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Değerli okuyucular; 

İİB Uluslararası Hakemli Akademik Sosyal Bilimler Dergisi’nin “özel” sayısı ile tek-
rar karşınızda olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Dergimiz yayın hayatının he-
nüz ikinci yılında olmasına rağmen, bir yandan bilim çevrelerinin yoğun ilgisini çek-
meyi başarırken, diğer yandan da yaptığı kurumsal ortaklık girişimleriyle de ön plana 
çıkmaya devam ediyor. Bu çerçevede her geçen gün yeni bir indekste kendisine yer 
bulan dergimiz, Uluslararası bilimsel faaliyetlere de kurumsal paydaş olarak katılmak 
suretiyle farkını hissettirmeyi başarıyor.
28-30 Haziran 2012 tarihleri arasında Ankara’da yapılan 1. Uluslararası Kültür ve 
Toplum Kongresi’nin destekçileri arasında yer alan dergimiz, 15 ülkeden gelen yaban-
cı bilim adamları ve ülkemizden 30’dan fazla üniversiteden katılımcının yer aldığı bu 
önemli kongrenin seçilmiş bildirilerini bu özel sayıda yayınlamak suretiyle ayrıcalıklı 
bir yer kazanıyor. Amacımız salt bir yayın organı olmanın ötesine geçerek hem kong-
re, sempozyum, temalı çalıştaylar gibi araştırmacıları bir araya getiren etkinliklerin 
bir paydaşı olmak, hem de bilimsel çalışmaların uygulamalı olarak topluma dönük 
ürünlerini verebileceği projelerin katılımcısı olmak. İİB dergisi bu geniş vizyonuyla 
en kısa dönemde sadece akademisyenlerin değil toplumun diğer kesimlerinin de ilgi-
sini çekebilecek bir yayın organına dönüşecektir. Bu çerçevede atılan adımları önem-
siyoruz. 
Bu sayıda yer verilen seçilmiş bildiriler, genel olarak toplumun kültürel birikimini 
yansıtan değişik bilim disiplinlerine temas ediyor. “Toplumu anlamak: kültürün bi-
limsel kodları” teması ile yola koyulan kongrede sunulan ve bu özel sayıda yer verilen 
bildirilerde,  kültürle kesişen pek çok ilginç konuya yer veriliyor.  Alternatif bakış 
açıları ile değişik konuları ele alan bu bildirileri sizlerin ilgisine sunma olanağı bul-
maktan memnuniyet duyuyoruz. 
Bu vesileyle, kongrenin gerçekleşmesi sürecinde desteklerini esirgemeyen değerli 
bilim adamları Dr. Erdal Zorba,  Dr. Hakan Murat Korkmaz, Dr. Çetin Yaman, Dr. 
Mehmet Güçlü, Doç. Dr. Taner Bozkuş, Dr. Murat Kul, Dr. Ali Özkan, Dr. Güran 
Yahyaoğlu ve adını burada zikredemediğim çok sayıdaki akademisyen dostumuza ve 
gönüllü çalışanlarımıza teşekkürlerimi sunmayı bir borç biliyorum. 
“Kültür toplumun aynasıdır”. Kendimize ayna tutan bu yayının sizlere ulaştırılmasın-
da emeği geçen bütün İİB Dergisi yetkililerine de özel olarak teşekkür etmek isterim. 
Şimdiden dergimizin bu özel sayısının sayfaları arasında gezinme gereği hisseden 
bütün araştırmacıları saygı ile selamlıyor, daha nitelikli ve doyurucu yeni sayılarda 
birlikte olabilmek dileğiyle selam ve saygılarımı sunuyorum. 
“All articles published in this issue paper is presented as the 1 st International Cong-
ress of culture and society”

Dr. Mutlu TÜRKMEN
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REPRESENTATION OF THE WOMEN
IN THE TURKISH MEDIA

Nevin ARVAS
Marmara University Faculty of Communication

Department of Radio Tv and Cinema

Abstract: This study proposes to analyze the representation of the headscarf dispute in the Turkish 
media in 2009. This study also aims to examine how news photos affect news’ information, message, 
and structure. With this study, it is tried to figure out the conformity between news photos and news’ 
message, information, and structure when the retrievers get the news about the headscarf dispute. 

Key Words : Women, Turkish Media, Headscarved  Women, Message

TÜRK BASININDA KADININ TEMSİLİYETİ

Özet: Bu çalışma 2009 yılında Türk medyasındaki başörtüsünün temsiliyeti tartışmasını incelemeyi 
hedeflemektedir. Ayrıca bu çalışma haber fotoğraflarının nasıl haberin bilgisini, mesajını ve yapısını 
etkilediğini incelemektedir. Bu çalışma ile başörtüsü tartışması ile ilgili okuyucuya uşlaşan haberler-
derki haber fotoğrafları ile haberin mesajı, bilgisi ve yapısı arasındaki uyum araştırılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kadın, Türk Medyası, Başörtüsü, Mesaj

INTRODUCTION

Since establishment of the Turkish Republic 
state in 1923, there have been strong move-
ments in every area of the society. One of the 
most important areas, revolutions by Mus-
tafa Kemal Ataturk and his friends was the 
role of Turkish women, which has still been 
debated currently.  Republicanism, popu-
lism, secularism, reformism, nationalism, 
and statism are the primary principles of the 
Turkish state. In the article of Kovanlıkaya 
(2004), she says:

“The first era is the period between the 

two world wars during which single party 
regimewas in rule in Turkey…The multi-
party regime and its related dynamics with 
regard to economic and social promises 
mark the second era (1950). The last era is 
the late 1968’s where one observes totally 
different dynamic sunder the restructuring 
of the political and economic system in the 
Republic” (p. 1).

