcük ve terim seçimi hukuk metinlerine uygun şekilde yapılmalıdır. Bu 
sayede ortaya nitelikli ve işlevsel bir çeviri çıkabilir. 

Bu bilgiler ışığında bu bölümün Fransızca çevirisi şu şekilde yapılabilir: 

À la suite de l’acte d’accusation mentionné ci-dessus une action publique a été intentée à 
l'encontre de l'accusé X. Il est prétendu que l'accusé a commis le crime de la façon 
suivante : 

Bu giriş tümcesinden sonra suçun işleniş şekli anlatılmaktadır. Bu bölümde talepnameyi 
oluşturan adli makamın olayı anlatırken tümceleri nasıl aktardığı, hangi yapıları kullandığı 
gösterilmeye çalışılacak ve metinlerin çevirisi üzerinde durulacaktır.  

 “Şüpheli X’in ikametinde 10.01.20.. tarihinde yapılan ikametindeki arama sonucunda 
toplamda 20 adet kaçak içkinin ele geçirildiği, şüpheli X’in ise ifadesinde Y’nin bu 
içkilerden kendisine getirdiğini beyan etmiştir.” 
“… Olay tarihinde müşteki X kantinde işyerinde temizlik yaparken Y ve Z’nin müştekinin 
yanına geldikleri ve müştekinin iddiasına göre “sen neden aileme beni şikâyet ediyorsun, 
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sen gününü görürsün” denildiği ve sonrasında Z’nin” X fazla uzatma sonra gelir ona 
gününü gösteririz “ diyerek tehditte bulundukları…” 
“Şüpheli er X’in askerlik yaptığı Y Komutanlığına bağlı birlikte iken lav edilen Z 
bölüğünde görev yaparken 01.01.19.. tarihinde firar ederek bugüne kadar bölüğüne 
gelmediği,… nedeniyle atılı firar suçunu işlemiş olduğu, … yakalama kararının bugüne 
kadar infaz edilmediği, bu nedenle savunmasının alınamadığı….şüpheye delalet eden 
somut delilin elde edildiği…” 

Yukarıdaki örneklerde görüldüğü gibi olay hâkim ya da savcı tarafından genellikle dolaylı 
olarak anlatılmıştır. Burada konuşan kişi başkasının sözlerini kullanarak kendi söylemiyle 
birlikte yazıya aktarmaktadır. Ceza istinabe metinlerinin bu bölümünde genellikle dolaylı 
aktarımın gerçekleştiği görülmektedir.  

Tümce yapıları açısından bu bölüm incelendiğinde, paragrafların bazen çok uzun ve 
edilgen tümcelerden oluştuğu, bazen de kısa ve kurallı bir tümceyle olayın meydana gelme 
şeklinin anlatıldığı görülmektedir. Farklı tümce yapılarının oluşma nedeni ise talepnameyi 
yazan hâkim ya da savcının kullandığı hukuk dilinin farklılığından kaynaklanmaktadır. Bu da 
çeviri yapılırken kaynak metnin net olarak anlaşılamamasına ve anlam kayıplarına neden 
olmaktadır. Bu nedenle de talepnamelerin içeriği tam olarak anlaşılamadığı için yabancı 
ülkeler tarafından geri gönderilmektedir.  

Bu bölümle ilgili vurgulanması gereken başka bir yapı ise, fiillerin isimleştirilip ortaçlı 
yapıların kullanılmasıyla tümcelerin çok uzun paragraflara dönüştürülmesidir. Bu yapılar ise 
çevirmen için zorluk oluşturmaktadır. Çevirmen çeviriye nereden başlayacağı konusunda 
sıkıntı yaşamaktadır. Böyle bir durumda tümceler bölünerek ve anlamı karmaşık olan 
tümceler basitleştirilerek çeviri yapılması tercih edilebilir.  

İstinabe metinlerinde çeviri açısından en fazla zorluk yaratan bölüm bu bölümdür. Bu 
nedenle çevirmenin çeviri sürecinde izleyeceği strateji ve uygulayacağı teknik/ler önemlidir. 
Kvedyte’nin (2005: 25) belirttiği gibi çeviride yaşanacak sorunların üstesinden gelmek için 
çeviri stratejisi belirlenmelidir. Karşılaşılan zorluklara göre farklı çeviri stratejileri 
uygulanabilir. Aynı zamanda her bir çevirmen kendine ait bir çeviri stratejisi de kullanabilir. 
Belirli yaklaşımlar, stratejiler ve planlar doğrultusunda çevirmen farklı stratejilere başvurur ve 
erek metni oluşturur (Aktaran, Odacıoğlu&Barut, 2018:1367). 

Bu bölümde her türlü tümce yapısını görmek olasıdır. Hem hukuk dili hem de günlük dil 
kullanımı vardır. Suç olgusunun nasıl meydana geldiği anlatılırken genellikle uzun tümceler 
kullanılır. Bunları erek metne aktarırken anlam bütünlüğünü korumak oldukça önemlidir.            

Çevirinin amacı kaynak metni daha anlaşılır hale getirerek erek kitle üzerinde bir etki 
uyandırmak olmalıdır. Bu nedenle erek ve işlevsel odaklı çeviri kuramlarından yararlanmak 
gerekmektedir. Bu bölümde daha çok hukuk dilinin hakim olduğu bir anlatım mevcuttur. Bu 
anlatımı aynı şekilde erek dil okuyucusuna yani hukukçuya yansıtmak için hukuk dili 
korunarak çevrilmelidir. Kaynak metinde yer alan ifadeleri sözdizimsel, dilbilgisel, biçemsel, 
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anlamsal ve terminolojik açıdan titizlikle yorumlamak gerekir. Bu şekilde işlevsel eşdeğerlilik 
sağlanmış olur.  

İşlevsel eşdeğerlikte, kaynak metnin ruhunu erek metne geçirmek için sadece dilden değil 
bu alanla ilgili dil kaynaklarından da faydalanmak gerekebilir. Bunun için metni daha detaylı 
bir şekilde yorumlamak gerekir. Bu yorumlama beş farklı inceleme yoluyla gerçekleşebilir. 
Bunlar: anlamsal, dilbilgisel, sözdizimsel, terminolojik ve biçemseldir (Gémar, 1995:165). 

Talepnamede başlıklar “Talep Edilen adli Yardımlaşma, Adli Yardımlaşma Talebinin 
Dayanağı, Garantiler, Sonuç” şeklinde devam etmektedir.  

Ceza istinabe metinlerinin çevirisi yapılırken, kaynak metindeki sözcüklerin ve tümcelerin 
sadece hukuki olarak karşılıklarının bulunmasının yanında, bu istinabe metniyle nasıl bir 
hukuki işlem yapılacağının bilinmesi gerekir. Yani kaynak metnin amacının iyi belirlenmesi 
ve erek metnin de bu amaç doğrultusunda çevrilmesi gerekir. Eğer çevirmen kaynak metnin 
ne için çevrileceğini bilirse erek metnin işlevini de belirlemiş olur. Bu nedenle çevirmen 
skopos kuramından yararlanarak çeviri eylemini gerçekleştirebilir.  

Skopos kuramında her eylemin bir amacı vardır ve çeviri bu amaç doğrultusunda 
gerçekleşir. Kaynak dildeki amacın ve erek dildeki işlevin vurgulanması nedeniyle skopos 
kuramının çeviriye işlevsel bir bakış açısıyla yaklaştığı düşünülmektedir (Munday, 2008:79).  

Bu metinlerin iletişimsel ve işlevsel bir rolü de bulunmaktadır. Çevirmen kültürlerarası 
aktarımı amaçlanan işlev doğrultusunda gerçekleştirir.  

Grice’a göre, çevirinin işlevsel olabilmesi yani iletişimin sürdürülmesi için çevirmen 
aşağıda belirtilen hususlara sadık kalmalıdır.  

“ 1. İşbirliği ilkesi: Konunun akışını bozmama ilkesidir. 
2. Nicelik: Gereğinden fazla ya da eksik bilgi vermeme ilkesidir.
3. Nitelik: Doğru bilgi verme ilkesidir.
4. Bağıntı: Konuyla ilgili olma, konunun dışına çıkmama ilkesidir.
5. Açıklık: Karmaşık ifadelerden kaçınma kısa ve öz bir dil kullanma ve mantıksal zinciri

veya sıralamayı koruma (Hatim&Mason, 1990: 62-64, Aktaran: Yazıcı, 2007: 39).” 