Turkey had a democratic country, but there 
have been some main problems, including 
the role the status of Turkish women in the 
society.  In addition to the terms of role and 



6

IIB INTERNATIONAL REFEREED ACADEMIC SOCIAL SCIENCES JOURNAL
International Congress on Culture and Society Special Issue 2012 Volume:03 Issue:05

www.iibdergisi.com

as secular, modern Turks. Up until recently, 
Islam in Turkey was to be found only in-
side the home, in the village, and confined 
to certain districts within the city,never dar-
ing to step out into demarcated areas of the 
metropolis. All symbols of Islam—be it the 
headscarf of a university student, a mosque 
in the middle of the city, or the presence of 
a black-veiled woman at the bazaar—con-
stituted a threat to the “Western” image of 
secular Turkey, an implicit threat to “mod-
ern” lifestyles. For these people, any mani-
festation of Islam in the city was associated 
with political Islam, which in turn meant a 
ban on alcoholic beverages, the segregation 
of women and men in public places, an end 
to expressions of art, compulsory praying 
five times a day, the full covering of women, 
and a whole range of proscriptions incontra-
diction to the principles of the republic of 
Atatürk.” (p. 474)

After being seen in the public area more 
than before, the administration, which was 
governing Turkey in 1998, decided that 
headscarved students were banned from at-
tending universities as covered because of 
threat to secularism (Turunc, 2007). After 
this regulation, the headscarf has caused 
many conflicts between secularists and Is-
lamists in Turkey; in fact, not only citizens 
of Turkey, but also the media’s foundations 
have departed from each other. However, in 
this context, Ozyurt (2009) says: 

status, clothing has been a huge topic for de-
bate for years in Turkey.  Even though Tur-
key is secular country, wearing the heads-
carf, which is one of the main principles of 
Islam, has been a big problem among secu-
larists and religionists. 

According to secularism, people have their 
own rights such as voting rights and cloth-
ing rights. However, today, in the govern-
mental offices, women who are wearing 
headscarves are not allowed to wear heads-
carves while serving in these jobs. We have 
tried to solve this problem for 25 years, but 
it can be clearly said that headscarves have 
become one of the most crucial problems on 
Turkey’s bulletin.

LITERATURE REVIEW

According to Olson (1985), the conven-
tional wearing of a headscarf has been one 
of the most debated issues in Turkey for 25 
years when some women wanted to wear 
headscarf while going on with their educa-
tion. The article “A New Islamic Individual-
ism in Turkey: Headscarved Women in the 
City” Genel and Karaosmanoglu (2006), 
say:

“The increasing visibility of the Islamic 
way of life in the urban Turkish landscape 
provokes fears on the part of a certain group 
of people in Turkey who define them-selves 
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Moreover, if we spotlight the studies about 
perception of women of out headscarves, it 
can be clearly seen that bareheaded women 
believe that the headscarf should be consid-
ered to be not only a practice of women of 
older ages but also a practice of agricultural 
regions.

After 2002, when Justice and Development 
Party (AKP) won the administrative elec-
tion in Turkey, the clash reached its last step 
because AKP had Islamic view in its admin-
istration methods. Therefore, some parts of 
the Turkish society felt uncomfortable them-
selves about Turkey’s future. They believe 
that Turkey would become like Iran and was 
governed Seriat, which is an administrative 
form of the Islamic rules. However, the Tur-
key’s economy and cultural activities such 
as tourism have developed after AKP’s peri-
od. Then, 2007 AKP won the election again, 
and the headscarf dispute came to the Turk-
ish bulletin again. Star (2008) says:

“Turkey’s Islamist-rooted ruling AK Party 
and a key opposition party agreed yester-
day to co-operate to lift a ban on the wear-
ing of the Islamic headscarf in universities. 
The move is sure to anger the secular elite 
- including army generals, judges and uni-
versity rectors - who view the ban as vital 
for the separation of state and religion.”

This clash among secularists and Islamists 
has been handled not only by the Turkish 

“Together with the extension of human 
rights and democratic values, while iden-
tifying the rights and freedom of their citi-
zens, nation states take the universal ethical 
values into consideration  more than before. 
In this way, the concept of universal citizen-
ship is added to literature of politics and so-
ciology.” (p. 159) 

According to Gorvett (2008), this clash 
among secularists and Islamists has been 
handled not only by the Turkish govern-
ment but also by the Turkish media.  More 
than only being an issue of one’s own pref-
erence or religious assurance; the headscarf 
became a significant topic of dispute among 
the habitual Islamist part and the secular part 
of Turkish culture. Because of the modern-
ization development conducted as a conse-
quence of the establishment of the Turkish 
Republic in 1923, women were encouraged 
to take off their headscarves. In spite of the 
fact that there had been no law banning the 
head covering for women in the early years 
of the Republic, women were encouraged to 
adopt Western style clothing and to unveil 
their heads. In fact, the directors of Turkish 
Republic celebrated women wearing “West-
ern” clothes in public. In addition to that, 
the number of bareheaded women increased 
in the Turkish society because being un-
veiled woman in the society became easier 
than being headscarved  (Olson 1985).
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the headscarf, called also turban. I believe 
that news photos about the headscarf dis-
pute are taking shape the purpose of the 
news, which is determined by journalists 
and newspapers’ editors.

Is any information necessary for people? Or 
should people know any information about 
issues? People who are interested in getting 
information from different sources need to 
understand how they can retrieval that in-
formation which is sometimes out of the 
universe. First of all, we should highlight 
that when people are getting information, 
they must concern about the several aspects 
of this representation, one of which is in-
tention of the representation (O’connor, Ke-
arns, & Anderson 2008). In addition to this 
aspect, people who are trying to get appro-
priate information must consider that there 
is no image, information, or depiction with-
out using a code. 

Every image, information, or representa-
tion carries a code which was already as-
cribed an implication in specific or general 
concept. With the light of this cognizance, 
we can conclude that the headscarf dispute 
could be presented with a code by the inter-
national media. This representation can give 
by using photograph, text, or video by inter-
national mass media. On the other hand, a 
reader or viewer must consider about infor-
mation, which is presented to her/him. As 

government but also by the Turkish media. 
If we spotlight image of women wearing 
headscarves, we can present many instances 
from the Turkish media. Due to fact that 
the Turkish media has presented headscarf 
dispute from different perspectives, it is 
obligatory to observe at least two newspa-
pers deeply from Turkish media. This study 
aims to examine how news photos affect 
news’ information, message, and structure. 
I am going to try to figure out the confor-
mity between news photos, news’ message, 
and information (O’connor, Kearns, & An-
derson 2008). According to Greisford and 
O’connor’s article titled “Modelling what 
users see when they look at images: A cog-
nitive viewpoint,” “If a picture is worth a 
thousand words to one viewer, it is worth 
a million words to 1,000 viewers” (2002).   
Due to that reason, it is important to analyze 

the impact of the news photos to the news. 
I, therefore, will analyze the same topic: the 
image of the headscarf dispute in different 
newspapers, which are published in Turkey. 
First of all, it is important to explain what 
information is, how information can be pre-
sented, how viewers retrieval this informa-
tion, and how a photograph can be one of the 
most important provocations during getting 
information progress (O’connor, Kearns, & 
Anderson 2008). After that, I am going to 
analyze newspapers, which are published 
in Turkey by elucidating news photos about 
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tograph than the story itself.’ By choosing to 
use and choosing how to use photographs, 
photographers and editors can implicitly 
and explicitly add and direct meaning to a 
photograph. For wartime photographs in 
particular, that’s especially true (p. 626).”  

We can conclude that images do not always 
have huge meanings; in fact, groups charge 
meaning into them. Nevertheless, for in-
stance, headscarf photos can be carry great 
meaning for people who care that women 
wearing headscarves should enter the uni-
versities with their headscarves, while a 
headscarf can be carry no meaning for peo-
ple who had not seen any covered women 
in their lives, while it can be only a piece 
of cloth for another woman who does not 
know anything about headscarf or Islamic 
values. On the other hand, it can be clearly 
seen that despite the fact that meaning is 
not actually message, news have a message; 
consequently, every news photo carries a 
message for a retriever. 

RESEARCH QUESTIONS

Due to fact that the Turkish media has pre-
sented headscarf dispute from different 
perspectives and has had one of the most 
significant powers to shape people’s opin-
ions in Turkey, this study aims to look at 
all photos of women, to see when/how/why 
women are depicted in headscarves. There-

I mentioned before, I will focus on the im-
pact of the news photos on the news about 
the headscarf. According to O’connor and 
Greisdorf (2002), when a viewer, reader, or 
receiver is searching, getting, or looking for 
an image, there are some levels of percep-
tion, including primitive features, which 
contain color, shape, and texture. The other 
level of perception is an object, which com-
prise person/thing, place/location, and ac-
tivity. Last level of perception is inductive 
interpretation, which includes symbolic val-
ue and prototypical displacement (Greisdorf 
& O’connor, 2002).  It can be clearly said 
that when a viewer look at the image of the 
headscarf in the newspaper, her/his percep-
tion probably will depend on those levels of 
perception. As a result, when we analyze the 
impact of the news photos, we should not 
ignore those important levels of perception. 

According to King and Lester (2005), “pic-
tures often affect a viewer emotionally more 
than words alone, pictorial displays often 
have the weight of established facts. Ted 
Spiker wrote, ‘The images in the news can 
stir emotions and foster public outcry like 
no other means of expression photographs 
in news reports, even those that are descrip-
tive, are ‘more than décor.’ While journal-
ists tend to think more about page-design 
criteria or the news in the story than about 
the impact of the photo, the impact of the 
story is more often determined by the pho-
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which are extracted from the text. The codes 
are grouped into similar concepts in order 
to make them more workable. From these 
concepts, categories are formed, which are 
the basis for the creation of a theory, or a 
reverse engineered hypothesis. This con-
tradicts the traditional model of research, 
where the researcher chooses a theoretical 
framework, and only then applies this mod-
el to the studied phenomenon1”). As it was 
mentioned before, codes carry some levels 
of perceptions including primitive features, 
which contain color, shape, and texture. 
The other level of perception is an object, 
which comprise person/thing, place/loca-
tion, and activity. Last level of perception 
is inductive interpretation, which includes 
symbolic value and prototypical displace-
ment (Greisdorf & O’connor, 2002).

The time period of the research was se-
lected from April 1, 2009 to April 30, 2009. 
All photos (13) were analyzed in this period 
for this study. The unit of this study is pho-
tographs about the headscarf dispute. The 
selected newspapers’ websites and the elec-
tronic sources of University of North Texas, 
www.pressdisplay.com, were used to ana-
lyze news photos. This period was used be-
cause before these dates there was an elec-
tion Turkey, and it was very crucial to see 
after AKP won council election in Turkey in 

1 Retrieved from http://en.wikipedia.org/wiki/
Grounded_theory

fore the questions are,

RQ1: When photos depict Turkish wom-
en wearing headscarves, what is the 
nature of these representations?