Çevirmen koşut metinlere başvurarak hem erek hem de kaynak dilde var olan dilsel 
yapıları tümce ve metin düzeyinde inceleyebilir. Bu şekilde iki dil arasındaki dilsel ve kültürel 
özellikleri yani biçimsel ve sözdizimsel yapıları karşılaştırarak çevirisini gerçekleştirebilir.  

Çeviri ediminin hangi amaç doğrultusunda gerçekleştirileceğinin belirlenmesi aslında 
hangi çeviri stratejilerinin uygulanacağı konusunda fikir vermektedir. Ceza istinabe metinleri 
çevirisinde tek bir çeviri stratejisinin var olduğunu söylemek doğru değildir. Burada amaç, 
ceza istinabe metinleri çevirilerinin erek dilde işlevsel bir karşılığının olmasıdır.   

“İşlevsel çeviri kuramları çerçevesinde kaynak metnin dokunulmazlığı, kaynak metne 
dilsel anlamda bir sadakat ya da eşdeğerlik gibi düşünceler kabul görmez; bu kuramlara göre 
çeviri ancak kaynak ve erek dizgeler arasında iletişimi sağlayabildiği ve erek kültürde 
yaşayabildiği zaman işlevseldir (Berk, 2005:57).”  
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Erek metni işlevsel açıdan yeterli bir sonuca ulaştırmak için çeviri stratejileri 
uygulanmaktadır. Çevrinin hangi amaçla oluşturulduğu çok önemlidir. Çevirmen belirlenen 
bu amaca (skopos) bağlı olarak çeviri edimini gerçekleştirir. Skopos kuramında “işlevsellik” 
ön plandadır. Fakat bu işlevsellik kaynak metnin hangi işlev doğrultusunda oluştuğu değil 
aksine erek metnin işlevi ile ilgilidir. Başka bir ifadeyle kendi ihtiyaçları ve iletişim yöntemi 
doğrultusunda çevirmene bir amaç belirleyen müşteridir (Rialle, 2013:24). 

Ceza istinabe metinlerinde bu amaç işveren tarafından yani Adalet Bakanlığı tarafından 
belirlenir, bu durumda çeviri sürecini başlatan taraf bir kurumdur. Bu durumda ceza istinabe 
metinleri çevirmeninden hukuk terminolojisine vakıf olması ve çeviriyi bu alt yapıyla 
gerçekleştirmesi beklenmektedir. Metnin içeriğinin tam olarak, kısaltmalara yer vermeden ve 
eksiksiz bir şekilde erek metne aktarılması talep edilmektedir.  

2.2.3. Sonuç Bölümünün Özellikleri ve Çeviri Süreci 
“Sonuç” bölümü üçüncü bölümün tek başlığıdır. Sonuç bölümünde istinabe talebinin 

yerine getirilmesi için ricada bulunulur ve adli yardımlaşma talep edilen makama saygılar 
sunulur.   

Sonuç: 
Yukarıda belirtilen adli yardım talebinin yerine getirilmesini rica eder ve bu vesileyle 
yardımlarınız için şimdiden teşekkür eder, en derin saygılarımı sunarım.  
Conclusion :  
Je vous prie de bien vouloir procéder à l’exécution de la demande d’entraide judiciaire 
précisée ci-dessus et je saisis cette occasion pour renouveler l’expression de ma haute 
considération.   

İlk bölümün giriş tümcesinde olduğu gibi sonuç bölümünde de hukukçu “ben (je)” kişi 

adılını kullanarak öznelliğini korumaktadır. Sonuç bölümünde yer alan tümcenin işlevi 

muhataba yardımlarından dolayı nezaket ifadesi kullanarak teşekkür etmektir. Çeviri 

sürecinde ise kaynak metinde yer alan bu ifadenin erek metne, erek kültürde kullanıldığı 

şekilde aktarılması gerekmektedir. Amaç, çevirinin işlevsel olması ve erek kültür okurunda 

aynı etkiyi yaratmasıdır. Çevirmenin kaynak metnin biçemini erek metne aynı şekilde 

aktarması gerekir. 

Bu bölümle ilgili koşut metinler incelendiğinde talebin yerine getirilmesi ve muhataba 
teşekkür kısmının talepnamenin orta sayfalarında yer aldığı görülmektedir. Yerine getirilecek 
işlemler bu bölümden sonra yer almaktadır. Koşut metinlerde yer alan ifadeler aşağıdaki 
gibidir.  
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“Nous avons l’honneur de prier les autorités compétentes de Turquie de bien vouloir 
procéder, dès que possible, aux opérations indiquées ci-après, et de nous renvoyer la 
présente demande d’entraide internationale accompagnée des pièces relatives à son 
exécution.  
Nous remercions les autorités judiciaires de Turquie de leur coopération, leur présentons 
nos offres de réciprocité et les prions d’agréer l’expression de notre considération très 
distinguée.”   

Talepnamenin sonuç bölümünden sonra, sayfanın sağ alt kısmında, istinabeyi talep eden 
hâkim ya da savcının adı soyadı, sicil numarası, unvanı ve imzası yer almaktadır.  

SONUÇ 
İstinabe metinlerinin çevirisinde hedef kitle hukukçulardır. Erek kültür alıcısı çevrilen 

metinleri kendi gereksinimlerine ve beklentilerine göre anlar. Metnin bağlamına göre farklı 
şekillerde değerlendirir. Erek metin kendi içinde tutarlı ve erek okur için anlaşılır olmalıdır. 
Metinlerarası ilişkide de birbiriyle bağlantılı olmalıdır. Kaynak metne de sadık kalınmalıdır.  

Ceza istinabe metinlerini oluştururken yazarın metinle ne yapmak istediği ve neyi 
amaçladığı çeviri stratejilerini geliştirmede çok önemlidir. İstinabe metninin göndericisi ve 
alıcısı ast-üst ilişkisi türünden eşit düzeydedir. Bu nedenle aralarında bilgi düzeyi açısından 
bir fark bulunmamaktadır. Dolayısıyla metnin akışı sırasında metnin yazarının belirli 
kavramları açıklamasına veya olayla ilgili art alan bilgisi sunmasına gerek yoktur. Bu 
durumda yazar, metnin işlevsel yapısını önemli ölçüde etkileyecek dil dışı öğeleri dikkate 
almak zorunda kalmaz.  

Metinlerin biçimsel ve anlamsal olarak incelenmesinin ve çözümlenmesinin çeviri 
sürecinde çevirmenin işini kolaylaştıracağı sonucuna ulaşılmıştır. Genel olarak bu metinlerin 
çevirisinde işlevsel ve erek odaklı yaklaşımlar ön plana çıkmış ve yöntem olarak da sözcüğü 
sözcüğüne çeviri ve eşdeğerlik yöntemlerine sıklıkla başvurulması gerektiği sonucuna 
ulaşılmıştır. 

Bu çalışmada yabancı ülkelere iletilecek olan istinabe talepnamesi ve eklerinin 
çevirilerinin nasıl yapılması gerektiği konusunda tartışılmış ve çeviri kalitesinin artırılması 
amaçlanmıştır. Bu metinlerin çevirileri uluslararası düzeyde kullanıldığı için, kaliteli 
çevirilerin ülkemiz hakkında olumlu kanaatin oluşmasına katkı sunacağı düşünülmektedir. Bu 
araştırma istinabe çevirileri konusunda yapılan ilk çalışma olduğu için, araştırmanın alana ilgi 
duyan ve bu konuda çeviri yapacak olan çevirmenlere yol göstereceği düşünülmektedir.  
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ÖZET 

Bu çalışmada, viyolonsel eğitiminde sıklıkla kullanılan Rudolf Matz 25 etüt kitabının daha önce 
incelenmemiş son on etüdünün öğrencide gelişmesi beklenen sağ el (yay), sol el ve müzikal 

kazanımlarının saptanması amaçlanmıştır. Bu amaçla nitel araştırma tekniklerinden içerik analizi 
uygulanan 16., 17...., 25. etütler viyolonsel eğitimindeki hedeflerine göre analiz edildiği betimsel bir 

çalışmadır. Çalışmada, sağ elde legato, detaşe, pizzicato, farklı yay hızı, tel değiştirme, tel atlama, çift 
ses çalma, akor çalma, staccato ve çarpma; sol elde ise, çift ses çalma, I. pozisyon kalışlı, parmak 
tutma, çarpma, açık konum, I-IV pozisyon geçişli, arpej, IV. pozisyon kalışlı, flajole, I-yarımıncı 

pozisyon geçişli, vibrato, I.pozisyon açık konum, IV. pozisyon açık konum, yarımıncı konum hedefleri 
olduğu ve III. pozisyon geçişli ve kalışlı tek etüdün 16 numaralı etüt olduğu, ortaya konmuştur. 