RQ2: What are the messages of photos 
depicting women in headscarves?

METHOD

This study plans to examine the representa-
tion of the headscarf dispute in the Turkish 
newspapers, which are Sabah and Radikal. 
The data for this study will be collected 
operating qualitative method. In fact, the 
qualitative visual content analysis which “is 
one of very few research methods that can 
be employed qualitatively or quantitatively, 
opening up a wide array of methodologi-
cal possibilities” (Hesse-Biber & Leavy, 
p. 279), will be applied to 13 photos in this 
study. 13 photos will be chosen from two 
Turkish newspapers, which are top two 
newspapers in Turkey.  Each photo will be 
coded (ground theory which “is a research 
method that operates almost in a reverse 
fashion from traditional research and at first 
may appear to be in contradiction of the sci-
entific method. Rather than beginning by re-
searching and developing a hypothesis, the 
first step is data collection, through a variety 
of methods. From the data collected, the key 
points are marked with a series of codes, 
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aspx?aType=RadikalDetay&Article
ID=930026

6. http://www.radikal.com.tr/Radikal.
aspx?aType=RadikalDetay&Article
ID=931997

7. http://www.radikal.com.tr/Radikal.
aspx?aType=RadikalDetay&Article
ID=924323

8. http://www.radikal.com.tr/Radikal.
aspx?aType=RadikalDetay&Article
ID=931997

9. http://www.radikal.com.tr/Radikal.
aspx?aType=RadikalDetay&Article
ID=930694

For example, if we look at the first news 
photo of Radical newspaper, we can say that 
even though it seems to be different topic, 
the physical characteristics of those images 
give a dark emotion to the viewers of this 
news about headscarf, especially black gar-
ment which is the common cloth in Islamic 
countries although it is rarely seen in Tur-
key (O’connor & Wyatt, 2004).

An event from Turkey is given in news. 
Centered news is given with black and white 
color, describing headscarved children in 
Turkey when they are celebrating the birth-
day of the Prophet Muhammad who is the 
last messenger of the Muslims. Another 
photo is describing headscarved girls.  Ra-
dikal presented this event in a pessimistic 

March 29, 2009, whether the media would 
continue to create stereotypical news about 
the headscarf and headscarved women. 

RESULT/DATA

Radikal is also one of the most important 
newspapers in the Turkish written media. In 
fact, in Turkey, there is strong polarization 
among newspapers. Every newspaper has 
different news writing strategies, different 
page setting, and different photograph crop-
ping because every newspaper has different 
publishing policy. The links of photos from 
Radikal newspaper are:

1. http://www.radikal.com.tr/Default.aspx
?aType=RadikalHaberDetay&ArticleID
=933180&Date=12.05.2009&Category
ID=97

2. http://www.radikal.com.tr/Default.aspx
?aType=RadikalHaberDetay&ArticleID
=930048&Date=12.05.2009&Category
ID=98

3. http://www.radikal.com.tr/Default.aspx
?aType=RadikalHaberDetay&ArticleID
=929169&Date=12.05.2009&Category
ID=97

4. http://www.radikal.com.tr/Radikal.
aspx?aType=RadikalDetay&Article
ID=930159

5. http://www.radikal.com.tr/Radikal.
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tween those images, for a covered woman, 
emerged story does not tell good things 
about herself.

For instance, we can see a headscarved 
woman at the council saloon while she is 
looking at her around strangely in second 
photo.  There are three bareheaded wom-
en in the photo, and we can conclude that 
headscarved woman stays alone in there. 
Also, there is a strange situation at the room 
because of headscarved women. When a 
reader look at the photo and think about this 
photo’s meaning, he or she can conclude 
why this woman is sitting over there. People 
can think in negative way because the photo 
and the news article do not give a positive 
effect about the headscarved woman.

Picture 2: The headscarf crisis at the coun-
cil building

Another example is from fourth picture, one 
of the photos shows headscarved girls who 
seem to be sad for some reasons. However, 
the news is related to headscarf problem in 
Turkey. When we look at the photo, we can 
conclude that why these headscarved girls 

atmosphere because its purpose is to create 
a perception on viewer. Because “photogra-
phy is a highly sophisticated form of com-
munication” (O’connor & Wyatt, 2004), it 
can be said that in this news, verbal descrip-
tion is presented as less important factor 
than visual description.

Sabah can be described as a secular newspa-
per; therefore, I found more negative news 
about headscarf than others in it. As a color, 
text, shape etc., Sabah is more colorful than 
other newspapers because of it policy of 
broadcasting. The following news will help 
to understand deeply what the differences 
are. The links of news photo are:

10. http://arsiv.sabah.com.tr/2009/04/08/ha
ber,8290719CE6AB44928C9DBEA66
2AA99AC.html

11. http://arsiv.sabah.com.tr/2009/04/05/
pz/haber,E2460ED09BD44291935C26
005CB9ED48.html

12. http://libproxy.library.unt.edu:2580/
pressdisplay/viewer.aspx#

13. http://arsiv.sabah.com.tr/2009/04/17/ha
ber,8EBFFE7CA49B48EDB38FD62D
87CFD729.html

When we look at those photos, we can re-
alize that there are stories about headscarf, 
and if we consider those photos without 
their text message, we can understand that 
even though there is a good relationship be-
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After analyzing news and news photos, we 
can notice that photographs can assist to un-
derstand information easily, but it depends 
on how those photographs are used when 
they are presented to the viewers, readers, 
or retrievers. Any information is not given 
without a code, and if we accept that even 
though photograph is not a word, it carries 
a meaning, we can say that photographs can 
be more effective than words. 