İncelenen on etüdün altısının I. ve IV. pozisyonda aşağı açık konum (19, 20, 21, 22, 23, 24), dört 
etütün ise yukarı açık konum hedefli olduğu, etütlerin beşinin birden fazla tempo içerdiği sonuçlarına 

ulaşılmıştır. Ayrıca etütlerin en çok rastlanan ritmik figürleri tablolaştırılarak sunulmuştur.  
Anahtar kelimeler: Viyolonsel, Viyolonsel Eğitimi, Etüt, Rudolf Matz, Analiz 

 
ABSTRACT 
The present study aimed to examine the last ten etudes, which were not previously analyzed, in the 25 
etudes book by Rudolf Matz, which is frequently used in violoncello education, to identify to which 
extent the expected right hand (bowing), left hand and musical learning outcomes were met. To this 
end, the current study is descriptive as it employs the content analysis research method to analyze 
etudes no. 16 through 25 based on the the existing objectives in violoncello education. The study 

revealed the following learning outcomes in terms of the the right hand: legato, détaché, pizzicato, 
different bowing speeds, string changing, string skipping, double stop playing, playing chords, 

staccato and grace notes. In terms of the right hand, there were the learning outcomes of double stop 
playing, fixed first position, finger positioning, grace notes, open position, shifting 1st-4th position, 

arpeggio, fixed 4th position, flageolet, shifting first half position, vibrato, open 1st position, open 4th 
position, and half position. It was also revealed that the only etude that addressed 3rd shifting and 

fixed position was etudes no. 16. Finally, it was found that in six of the ten etudes (19, 20, 21, 22, 23, 
24), there were lower open positions in 1st and 4th positions, four of the etudes addressed the upper 
open position and that five etudes included a lot of tempo. The most frequent rhythmic figures in the 

etudes are also presented in the study. 
Keywords: Violoncello, Violoncello Education, Etudes, Rudolf Matz, Analysis 
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1. GİRİŞ 
Müzik eğitiminin en önemli boyutlarından biri olan çalgı eğitimi, mesleki müzik eğitiminin yapı 

taşıdır. Çalgı eğitiminde öğrenciye doğru bir teknik kazandırmak ve teknik becerilerin oluşması  ve 
gelişmesi aynı zamanda eserlere hazırlaması bakımından "etütler" en çok kullanılan materyallerdir.  

“Her etüt, içerdiği bir ya da birden çok teknik hedefle, öğrencinin repertuvarına aldığı eserlerde 
karşılaşabileceği pek çok güçlüğün giderilmesinde önemli rol oynar” (Cüceoğlu ve Berki, 2007: 228). 

Bu araştırmaya konu olan 25 etüt kitabının yazarı Rudolf Matz 1901'de Yugoslavya-Zagreb'de 
doğmuştur. Viyolonsel, kompozisyon ve şeflik çalıştığı Zagreb müzik akademisinden 1926'da mezun 
olmuştur. Solist olarak ve Yugoslavya'nın en uzun süreli quarteti olan Sklad Quartet'in çelisti olarak 

kariyerinde başarıya ulaşmıştır. 1955'ten 1957'ye kadar Amerika'da çalmış ve şeflik yapmıştır. 
Moskova'da Uluslararası Tchaikowsky yarışması, Floransa'da Gaspar Cassado yarışması ve Beyrut'ta 
gençlik müzik festivalinde jüri üyeliği yapmıştır. 1972'de emekli olana kadar Zagrab Üniversitesi'nde 
öğretmen, şef ve besteci olarak çalışmaya devam etmiştir. Matz, çello öğretmeni olarak ve viyolonsel 
için yaptığı 100'den fazla beste ile, özellikle "First Years of the Cello in 32 Volumes" adlı viyolonsel 
çalışma metotlarıyla uluslararası üne kavuşmuştur. Bu çalışmalar, Matz'ın öğretmen ve çalıcı olarak 

deneyimlerine dayanan enstruman üzerinde gelişim sağlayacak teknik çalışmalar ve bestelerdir. Diğer 
20. yüzyıl basımlarından farklı olarak ve pedagojik yaklaşımlar göz önünde bulundurulmuş, sistematik 

bir şekilde ilk yıl teknik ve müzikal çalışmalara katkı sağlayacak çalışmalardır. Başlangıç ve orta 
seviye için yazılmış çeşitli etütler, solo şarkılar ve oda müziği çalışmaları ile çello literatürüne katkı 

sağlamıştır (Dominis music, Çeviren: Orhan). 
Viyolonsel eğitiminde öğrenilmesi hedeflenen sağ el temel teknikleri;  

Detaşe: “Yaylı çalgılarda, bir müzik eserinin her ses için ayrı yay kullanarak duraksama olmaksızın ve 
eşit basınçla çalma tekniğidir (Çalışır, 1999: 42)”.  

Legato: “En az iki ya da birkaç sesi tek itiş-çekişte kesintisiz olarak çalınmasına ve değiştirildiği belli 
olamayan yay kullanım tekniğine Legato(bağlı çalma) denmektedir (Büyükaksoy, 1997: 41)”.  

Staccato: Staccato notaların birbirinden ayrı, tek tek çalındığı bir tekniktir. Böyle çalınması gereken 
bölümlerde her notaya yay durdurularak başlanır (Sözer, 1996; Akt.,Araboğlu, 2011). 

Martele: “Çekiç tarzı vuruş anlamına. Sert, kararlı çalınışı gösteren çivi (▼) benzeri işaret. Keman 
ailesinde yayı sıçratmadan ucuyla vurarak ses çıkarış - yay çekiş (Aktüze, 2004: 339)”. 

Spiccato: Spiccato bir müzik parçasında, notaları birbirine bağlanmadan, ayrı ayrı (kopuk kopuk) 
çalındığı bir tekniktir (Sözer, 1996; Akt.,Araboğlu, 2011). 

Pizzicato: “Keman gibi yaylı, piyano gibi vurmalı çalgılarda tellerin parmakla çalınması (Aktüze, 
2004: 432)”. 

Eşit yay hızı: Yayın her noktasında aynı şiddette ses üretimi için yayın çekim hızını ifade etmektedir. 
Farklı yay hızı: Farklı şiddette ses üretimi için yay kullanımındaki hız farkını ifade etmektedir. 

Tel değiştirme: Yayın ve sol elin bir telden başka bir tele dirsek, kol ve bilek dengesini gözeterek 
geçişidir. 

Tel atlama: Uzak tel geçişini ifade etmektedir. Örnek; la telinden do teline geçiş gibi. 
Çift ses çalma: Yan yana iki telden aynı anda eşit ses üretme. 

Viyolonsel eğitiminde öğrenilmesi hedeflenen sol el temel teknikleri;  
Pozisyon geçişi: Ezgi akıcılığı ve bütünlülüğünün koruması amacıyla bir sesten ulaşılmak istenen 

diğer sese sol el kalıbının taşınması anlamına gelir. 
Parmak tutma: Bir sesin çalım süresi bittikten sonra ilgili parmağın tekrar o sese dönülene kadar telin 

üzerinde kalması. 
Çift ses çalma: Yaylı sazlarda aynı anda iki notanın çalınmasıdır. 

Arpej: “Birbiri ardına gelen, yukarı ya da aşağıya doğru çalınan nota gruplarıdır (Şişman, 2010: 9)”. 
Süsleme: “Bazı sanat dalarında olduğu gibi müzikte de dekoratif amaçlarla ana ezgiye eklenen öğelere 
verilen ad (Say, 2002: 496)”. Süslemeler arasında en sık kullanılan figürler; çarpma, mordan, grupetto 

ve trildir.  
Pus kalıbı: Baş parmak anlamına gelen pus, oktav çalımı ve üst pozisyonlarda çalımı kolaylaştıran bir 

sol el tekniğidir.  
Vibrato: “Parmaklar tuşenin üzerindeyken önkolun tuşe yönü doğrultusunda aşağı ve yukarı hareket 
etmesi ve parmakların da belirli bir serbestlikle ve esneklikle bu harekete uyum sağlamasıyla yapılır 

(Şişman, 2010: 11)”. 
Açık konum: Her hangi bir pozisyonda birinci parmak ve dördüncü parmak ilişkisinde büyük üçlü 
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aralığına ulaşmak için aşağı yada yukarı yöne parmak esnetilerek ulaşılan konumdur (Örn. birinci 
pozisyon la teli; si bemol-re aralığı, üçüncü pozisyon re teli; sol-si aralığı gibi). 

Kromatik geçişi: Yarım seslerin peşin sıra dizi halinde çalınması. 
Akor çalma: Üç yada dört sesli akorların sol elde parmak tutarak sağ elde beraber yada kırarak 

çalınması olarak ifade edilebilir. 
Flajole: Bu çalışmada viyolonselin boş dört telinin beşinci pozisyonda üçüncü parmak ile çıkan oktav 

sesini (ıslık sesi) ifade eder. 
1. 1. Problem Durumu 

Etütlerin analitik bakış açısı ile analiz edilip, hedeflerinin belirlenmesi etüdü çalacak öğrencilere ve 
etüdü öğretecek özellikle mesleğe yeni başlamış öğretmenlere kolaylık sağlayan bir rehber olacağı 
düşünülmektedir. Bu doğrultuda araştırmanın problem cümlesi "Rudolf Matz 25 etüt kitabı analizi 

nasıldır?" şeklinde oluşturulmuştur.  
1. 2. Araştırmanın Amacı ve Önemi 

Rudolf Matz etüt kitapları, viyolonsel eğitimine katkı sağlayan zengin bir dağarcıktır. Bu kitapların 
tanıtılması, analiz edilerek viyolonsel eğitiminin hizmetine sunulması bu çalışmanın en önemli 

amacıdır. Bu araştırma, etütleri analiz ederek öğrencide farkındalık yaratmak bakımından önemli 
görülmektedir. Araştırmanın alt problemleri aşağıda belirlenmiştir. 

1. Etütlerin genel görünümleri nasıldır? 
2. Etütlerin ritmik figürleri nelerdir? 

1. 3. Sınırlılıklar 
Bu araştırma; 

• Rudolf Matz 25 etüt kitabının daha önce analiz edilmemiş son 10 etüdü (16, 17,..., 25) ile, 
• Ton, Tempo, Ritmik figür, sağ ve sol el kazanımları ile sınırlıdır. 

 
 

2. YÖNTEM 
2.1. Araştırmanın modeli 

Araştırma nitel bir araştırma olup durum saptamaya yönelik betimsel bir çalışmadır. Nitel araştırma 
yöntemlerinden biri olan içerik analizi uygulanmıştır. 

 “Gözlem, görüşme ve doküman analizi gibi nitel veri toplama yöntemlerinin kullanıldığı, 
algıların ve olayların doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya konmasına nitel araştırma 

denir (Yıldırım ve Şimşek, 2011: 39)”. 
 “Birbirine benzeyen verileri belirli kavramlar ve temalar çerçevesinde bir araya getirmek ve 

bunları okuyucunun anlayabileceği bir biçimde düzenleyerek yorumlamaya içerik 
analizi denir (Yıldırım ve Şimşek, 2011: 227)”.  

 “Verilen bir durumu olabildiğince tam ve dikkatli bir şekilde tanımlanmasına betimsel 
araştırma denir (Büyüköztürk ve diğerleri, 2013: 22)”. 

2.2. Evren ve Örneklem 
Araştırmanın evrenini Rudolf Matz 25 etüt kitabı, örneklemini ise aynı kitabın son 10 etüdü 

oluşturmaktadır. 
2.3. Verilerin Toplanması ve Analizi 

Veriler belge tarama tekniği kullanılarak doküman analizi ile oluşturulmuştur. Bu çalışmada analiz 
edilen döküman, "Rudolf Matz 25 Etüt kitabı" dominis music tarafından basılmıştır.Bu kitapta yer alan 
16. etütten 25. etüde kadar toplam 10 etüt araştırmacılar tarafından ton, tempo, ritmik figür, sağ ve sol 

el kazanımları belirlenmiş ve tablolarla ifade edilmiştir. 
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3. BULGULAR VE YORUMLAR 
3.1. Araştırmanın Birinci Sorusuna İlişkin  Bulgular ve Yorumlar 

 
Tablo 1. Etütlerin genel görünümleri 

No Ton Tempo Sağ El Kazanımları Sol El Kazanımları 
16 Gm Moderato Legato 

Pizzicato 
Detaşe 

Farklı yay hızı 

III. pozisyon kalışlı 
III-IV pozisyon geçişli 

Çift ses çalma 
 

17 Cm Allegro ben ritmico 
Meno mosso 

Legato 
Tel değiştirme 

Tel atlama 
Detaşe 

Farklı yay hızı 

I. pozisyon kalışlı 
Parmak tutma 
Çift ses çalma 

Çarpma 
Açık konum 

18 Bb Allegro Detaşe 
Tel değiştirme 
Çift ses çalma 

Çift ses çalma 
I-IV pozisyon geçişli 

Açık konum 
I-III pozisyon geçişli 

Parmak tutma 
Arpej 

19 D Moderato Legato 
Farklı yay hızı 

Pizzicato 
Akor çalma 

Açık konum 
I. pozisyon kalışlı 

 

20 F#m Andante 
Piu mosso 

Legato 
Detaşe (tam yay yarım yay 

kullanımı) 

IV. pozisyon kalışlı 
Açık konum 

I-IV. pozisyon geçişli 
21 A Allegro moderato Legato 

Detaşe 
Farklı yay hızı 
Tel değiştirme 
Çift ses çalma 

I-IV pozisyon geçişli 
Açık konum 

Çift ses çalma 
Çarpma 

22 A Allegretto Legato 
Detaşe 

Pizzicato 

I-IV pozisyon geçişli 
IV. pozisyon kalışlı 

Flajole 

23 Am Andante con moto 
Marziale 

Staccato (Aynı yönde 
durdurarak) 

Legato  
Pizzicato 

Çift ses çalma 

I-yarımıncı pozisyon geçişli 
Açık konum 

Çift ses çalma 
Vibrato 

24 D Allegro 
Meno mosso 

Molto sostenuto 

Detaşe 
Legato 

Çift ses çalma 
Staccato 

Farklı yay hızı 
Çarpma 

I.pozisyon açık konum 
IV. pozisyon açık konum 

Flajole 
Çift ses çalma 

 
 

25 Sol 
super 

locrian 
ağırlıklı 
modal 

Andante 
Piu mosso 

Lento 
Molto espr. 

Legato 
Detaşe 

Farklı yay hızı 
Tel atlama 

Tel değiştirme 

I. pozisyon kalışlı 
Açık konum 

I-IV pozisyon geçişli 
Yarımıncı konum 

Vibrato 
Tablo 1'de Rudolf Matz 25 etüdün son on etüdünün genel görünümü verilmiştir. Genel görünüm 



596 
 

kapsamında yer alan ton, tempo, sağ ve sol el kazanımları ayrıntılı biçimde sunulmuştur. Etütler farklı 
amaçlara hizmet eden müzik yapıtlarıdır. Son on etüdün sağ elde daha çok tam ve yarım yay 

kullanımına ilişkin olarak detaşe, legato, farklı yay hızlarında çalım ve tel değiştirme hedeflerine 
yönelik olduğu; sol elde ise I. ve IV. pozisyonda kalışlı ve geçişli, açık konum hedefli, çift ses çalmaya 

yönelik olduğu söylenebilir. 
3. 2. Araştırmanın İkinci Sorusuna İlişkin  Bulgular ve Yorumlar 

Tablo 2. Etütlerin ritmik figürleri 
No Ritmik figür 1 Ritmik figür 2 Ritmik figür 3 Ritmik Figür 4 
16 

    
17 

    

18 

 
 

  

19 

    

20 

  
 

 
21 

    

22 

 
   

23 

  
 

 
24 

    

25 

    

 
Tablo 2'de etütlerin en sık rastlanan ritmik figürleri görülmektedir. Ritmik figürlerin doğru 

algılanması, etüt içindeki bulunma sıklıklarının saptanması etüdün anlaşılması bakımından önemli 
olup, çalıcıya kolaylık sağlayacağı düşünülmektedir. 
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4. SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER
4.1. Sonuç ve Tartışma 

Bu çalışmada, Rudolf Matz 25 etüt kitabının son on etüdü incelenmiş, sağ elde legato, detaşe, 
pizzicato, farklı yay hızı, tel değiştirme, tel atlama, çift ses çalma, akor çalma, staccato ve çarpma; sol 
elde ise III. pozisyon kalışlı, III-IV pozisyon geçişli, çift ses çalma, I. pozisyon kalışlı, parmak tutma, 

çarpma, açık konum, I-IV pozisyon geçişli, I-III pozisyon geçişli, arpej, IV. pozisyon kalışlı, flajole, I-
yarımıncı pozisyon geçişli, vibrato, I.pozisyon açık konum, IV. pozisyon açık konum, yarımıncı 

konum hedefleri olduğu ortaya konmuştur. Altı etüdün I. ve IV. pozisyonda aşağı açık konum (19, 20, 
21, 22, 23, 24), dört etüdün ise yukarı açık konum hedefli olduğu, etütlerin beşinin birden fazla tempo 

içerdiği sonuçlarına ulaşılmıştır. Ayrıca etütlerin en çok rastlanan ritmik figürleri tablolaştırılarak 
sunulmuştur. 