“In turn, representing pictures with words 
is a vexing challenge. Yet, people do, in 
fact, represent pictures with words,” say 
O’connor, Kearns, and Anderson (2008).  
As agreeing with those academicians, and 
by departing from my topic, the headscarf 
dispute, we can say that, color, shape, ac-
tion, and location of a news photo can be 
more perdurable than words because human 
brain does not think words, but images. As a 
result, when we discuss the media represen-
tation of information, we can clearly see that 
images provocation power can be used as 
it was wished.  The women wearing heads-
carves have been discussed not only in Tur-
key. However, representation of news and 
news photos are different from each other. 
Turkish newspapers are presenting covered 
women as a wronged situation because of 
their broadcast policy; in fact, their ideas, 
opinions or beliefs give shape to their news 
and news photos’ representations. Therefore 
my research questions,

are sitting the protocol seats. The message, 
which is given from photo, is very clear to 
understand for readers. The photo says if 
you are wearing headscarf, why you are sit-
ting a protocol seat instead of sitting on the 
back of the room. In fact, if we spotlight this 
picture, we can create a story about heads-
carf. 

Picture 4:  The headscarf holed the proto-
col ban.

CONCLUSION

In conclusion, O’connor, Kearns, and An-
derson state: 

“We can say that photographs help to make 
document representation issues more ob-
vious because of the very different ways 
in which pictures and words work. Word 
texts can be described with elements di-
rectly from the document and similar to 
daily speech acts. Thus the possibility for 
confusion of elements with topic and topic 
for aboutness runs high.” (2008)
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RQ1: When photos depict Turkish wom-
en wearing headscarves, what is the 
nature of these representations?

RQ2: What are the messages of photos 
depicting women in headscarves?

can be answered by looking at these photos. 
The representation of wearing headscarves 
is portrayed as a wrong behavior for the 
Turkish society, and the messages of photos 
depicting are not positive about the wearing 
headscarf. There are more negative mes-
sages on the photos than positive messages 
on the photos. 
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 IDENTITY IN THE EUROPEAN UNION
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Abstract: A lively political and academic debate has emerged about the normative viability and 

the empirical possibility of a collective European identity and how it relates to national identities. 

The debate is directly linked to the controversy about the democratic or legitimacy deficit of the 

European Union (EU). There is general agreement that modern democracies rely upon the diffuse 

support of their citizens in order to gain legitimacy which is necessary to ensure compliance with 

inconvenient and costly norms and rules. Collective identification with a polity provides one source 

of diffuse support for political systems. The EU is no exception. This paper tries to make sense of 

the empirical and theoretical literature by asking two questions: What do we know empirically about 

a European collective identity? How can we make sense of the empirical findings in light of the 

theoretical debates on a European identity? The short answer to the first question is that the degree 

of citizens’ identification with Europe and the EU is regularly underestimated in the media and in the 

political debates. The short answer to the second question is that European identity does not replace 

national identities, but interacts with them in various ways. Several ways would be suggested in 

which we can think about multiple identities.

Keywords: Identity, Multiple Identities, European Union

AVRUPA BİRLİĞİ’NDE KİMLİK

Özet: Avrupa Birliği’nin özellikle siyasi hedeflerini somutlaştırması ile beraber kolektif bir Avrupa 

kimliği ve bunun ulusal kimliklerle ilişkisinin normatif geçerliliği ve ampirik olabilirliği üzerine 

güncel siyasi ve akademik tartışma ortaya çıkmıştır. Tartışma, doğrudan Avrupa Birliği’nin (AB) 

demokratik veya meşruiyet açığı iddiaları ile bağdaştırılmıştır. Moderne demokrasilerin, çeşitli 

kuralları ve normları uygulayabilmek için meşruiyet kazanmaları gerektiği ve bunun için de 

vatandaşlarının yaygın desteğine ihtiyaç duyduğu genel kabul gören bir görüştür. AB bu durumda 

bir istisna oluşturmamaktadır. Bu çalışma, ampirik ve teorik literatürü anlamlandırabilmek için iki 

soru sormuştur: Ampirik olarak kolektif Avrupa kimliği hakkında ne biliyoruz? Teorik tartışmalar 

çerçevesinde ampirik bulguları nasıl anlamlandırabiliriz? Birinci soruyu kısaca vatandaşları 
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Avrupa ile tanımlanma dereceleri ve AB’nin medyada ve siyasi tartışmalarda önemsenmemesi 

olarak cevaplayabiliriz. İkinci soruyu ise Avrupa kimliği ulusal kimliklerle yer değiştirmemektedir 

aksine onlarla çeşitli yollarla etkileşim içine girmektedir. Bu çalışmada çoklu kimliklerin nasıl 

değerlendirilmesi gerektiği ile ilgili bazı yöntemler de önerilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Kimlik, Çoklu Kimlikler, Avrupa Birliği

INTRODUCTION

A lively political and academic debate has 
emerged about the normative viability and 
the empirical possibility of a collective Eu-
ropean identity and how it relates to nation-
al identities. The debate is directly linked 
to the controversy about the democratic or 
legitimacy deficit of the European Union 
(EU). There is general agreement that mod-
ern democracies rely upon the diffuse sup-
port of their citizens in order to gain legiti-
macy which is necessary to ensure compli-
ance with inconvenient and costly norms 
and rules (Risse, 2000: 34). Collective iden-
tification with a polity provides one source 
of diffuse support for political systems. The 
EU is no exception. This paper tries to make 
sense of the empirical and theoretical litera-
ture by asking two questions:

1. What do we know empirically about a 
European collective identity?

2. How can we make sense of the empiri-
cal findings in light of the theoretical 
debates on a European identity?

The short answer to the first question is that 

the degree of citizens’ identification with 
Europe and the EU is regularly underesti-
mated in the media and in the political de-
bates. The short answer to the second ques-
tion is that European identity does not re-
place national identities, but interacts with 
them in various ways. Several ways would 
be suggested in which we can think about 
multiple identities.