Çakar (2016) çalışmasında, Rudolf Matz etüt kitabının ilk 15 etüdünü incelemiş, sol el açısından 
özellikle IV. pozisyonun algılanması açısından önemli bir kaynak olduğu, ayrıca I. ve IV. 

pozisyonlarda katkı sağladığı, parmak tutma, arpej çalma, çift ses basma, kromatik dizi çalma, 
artikülasyon becerisi kazandırma, sağ el açısından ise, tel değişimi, yayın farklı bölümlerini kullanma, 

çift ses çalma, yayda farklı hız ve basınç uygulamaları gibi konularda katkı sağladığı sonuçlarına 
ulaşılmıştır. Bu iki çalışma göz önünde bulundurularak, 25 etüt kitabındaki III. pozisyon geçişli ve 

kalışlı tek etüdün 16 numaralı etüt olduğu, kitabın I, III, IV ve flajole kapsadığı, sağ ve sol el 
kazanımlarının benzer olduğu fakat açık konum konusuna ilişkin etütlerin 16. etütten itibaren olduğu 

sonuçlarına ulaşılmıştır. 
4.2. Öneriler 

• Her etüdün genel görünümlerinin ortaya konulması etüdü çalacak bireylere referans olması
bakımından önerilmektedir. 

• Uzman kişilerin farklı açılardan etütleri analiz etmesi, herkesin ulaşabileceği bir kaynak haline
getirmesi, çalgı eğitimi alan öğrencilere ve bu eğitimi veren yeni öğretmenlere kaynak olması

bakımından önemli görülüp önerilmektedir. 
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TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ KONUŞMA VE 

YAZMA ÖZ YETERLİK ALGILARININ ÇEŞİTLİ 
DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ 

INVESTIGATION OF SPEECH AND WRITING SELF-EFFICIENCY PERCEPTIONS 
OF TURKISH LANGUAGE TEACHER CANDIDATES IN TERMS OF VARIOUS 

VARIABLES 
Bircan EYÜP 

Dr. Öğr. Üyesi, Trabzon Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı 
 
Özet 
Bu çalışmanın amacı, Türkçe öğretmeni adaylarının konuşma ve yazma becerilerine ilişkin öz 
yeterlik algılarını çeşitli değişkenler açısından incelemektir. Çalışmada öğretmen adaylarının 
konuşma ve yazma öz yeterlik algıları cinsiyet, sınıf düzeyi, yaşanılan yer, gelir durumu ve 
anne-baba eğitim durumu açılarından ele alınmıştır. Çalışma ilişkisel tarama yöntemine göre 
tasarlanmıştır. Çalışma grubunu Trabzon Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi 
Ana Bilim Dalında öğrenim gören 222 Türkçe öğretmeni adayı oluşturmaktadır. Çalışmada 
veri toplama aracı olarak ‘Kişisel Bilgi Formu’, Katrancı ve Melanlıoğlu (2013) tarafından 
geliştirilen ‘Konuşma Becerisine Yönelik Öz Yeterlik Ölçeği’ ile Aydın, İnnalı, Batar ve 
Çakır (2013) tarafından  geliştirilen ‘Yazılı Anlatım Öz Yeterlik Ölçeği’ kullanılmıştır. 
Veriler SPSS paket programında t-testi, tek faktörlü ANOVA ve Kruskal-Wallis H Testi 
teknikleriyle analiz edilmiştir.  

Analizler sonucunda, Türkçe öğretmeni adaylarının konuşma ve yazma becerilerine ilişkin öz 
yeterlik algıları arasında cinsiyete göre kadın adaylar lehine anlamlı bir fark olduğu ortaya 
çıkmıştır. Öğrenim görülen sınıf açısından incelendiğinde adayların konuşma öz yeterlik 
algıları arasında anlamlı bir fark bulunmazken, yazılı anlatım öz yeterlikleri arasında anlamlı 
bir fark olduğu belirlenmiştir. Adayların algıladıkları gelir durumları açısından analiz 
edildiğinde adayların konuşma becerisine ilişkin öz yeterlik algıları arasında anlamlı bir fark 
bulunmazken, yazılı anlatım öz yeterlik algıları arasında anlamlı bir fark olduğu tespit 
edilmiştir. Adayların konuşma ve yazma becerilerine ilişkin öz yeterlik algıları arasında uzun 
süre yaşadıkları yer ile anne ve baba eğitim durumları açısından anlamlı bir fark olmadığı 
sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Konuşma, Yazma, Öz Yeterlik, Türkçe Öğretmeni Adayları.    

Abstract 
The aim of this study is to examine speech and writing self-efficacy perceptions of Turkish 
language teacher candidates in terms of gender, grade, place of residence, income status and 
parental education level. The study was designed according to the relational screening 
models. The study group consisted of 222 Turkish teacher candidates studying at the 
Department of Turkish Language Education of Trabzon University Fatih Faculty of 

ULUSLARARASI 24 Kasım BAŞÖĞRETMEN EĞİTİM ve  
YENİLİKÇİ  BİLİMLER SEMPOZYUMU 
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Education. In the study, ‘Personal Information Form’, ‘Self-Efficacy Scale for Speaking 
Skills’ developed by Katrancı and Melanlıoğlu (2013) and ‘Written Expression Self-Efficacy 
Scale’ developed by Aydın, İnnalı, Batar and Çakır (2013) were used as data collection tools. 
The obtained data were analyzed by t-test, one-factor ANOVA and Kruskal-Wallis H Test 
techniques in SPSS package program. 

As a result of the analyzes, it was seen that there was a significant difference between the self-
efficacy perceptions of Turkish teacher candidates regarding their speaking and writing skills 
according to gender. Female teacher candidates had higher self-efficacy perceptions of both 
speaking and writing than male candidates. According to their grade at the faculty, there was 
no significant difference between the teacher candidates' perceptions of speech self-efficacy, 
but there was a significant difference between written expression self-efficacy. There was no 
significant difference between the speech self-efficacy perceptions of the candidates when 
they were analyzed in terms of perceived income status. However, there was a significant 
difference between the written expression self-efficacy perceptions. Among the self-efficacy 
perceptions of the candidates about speaking and writing skills in terms of where they lived 
for a long time, maternal and father education level was found to be no significant difference.  

Keywords: Speech, Writing, Self-efficacy, Turkish Language Teacher Candidates.  

GİRİŞ 

Dil, bireyin kendini ifade ederken en sık başvurduğu araçların başında gelmektedir. Onu 
kullanabilme başarısı kendisini ne kadar doğru ifade edebildiğinin bir göstergesidir. Dil 
yetisiyle dünyaya gelen birey, zaman içerisinde ailenin, çevrenin ve sonrasında okulda aldığı 
eğitimin katkısıyla dil becelerini geliştirir.  

Temel dil becerilerinin öğrencilere okulda sistemli bir şekilde kazandırılması, önce sınıf 
öğretmenlerinin daha sonra da Türkçe öğretmenlerinin sorumluluğunda görülmektedir. 
Özellikle de Türkçe öğretmenlerinin lisans eğitimleri süresince dil becerilerine yönelik çeşitli 
dersler almaları, meslek hayatlarında verdikleri dersler itibarıyla öğrencilerin dil becerilerinin 
geliştirilmesine yoğunlaşmaları onları bu konuda daha ön plana çıkarmaktadır. 

Anlama eylemine dayalı olan dinleme ve okuma becerileri; anlatma eylemine dayalı olan 
konuşma ve yazma becerileri Türkçe dersi kapsamında öğrencilere en doğru şekilde 
kazandırılmaya çalışılmaktadır (Maden, 2012). Bunun için, öncelikle Türkçe 
öğretmenlerinden dile hâkim olmaları, Türkçeyi en doğru şekilde kullanabilmeleri, sınıf 
içerisinde kendilerini sözlü ve yazılı olarak en iyi şekilde ifade edebilmeleri beklenmektedir. 
Kendilerini anlatabilme yeterliklerinin yüksek olması hem sınıf içinde hem de sınıf dışında 
daha etkili ve başarılı öğretmenler olmalarında önemli rol oynayan unsurladan biridir.   