WHAT DO WE KNOW ABOUT A EU-
ROPEAN IDENTITY?

1. It is no longer controversial among 
scholars and policy-makers alike that 
individuals hold multiple identities. It is 
wrong to conceptualize European iden-
tity in zero-sum terms, as if an increase 
in European identity necessarily de-
creases one’s loyalty to national or other 
communities. Europe and the nation are 
both “imagined communities” and peo-
ple can feel as part of both communities 
without having to choose some primary 
identification (Anderson, 1991: 12). Sur-
vey data suggest that many people, who 
strongly identify with their nation-state, 
also feel a sense of belonging to Europe. 
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rates drop dramatically. ‘Civic identity’ 
instead is much more circumscribed and 
refers to identification of citizens with a 
particular political structure such as the 
EU or the political institutions of the 
nation-state.” (Risse, 2000: 37) The dis-
tinction allows differentiating between 
identification with the EU as a distinct 
civic and political entity, on the one 
hand, and a larger Europe as a cultural 
and historically defined social space, on 
the other. Survey and other data suggest 
that Europe as a political space is identi-
fied with the EU. In this sense, the EU 
has achieved “identity hegemony” in 
that it defines Europe in political terms 
(Duchesne and Frognier, 1999: 69).

3. The EU is an elite-driven project – simi-
lar to other nation-building projects. No 
wonder that identification with and sup-
port for Europe and its institutions is 
highest among political and social elites. 
Eurobarometer data demonstrate an 
enormous gap between elite support for 
the EU, on the one hand, and widespread 
skepticism among the larger public, on 
the other. The difference between elite 
and citizen identification with Europe 
can be largely explained by how “real” 
Europe is for people (Risse, 2000: 42). It 
is referred to the concept of “entitativity” 
(Risse, 2000: 48). An imagined commu-
nity becomes real in people’s lives when 

Analyses from Eurobarometer data and 
other sources show that “country first, 
but Europe, too” is the dominant outlook 
in most EU countries and people do not 
perceive this as contradictory (Duchesne 
and Frognier, 1999: 67). The real cleav-
age in mass opinion is between those who 
only identify with their nation, on the one 
hand, and those perceiving themselves as 
attached to both their nation and Europe, 
on the other hand. The individual will-
ingness to support further European inte-
gration increases quite dramatically from 
the former to the latter group. Willing-
ness to grant the EU authority does not 
require an identification that actually pri-
oritizes Europe over the nation. The Eu-
ropean polity does not need a “demos” 
that replaces a national with a European 
identity, but one in which national and 
European identities co-exist and comple-
ment each other (Duchesne and Frognier, 
1999: 68).

2. It makes a difference whether Europe is 
defined in civic or cultural terms. ‘Cul-
ture’ in this understanding encompasses 
everything from history, ethnicity, civi-
lization, heritage to other social similari-
ties. “People by and large identify ‘Eu-
rope’ as a historical, political, and cul-
tural space rather than a territorial entity. 
In contrast, when Europe is introduced 
in mostly territorial terms, attachment 
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their dealings with Brussels. Whenever 
they can charge the EU for some tough 
decision at home, they adopt a popu-
list rhetoric of conscious blame-shifting 
(“Brussels made me do it”).

4. Social identities not only describe who 
we are as members of a community, they 
also connote the boundaries of a group, 
who is “in” and who is “out.” (Risse, 
2000: 51) But neither Europe in gen-
eral nor the EU in particular have clear 
boundaries (compare “Euroland” with 
“Schengenland” and with the EU) and 
the Eastern enlargement won’t make 
things any easier. Moreover, Europe’s 
“others” are usually invoked dependent 
on the political context. “The ‘European 
welfare state’ is routinely pitched against 
‘American laissez-faire capitalism’. In a 
different context, Europe’s other is the 
continent’s own past of militarism and 
nationalism. Finally, in the context of the 
‘Haider debate’ regarding the new Aus-
trian government and the European reac-
tion to it, Europe’s other was the ‘enemy 
within’, e.g. xenophobia.” (Risse, 2000: 
51)

5. Most people assume that the more citi-
zens identify with Europe, the more they 
will be tolerant and sympathetic to fel-
low Europeans. Survey data seem to con-
firm this. But it is argued that increased 

they increasingly share cultural values, 
a perceived common fate, increased sa-
lience, and boundedness (Risse, 2000: 
44). The EU is certainly very real for 
Europe’s political, economic, and social 
elites. For the citizens, the EU is still a 
more distant community than the nation-
state, despite the fact that EU rules and 
regulations cover almost every politi-
cal issue-area by now. There are at least 
three reasons for this: First, while EU 
law is the law of the land, has direct ef-
fect, and overrides national law, EU au-
thorities do not implement European 
rules and regulations, but national and 
subnational authorities do (Risse, 2000: 
48). Thus, when citizens are confronted 
with, say, environmental regulations in 
their daily lives, they rarely know that 
these are EU rules. Second, ‘Europe’ has 
fuzzy boundaries. While there are plenty 
of indicators telling me that I have left 
Germany, it is unclear when I have left 
“Europe.” Yet, boundedness is a crucial 
ingredient for the perceived “realness” of 
a community. Third, the elite discourse 
about the EU is ambivalent at best when 
it comes to ‘shared values’ and ‘common 
fate.’ On the one hand, there is the con-
scious identity construction of a liberal 
and civic community emanating from the 
EU. On the other hand, national policy-
makers routinely reify the nation-state in 
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HOW TO THINK ABOUT MULTIPLE 
IDENTITIES