Yeterlilik, “bir işi yapma gücünü sağlayan özel bilgi, ehliyet, görevini yerine getirme gücü” 
olarak tanımlanmaktadır (TDK, 2005). Bandura (1997) ise öz yeterlik kavramını “bireyin 
belirli bir performansı gösterebilmek için gereken etkinlikleri başarma kapasitesi hakkında 
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kendine yönelik yargısı” şeklinde tanımlamaktadır. Bu, beceriyi gerçekleştirebilme 
düzeyinden ziyade beceriyi gerçekleştirebileceğine olan inancı şeklinde de ifade edilebilir. Öz 
yeterlik algısı, insan davranışlarının ve davranış değişikliklerinin temel belirleyicilerinden 
biridir. Bireyin becerileri konusundaki inançları sadece davranışlarını değil, düşünme 
süreçlerini de etkilemektedir. Öz yeterlik inancı yüksek olan bireyler yeni karşılaştıkları ve 
mücadele etmek durumunda oldukları yaşantılardan kaçmazlar. Aksine eylemlerini başarılı 
bir şekilde tamamlamak için oldukça kararlı davranmaktadırlar (Bandura, 1986, 1997 akt. 
Erol ve Avcı Temizer, 2016: 712). Buradan hareketle düşünüldüğünde, öğretmen adaylarının 
lisans eğitimleri sırasında becerilere yönelik sahip oldukları öz yeterlik algıları ileride 
mesleklerini icra ederken gösterecekleri kararlılığa dair fikir sunması açısından önemli 
görülmektedir.  Ancak alanyazın incelendiğinde aynı lisans programında aynı eğitimi almış 
olan öğretmen adaylarının bile öz yeterlik algılarının farklılaştığı görülmektedir (Batar ve 
Seçkin Aydın, 2014; Özden, 2018). Bu durum da adayların öz yeterlik algılarının 
değişmesinde hangi faktörlerin belirleyici olup olmadığı sorusunu akıllara getirmektedir. Bu 
doğrultuda bu çalışmanın amacı, Türkçe öğretmeni adaylarının konuşma ve yazma 
becerilerine ilişkin öz yeterlik algıları üzerinde cinsiyet, sınıf düzeyi, uzun süre yaşanılan yer, 
algılanan gelir durumu, anne ve babanın eğitim durumu değişkenlerinin etkisinin olup 
olmadığını tespit etmektir.   

YÖNTEM 
Araştırma Modeli 
Bu çalışma, ilişkisel tarama modeline göre tasarlanmıştır. İlişkisel tarama modeli, iki ve daha 
çok sayıdaki değişken arasında birlikte değişim varlığını ve/veya derecesini belirlemeyi 
amaçlayan araştırma modeli olarak tanımlanmaktadır (Karasar, 2009: 79-81). Bu çalışmada, 
Türkçe öğretmeni adaylarının konuşma ve yazma öz yeterlik algıları üzerinde cinsiyet, sınıf 
düzeyi, uzun süre yaşanılan yer, algılanan gelir durumu, anne ve babanın eğitim durumu 
değişkenlerinin etkisini belirleyebilmek amacıyla ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır.   

Araştırma Grubu 

Araştırma grubunu, Trabzon Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Ana Bilim 
Dalında öğrenim gören 222 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Öğretmen adayları ile ilgili 
tanımlayıcı bilgiler Tablo 1’de gösterilmiştir. 

 

Tablo 1. Öğretmen Adayları İle İlgili Tanımlayıcı Bilgiler 

Değişkenler F % 

Cinsiyet Kadın 156 70.3 
Erkek 66 29.7 

Sınıf 

Birinci sınıf 53 23.9 
İkinci sınıf 49 22.1 
Üçüncü sınıf 61 27.5 
Dördüncü sınıf 59 26.6 
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Uzun Süre 
Yaşanılan Yer 

Şehir 83 37.4 
İlçe 78 35.1 
Köy 61 27.5 

Algılanan Gelir 
Durumu 

Gelir Giderden Az 32 14.4 
Gelir Gidere Eş 154 69.4 
Gelir Giderden Fazla 36 16.2 

Anne Eğitim 
Durumu 

Okula gitmedi 21 9.5 
İlkokul 110 49.5 
Ortaokul 40 18 
Lise 39 17.6 
Üniversite 12 5.4 

Baba Eğitim 
Durumu 

İlkokul 77 34.7 
Ortaokul 53 23.9 
Lise 58 26.1 
Üniversite 34 15.3 

 

Veri Toplama Araçları 
Araştırmada Türkçe öğretmeni adaylarının konuşma ve yazma becerilerine yönelik öz yeterlik 
algıları üzerinde belirlenen değişkenlerin etkisini tespit edebilmek için ‘Kişisel Bilgi Formu’, 
‘Konuşma Becerisine Yönelik Öz Yeterlik Ölçeği’ ve ‘Yazılı Anlatım Öz Yeterlik Ölçeği’ 
kullanılmıştır.   

Kişisel Bilgi Formu: Katılımcılara ait tanımlayıcı bilgileri elde etmek için araştırmacı 
tarafından geliştirilmiştir. 

Konuşma Becerisine Yönelik Öz Yeterlik Ölçeği: Katrancı ve Melanlıoğlu (2013) tarafından 
geliştirilen ölçek 25 maddeden oluşmaktadır. 5’li likert tipinde hazırlanan ölçeğin güvenirlik 
katsayısı .94 olarak hesaplanmıştır. 

Yazılı Anlatım Öz Yeterlik Ölçeği: Aydın, İnnalı, Batar ve Çakır (2013) tarafından  
geliştirilen ölçek 54 maddeden oluşmaktadır. 5’li likert tipinde hazırlanan ölçeğin güvenirlik 
katsayısı .94 bulunmuştur.  

Verilerin Toplanması ve Analizi 
Veriler çalışmaya gönüllü olarak katılan öğretmen adaylarından toplanmıştır. Veriler 
öncelikle SPSS paket programına girilmiştir. Türkçe öğretmeni adaylarının konuşma ve 
yazma becerisine ilişkin öz yeterlik algılarını, belirlenen değişkenler açısından 
değerlendirebilmek için t-testi, tek faktörlü ANOVA testi ve Kruskal Wallis H testi 
kullanılmıştır. Elde edilen bulgular tablolarda sunulmuştur. 

BULGULAR 
Bu bölümde Türkçe öğretmeni adaylarının yazma ve konuşma becerisine ilişkin öz yeterlik 
algılarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi sonucu elde edilen bulgular sunulmuştur. 

Türkçe öğretmeni adaylarının konuşma ve yazma becerilerine yönelik öz yeterlik algılarının 
cinsiyete göre t-testi sonuçları Tablo 2’de gösterilmiştir. 

 
 
Tablo 2. Adayların Konuşma ve Yazma Öz Yeterlik Algılarının Cinsiyete Göre T-Testi 
Sonuçları 
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Beceri Cinsiyet N x̄ S sd t p 

Konuşma Kadın 156 97.56 12.98 220 3.25 .001 Erkek 66 91 15.41 

Yazma Kadın 156 206.43 28.94      220            3.20           .002 Erkek 66 192.55 31.07 

Tablo 2 incelendiğinde, Türkçe öğretmeni adaylarının hem konuşma (t (220)=3.25, p<.01) 
hem de yazma (t (220)=3.20, p<.01)  öz yeterlik algılarında cinsiyete göre anlamlı bir farklılık 
olduğu görülmektedir. Her iki beceride, anlamlı farklılığın kadın öğretmen adayları lehine 
olduğu belirlenmiştir. Bu bakımdan, kadın öğretmen adaylarının konuşma ve yazma 
becerilerine ilişkin öz yeterlik algılarının erkek öğretmen adaylarından daha yüksek olduğu 
söylenebilir. 

Türkçe öğretmeni adaylarının konuşma ve yazma becerilerine ilişkin öz yeterlik algılarının 
sınıf seviyesine göre betimsel sonuçları Tablo 3’te, ANOVA sonuçları Tablo 4’te 
gösterilmiştir. 