The empirical findings reported above con-
firm the truism that people hold multiple 
identities and that Europe and the EU can 
be easily incorporated in people’s sense of 
community. However, it is less clear what 
“multiple identities” actually means. There 
are at least three ways in which we can think 
of multiple identities. First, identities can be 
nested, conceived of as concentric circles or 
Russian Matruska dolls, one inside the next 
(Risse, 2003: 168). For instance, my region-
al identity is nested in my national identity 
which might again be nested in my Euro-
peanness, maybe in the future. This model 
suggests some hierarchy between people’s 
sense of belonging and loyalties. Euro-
pean and other identities pertaining to ter-
ritorially defined entities can be nested into 
each other so that “Europe” forms the outer 
boundary, while one’s region or nation-state 
constitute the core (Risse, 2003: 170). The 
survey data that mass publics in most coun-
tries hold national and regional identities 
as their primary sense of belonging, while 
Europe runs a distinct second. The “Russian 
Matruska doll” model of European and oth-
er identities are found on both the level of 
elites and of ordinary people (Risse, 2003: 
171).

Second, identities can be cross-cutting (Laf-

tolerance toward fellow Europeans is 
highly conditional on the complexity 
with which Europe is presented. Individ-
uals who simply project their own values 
on Europe and then identify with their 
‘national’ Europe tend to be less toler-
ant with fellow Europeans. This is called 
the “in-group projection model.” (Risse, 
2000: 53) If German identification with 
‘Europe’ and the EU largely conforms 
to visions of German social and politi-
cal order, this might lower rather than 
increase German tolerance for Italians 
(Risse, 2000:57). 

In sum, there is good news and bad news 
concerning European identity based on var-
ious empirical findings. The good news is 
that the main cleavage in identity terms is 
no longer between those who feel loyalty to 
their nation against those who identify with 
Europe. Rather, most people identify with 
their national or regional communities and 
with Europe. They also distinguish between 
Europe as a cultural and historical space and 
the EU as the dominant political space in 
Europe. The bad news is that identification 
with Europe and the EU still suffers from 
the lack of “realness” of Europe in people’s 
daily lives and from its fuzzy boundaries. 
Finally, it is not clear that increased identi-
fication with Europe also increases people’s 
tolerance for each other in a cosmopolitan 
democracy.
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inter-war period (Marcussen and others, 
1999: 23). The same holds true for modern 
Social Democrats in Europe. “It is interest-
ing to note that the turn toward accepting 
capitalism and the social market economy 
which the German Social Democrats expe-
rienced in the late 1950s, the French Social-
ists in the early 1980s, and British Labor in 
the 1990s, went hand in hand with a strong 
identification with European integration in 
each of these cases.” (Marcussen and ot-Marcussen and ot-
hers, 1999: 25) 

According to the “marble cake” model the 
identity as Europeans blends into the na-
tional, regional, or other identies implies, 
on the one hand, that there might be much 
more Europeanness in the national identi-
ties than is usually assumed. For example, 
if one cannot even describe his/her German-
ness without reference to Europe, survey in-
struments pitching a German national iden-
tity against a European one might actually 
miss the mark (Risse, 2003: 185). On the 
other hand, if Europe and the EU mean very 
different things to different people, stronger 
identification with Europe and EU does not 
get people very far concerning a European 
polity (Risse, 2003: 187).

CONCLUSIONS

The available evidence shows that there is 
an increasing sense of community among 
the European citizens, among elites and or-

fan, O’Donnell and Smith, 2000: 8). In this 
configuration, some, but not all, members 
of one identity group are also members of 
another identity group. I can feel a sense of 
belonging to Europe and strongly identify 
with Islam, and some, but not all of my fel-
low Moslems would share my European 
identity. For example, that member of the 
European Parliament or of the Council of 
Permanent Representatives (Coreper) holds 
such overlapping identities by feeling a 
sense of belonging to Europe as well as to 
their party groups and their nation-states re-
spectively. This sometimes leads to “double 
hating” and a sometimes conflictual rela-
tionship between European and other iden-
tities among officials working in Brussels 
(Laffan, O’Donnell and Smith, 2000: 10).

There is a third way of conceptualizing the 
relationship between European and other 
identities which people might hold. It could 
be named as a “marble cake” model of 
multiple identities (Risse, 2003: 177). Ac-
cordingly, the various components of an 
individual’s identity cannot be neatly sepa-
rated on different levels as both concepts of 
nestedness and of cross-cutting identities 
imply. From the 1950s on, Christian Demo-
cratic parties in Continental Europe were at 
the forefront of European integration. Eu-
ropeanness has always been a constitutive 
component of post-World War II Christian 
Democratic ideology originating from the 



22

IIB INTERNATIONAL REFEREED ACADEMIC SOCIAL SCIENCES JOURNAL
. International Congress on Culture and Society Special Issue 2012 Volume:03 Issue:05

www.iibdergisi.com

It follows that building a European identity 
has little to do with public relations efforts 
or information campaigns about the EU. 
Rather, the key toward increased identifica-
tion with Europe and the EU is increasing 
the reality of the community in the daily 
lives of the citizens. In this sense, the Euro 
represents a huge experiment in collective 
identity-building. There are various things 
that can be done in this context:

• Europe needs more symbols and collec-
tive myths.