Tablo 3. Adayların Konuşma ve Yazmaya İlişkin Öz Yeterlik Algılarının Betimsel 
İstatistikleri 

Sınıf 
 Konuşma Yazma 

N x̄ SS x̄ SS 
Birinci sınıf 53 92.28 12.14 194.02 25.52 
İkinci sınıf 49 92.51 15.67 198.76 29.92 
Üçüncü sınıf 61 98.33 12.47 204.69 29.22 
Dördüncü sınıf 59 98.36 14.88 210.22 33.51 

Tablo 3’e bakıldığında, Türkçe öğretmeni adaylarının konuşma becerisine ilişkin öz yeterlik 
algıları birinci (x̄=92.28) ve ikinci (x̄=92.51)  sınıflar arasında birbirine çok yakınken, üçüncü 
(x̄=98.33)  ve dördüncü (x̄=98.36)  sınıfların da birbirine çok yakın öz yeterlik algılarına sahip 
oldukları görülmektedir. ANOVA sonuçları incelendiğinde de öğretmen adaylarının sınıf 
seviyeleri ile konuşmaya ilişkin öz yeterlikleri arasında anlamlı bir ilişki olduğu 
görülmektedir (F (3, 218)=3.411, p<.05).  

Türkçe öğretmeni adaylarının sınıflara göre yazmaya ilişkin öz yeterlik algılarına bakıldığında 
sınıf seviyesi yükseldikçe öz yeterlik algılarının da yükseldiği görülmetedir. Tablo 4’te 
ANOVA sonuçları da sınıf seviyeleri arasında anlamlı bir farklılık olduğunu göstermektedir 
(F(3, 218)=3.122, p<.05). Bu anlamlılığın özellikle birinci (x̄=194.02) ve dördüncü 
(x̄=210.22) sınıflar arasında olduğu söylenebilir.    

Tablo 4. Adayların Konuşma ve Yazmaya İlişkin Öz Yeterlik Algılarının Öğrenim Görülen 
Sınıfa Göre ANAVO Sonuçları 

Beceri Varyansın 
Kaynağı 

Kareler 
Toplamı Sd Kareler 

Ortalaması F P 

Konuşma 
Gruplararası 1952.938 3 650.979 

190.862 3.411 .018 Gruplariçi 41607.968 218 
Toplam 43560.905 221 

Yazma 
Gruplararası 8299.519 3 2766.506 

886.171 3.122 .027 Gruplariçi 193185.260 218 
Toplam 201484.779 221 

Türkçe öğretmeni adaylarının konuşma ve yazma becerilerine ilişkin öz yeterlik algılarının 
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algıladıkları gelir durumuna göre betimsel sonuçları Tablo 5’te, ANOVA sonuçları Tablo 
6’da sunulmuştur. 

Tablo 5. Adayların Konuşma ve Yazmaya İlişkin Öz Yeterlik Algılarının Betimsel 
İstatistikleri 

Gelir Durumu 
 Konuşma Yazma 

N x̄ SS x̄ SS 
Gelir giderden az 32 93.38 13.76 193.47 28.38 
Gelir gidere eşit 154 95.02 13.40 201.89 28.45 
Gelir giderden fazla 36 100.11 16.31 211.92 36.59 

Tablo 5 incelendiğinde, Türkçe öğretmeni adaylarının algıladıkları gelir durumları arttıkça 

konuşma ve yazma becerilerine ilişkin öz yeterlik algılarının da yükseldiği görülmektedir. 

Tablo 6’ya bakıldığında, adayların konuşmaya ilişkin öz yeterlik algılarının gelir durumuna 

göre anlamlı bir farklılık göstermediği (F(2, 219)=2.423, p>.05), ancak yazma becerisine 

ilişkin öz yeterlik algıları arasında anlamlı bir farklılık olduğu belirlenmiştir (F(2, 219)=3.275, 

p<.05). Gelir durumunu düşük algılayanlar (x̄=193.47) ile yüksek algılayan adaylar 

(x̄=211.92) arasında anlamlı bir farkın olduğu görülmektedir.  

Tablo 6. Adayların Konuşma ve Yazmaya İlişkin Öz Yeterlik Algılarının Algılanan Gelir 
Durumuna Göre ANAVO Sonuçları 

Beceri Varyansın 
Kaynağı 

Kareler 
Toplamı Sd Kareler 

Ortalaması F P 

Konuşma 
Gruplararası 942.908 2 471.454 

194.603 2.423 .091 Gruplariçi 42617.997 219 
Toplam 43560.905 221 

Yazma 
Gruplararası 5850.937 2 2925.469 

893.305 3.275 .040 Gruplariçi 195633.842 219 
Toplam 201484.779 221 

 

Türkçe öğretmeni adaylarının konuşma ve yazma becerilerine ilişkin öz yeterlik algılarının 
uzun süre yaşadıkları yere göre betimsel sonuçları Tablo 7’de, ANOVA sonuçları Tablo 8’de 
sunulmuştur. 

Tablo 7. Adayların Konuşma ve Yazmaya İlişkin Öz Yeterlik Algılarının Betimsel 
İstatistikleri 

Yer 
 Konuşma Yazma 

N x̄ SS x̄ SS 
Şehir 83 97.18 14.03 202.78 32.23 
İlçe 78 96.62 12.59 204.54 27.53 
Köy 61 92.18 15.39 198.79 30.76 

 
Tablo 7 incelendiğinde, Türkçe öğretmeni adaylarının konuşmaya ilişkin öz yeterlik 
algılarının uzun süre şehirde yaşayanlar (x̄=97.18) arasında daha yüksek olduğu görülürken, 
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yazmaya ilşkin öz yeterlik algıları açısından ilçede yaşayanların (x̄=204.54)  daha yüksek 
algıya sahip olduğu görülmektedir. Uzun süredir köyde yaşayanların hem konuşma (x̄=92.18) 
hem de yazmaya (x̄=198.79)  ilişkin öz yeterlik algılarının diğerlerinden daha düşük olduğu 
görülmektedir. Ancak gruplara genel olarak bakıldığında, Tablo 8’de Türkçe öğretmeni 
adaylarının konuşma ve yazmaya ilişkin öz yeterlik algıları üzerinde uzun süre yaşanılan 
yerin anlamlı bir farklılığa sebep olmadığı görülmektedir (F(2, 219)=2.576, p>.05), (F(2, 
219)=3.275, p>.05).   

Tablo 8. Adayların Konuşma ve Yazmaya İlişkin Öz Yeterlik Algılarının Uzun Süre 
Yaşanılan Yere Göre ANAVO Sonuçları 

Beceri Varyansın 
Kaynağı 

Kareler 
Toplamı Sd Kareler 

Ortalaması F P 

Konuşma 
Gruplararası 1001.138 2 500.569 

194.337 2.576 .078 Gruplariçi 42559.767 219 
Toplam 43560.905 221 

Yazma 
Gruplararası 1163.069 2 581.534 

914.711 3.275 .531 Gruplariçi 200321.711 219 
Toplam 201484.779 221 

Türkçe öğretmeni adaylarının konuşma ve yazma becerilerine ilişkin öz yeterlik algılarının 
annenin eğitim durumuna göre  Kruskal-Wallis H Testi sonuçları Tablo 9’da gösterilmiştir.  

Tablo 9. Adayların Konuşma ve Yazmaya İlişkin Öz Yeterlik Algılarının Anne Eğitim 
Durumuna Göre Kruskal-Wallis H Testi Sonucu 
Beceri Anne Eğitim 

Durumu n Sıra Ort. sd X2 p 

K
on

uş
m

a Okula gitmedi 21 96.33 

4 5.455 .244 
İlkokul 110 108.35 
Ortaokul 40 111.79 
Lise 39 131.35 
Üniversite 12 101.50 

Ya
zm

a 

Okula gitmedi 21 112.38 

4 6.306 .177 
İlkokul 110 108.74 
Ortaokul 40 108.49 
Lise 39 130.86 
Üniversite 12 82.38 

Tablo 9’a bakıldığında, Türkçe öğretmeni adaylarının konuşma ve yazma becerilerine ilişkin 
öz yeterlik algıları üzerinde annelerinin eğitim durumunun anlamlı bir fark oluşturmadığı 
görülmektedir (X2 (sd=4, n=222)=5.455, p>.05), (X2 (sd=4, n=222)=6.306, p>.05) . 

Türkçe öğretmeni adaylarının konuşma ve yazma becerilerine ilişkin öz yeterlik algılarının 
babanın eğitim durumuna göre betimsel sonuçları Tablo 11’de, ANOVA sonuçları Tablo 
12’de gösterilmiştir. 

Tablo 11. Adayların Konuşma ve Yazmaya İlişkin Öz Yeterlik Algılarının Betimsel 
İstatistikleri 
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Baba Eğitim 
Durumu 

 Konuşma Yazma 
N x̄ SS x̄ SS 

İlkokul 77 94.78 14.16 203.32 28.86 
Ortaokul 53 97.62 13.36 202.36 31.67 
Lise 58 95.52 13.40 201.55 29.19 
Üniversite 34 94.44 16.04 201.18 33.64 

 
Tablo 11 incelendiğinde, babanın eğitim durumu bakımından Türkçe öğretmeni adaylarının 
konuşma ve yazmaya ilişkin öz yeterlik algılarının birbirine çok yakın olduğu görülmektedir. 
Tablo 12’de ANOVA sonuçlarına bakıldığında, Türkçe öğretmeni adaylarının konuşma ve 
yazmaya ilişkin öz yeterlik algıları üzerinde babanın eğitim durumunun anlamlı bir farklılığa 
sebep olmadığı görülmektedir (F(3, 218)=.528, p>.05), (F(3, 218)=.056, p>.05).   

Tablo 12. Adayların Konuşma ve Yazmaya İlişkin Öz Yeterlik Algılarının Babanın Eğitim 
Durumuna Göre ANAVO Sonuçları 

Beceri Varyansın 
Kaynağı 

Kareler 
Toplamı Sd Kareler 

Ortalaması F P 

Konuşma 
Gruplararası 314.479 3 104.826 

198.378 .528 .663 Gruplariçi 43246.427 218 
Toplam 43560.905 221 

Yazma 
Gruplararası 156.421 3 52.140 

923.525 .056 .982 Gruplariçi 201328.358 218 
Toplam 201484.779 221 

 
SONUÇ VE TARTIŞMA 

Bu çalışmada, Türkçe öğretmeni adaylarının konuşma ve yazma becerilerine ilişkin öz 
yeterlik algıları üzerinde cinsiyet, sınıf düzeyi, uzun süre yaşanılan yer, algılanan ekonomik 
durum, anne ve baba eğitim durumu gibi değişkenlerin anlamlı bir etkisinin olup olmadığı 
incelenmiştir. Alanyazın tarandığında Türkçe öğretmenlerinin hem konuşma öz yeterlik 
algılarının hem de yazma öz yeterlik algılarının orta veya iyi düzeylerde olduğu 
görülmektedir (Özden, 2008; Batar ve Seçkin Aydın, 2014; Akın, 2016). Bu doğrultuda, 
öğretmenliğe başladıklarında öğrencilere bu becerileri kazandırmaları istenecek olan Türkçe 
öğretmeni adaylarının bu becerilere ilişkin öz yeterlik algıları üzerinde nelerin etkili olduğunu 
belirlemek önemlidir.  

Araştırma sonucunda, cinsiyet açısından Türkçe öğretmeni adaylarının konuşma ve yazma 
becerilerine ilişkin öz yeterlik algılarında kadınlar lehine anlamlı bir fark olduğu ortaya 
çıkmıştır. Kadın öğretmen adaylarının hem konuşma hem de yazma becerilerine yönelik öz 
yeterlik algılarının erkek adaylardan yüksek olduğu görülmektedir. Batar ve Seçkin Aydın 
(2014) 1056 Türkçe öğretmeni adayının yazma becerilerine ilişkin öz yeterlik algılarını 
inceledikleri çalışmalarında kadın adayların öz yeterlik algılarını erkek adayların öz yeterlik 
algılarından yüksek bulmuşlardır. Ancak adayların konuşma becerisine yönelik Özden (2018) 
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tarafından 224 Türkçe öğretmeni adayı ile yapılan çalışmada cinsiyetin adayların konuşma öz 
yeterlik algılarında belirleyici bir faktör olmadığı tespit edilmiştir. Benzer şekilde, Akın 
(2016) da Siirt Üniversitesinde öğrenim gören Türkçe öğretmeni adaylarının konuşma öz 
yeterliklerinde cinsiyet açısından anlamlı bir farklılık bulamamıştır. Katrancı (2014) da 
öğretmen adayları üzerine yaptığı çalışmada cinsiyetin belirleyici bir rol oynamadığını 
belirlemiştir. 

Öğrenim görülen sınıf bakımından, adayların konuşma ve yazma becerilerine ilişkin öz 
yeterlik agıları arasında anlamlı bir fark olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Adayların konuşma 
becerisine ilişkin öz yeterlik algılarının birinci ve ikinci sınıflarda birbirine çok yakın olduğu, 
üçüncü ve dördüncü sınıfların da birbirine çok yakın algılara sahip oldukları belirlenmiştir. 
Üçüncü ve dördüncü sınıfların konuşma öz yeterlik algılarının daha yüksek olduğu ortaya 
çıkmıştır. Sınıf düzeyi arttıkça öğretmen adaylarının konuşma öz yeterlik algılarının artması 
beklenen bir sonuçtu. Fakat birinci ve ikinci sınıfların birbirine çok yakın olup üçüncü ve 
dördüncü sınıfta belirgin bir artış göstermesi dikkat çekicidir. Bu durum, lisans eğitimleri 
sırasında dil becerilerine yönelik aldıkları derslerin öğretmen adaylarının öz yeterliklerinin 
artmasında etkili olduğu şeklinde yorumlanabilir. Nitekim Akın (2016) da yaptığı çalışmada 
Türkçe öğretmeni adaylarının üst sınıflara doğru konuşma öz yeterlik algılarının arttığını 
tespit etmiştir. Özden (2018) ve Katrancı (2014) ise çalışmalarında öğrenim görülen sınıf 
açısından adayların konuşma öz yeterlik algıları arasında anlamlı bir fark olmadığını 
belirlemişlerdir.  

Öğrenim görülen sınıf bakımından, adayların yazma becerilerine ilişkin öz yeterlik agıları 
arasında da anlamlı bir fark olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Öğrenim görülen sınıf düzeyi 
arttıkça öğretmen adaylarının yazma öz yeterlik algılarının arttığı belirlenmiştir. Ancak 
özellikle birinci ve dördüncü sınıflar arasında anlamlı bir farkın olduğu ortaya çıkmıştır. 
Türkçe öğretmeni adaylarının yazma öz yeterlik algılarını inceleyen Batar ve Seçkin Aydın 
(2014) ise ikinci sınıf örencilerinin en yüksek algıya sahip olduğunu, en düşük algıya ise 
birinci sınıfların sahip olduğunu belirlemişlerdir.  

Türkçe öğretmeni adaylarının algıladıkları gelir durumu açısından konuşma öz yeterlik 
algıları arasında anlamlı fark bulunmazken, yazmaya ilişkin öz yeterlik algılarında anlamlı bir 
fark bulunmuştur. Bu farkın gelir durumunu yüksek görenlerle düşük görenler arasında 
olduğu belirlenmiştir. Türkçe öğretmeni adaylarının konuşma öz yeterliklerini inceleyen Akın 
(2016) da adayların sosyo-ekonomik durumları ile öz yeterlik algıları arasında anlamlı bir fark 
olmadığını tespit etmiştir.  

Anne babanın eğitim durumu açısından Türkçe öğretmeni adaylarının konuşma ve yazma 
becerilerine ilişkin öz yeterlik algılarında anlamlı bir fark olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 
Akın (2016) ise yaptığı çalışmada anne babanın eğitim seviyesi yükseldikçe adayların da 
konuşma öz yeterlik algılarının arttığını belirlemiştir.    

Bu çalışmada, Türkçe öğretmeni adaylarının konuşma ve yazma becerilerine ilişkin öz 
yeterlik algıları cinsiyet, sınıf düzeyi, uzun süre yaşanılan yer, algılanan gelir durumu, anne ve 
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baba eğitim durumu açısından incelenmiştir. Ancak bu becerilere ilişkin öz yeterlik algılarını 
etkileyebilecek birçok değişken daha bulunmaktadır. Bu bakımdan, diğer araştırmacılar farklı 
değişkenler üzerine de incelemeler yapabilir. Ayrıca sadece Türkçe öğretmenlerinin değil, 
bütün branş öğretmenlerinin konuşma ve yazma becerisine en üst düzeyde sahip olması 
beklenmektedir. Bu bakımdan diğer branş öğretmen adaylarının da bu becerilere ilişkin öz 
yeterlik algıları incelenmelidir.   
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