• Politicization of European affairs in-
creases the salience of the EU in the 
perception of the citizens. Controversies 
about EU policies are not bad for Euro-
pean identity; they can actually increase 
the sense of community among the Euro-
peans.

• National political elites who care about 
the EU, should stop the blameshifting 
games (“Europe made me do it!”). This 
does not imply to support everything that 
comes from Brussels. But routine refer-
ences to “those faceless bureaucrats in 
Brussels” represent cheap ways of avoid-
ing political responsibility.
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SOSYAL BELEDİYECİLİK: ESENLER BELEDİYESİ
EKSENİNDE HALKIN REFAHINA ODAKLI YEREL

YÖNETİM VİZYONU

Naim DENİZ
ÜSKÜDAR UNIVERSITY

Özet: Yönetimde merkeziliğin tarihe karışmış olduğu günümüzde, sosyal politikalar belirlemek ve 

uygulamak da merkezden uzaklaşmış yerelleşmiştir. Böyle olması da gerekirdi. Zira halka en iyi 

hizmeti ona en yakın olanın vermesi hem yararlılık, hem de ulaşım, iletişim ve ekonomik bakımdan 

daha elverişli olacaktır. Kamu yönetimi birimleri olan belediyelerin hizmetlerinde halka en yakın 

birim olması bakımından sosyal çalışmaları diğer kamu yönetim birim ve organlarına oranla büyük 

önem arz etmektedir.  Küreselleşme ve neo-liberalizmin yaygınlık kazanması ile birlikte devletin ve 

onun yönetim birimlerinin sosyal refah sağlamak ve sürdürmek için gerekli olan sosyal faaliyetlerine 

yeni boyutlar eklenmiştir. Bu küreselleşme sürecinde yerel yönetimlerin sorumluluk alanları 

genişletilmiş buna paralel olarak belediyelerin önemi de artmıştır. Ancak sağlıksız kentleşmenin 

mevcut olduğu ülkemizde yerel yönetimlerin sorumlulukları da hem nicel açıdan hem nitel açıdan 

çeşitlilik ve yoğunluk kazanmıştır. Yerel yönetimlerin gayesi bir cümle ile ifade edilecek olursa o da 

elindeki maddi imkânları ve yasal yetkilerini azami derecede verimli kullanarak, sınırları dâhilindeki 

halkın mutluluğunu, refahını sağlamaktır. Ülkemizde İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlerin 

nüfuslarının nerdeyse yarısının varoşlarda yaşadığı ve bunların büyük bölümünün de yoksul olduğu 

gerçeği göz önünde bulundurulduğunda ise, söz konusu refahı sağlamanın ne kadar stratejik ve 

sürdürülebilir uygulamaları, hizmetleri gerektirdiği ortadadır.  Bu kadar çeşitlenen görevlerin 

üstesinden gelebilmeleri için bilhassa belediyelere, eğitimden konuta, sağlığa, sosyal yardım ve 

sosyal hizmetlere kadar ki görev yelpazesinde yetkiler ve imkânlar merkezi hükümet tarafından 

sağlanması gereklidir. Bu çalışma ile konunun teorik yönü ele alındıktan sonra örneğimizi oluşturan 

Esenler Belediye’sinin projeleri ve verileri ile birlikte yaptığımız alan araştırmasının verileri analiz 

edilmiştir. 

Anahtar kelimeler: Sosyal belediyecilik, Esenler Belediyesi, Sosyal Refah, Analiz
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SOCIAL LOCAL ADMINISTRATION: ON AXIS OF ESENLER 
MUNICIPALITY

A LOCAL ADMINISTRATION VISION FOCUSED ON 
PEOPLE’S PROSPERITY

Abstract: Since centralization has already been sunk in the dusty pages of the history, defining 

social policies and implementing the same have gone apart from centralized administration but 

become localized, which is the ideal form. This is because it is more convenient that the best of 

the servicing is rendered by the party that is nearest to the people in terms of serviceableness, 

usefulness, accessibility, communication and economy. Since municipalities, which are no doubt 

classified within public administration units, are the service organizations that are closest to people, 

their social functionality carry high importance compared to other public administrative units and 

organizations. The social activities of the state and its administrative units that are needed in order to 

ensure social prosperity and sustain the same are now added new dimensions together with the fact 

that globalism and neo-liberalism have become widespread. Area of responsibility of municipalities 

has been widened during the globalism process and therefore importance of local administrations 

has been risen in parallel of it. On the other hand, responsibilities of municipalities have diversified 

and intensified at the same time in both quantitative and qualitative terms just because improper 

urbanism has a considerable run in our country. If we should briefly explain the mission of a local 

administration, it is to ensure happiness and prosperity of the people living within its borders 

by making use of in the most effective way the material resources available and its legislative 

authorities. One can rapidly come to the conclusion that ensuring the happiness and prosperity of 

the people requires highly strategic and sustainable implementations and services when it is taken 

into account that almost half of the population in large cities of Turkey such as Istanbul and Ankara 

live in outskirts of the towns and a majority of it belongs to lower income group.  Therefore, central 

government should furnish authorities and possibilities to particularly municipalities so that they can 

be successful in the spectrum of duties which covers a variety of services from education to housing, 

healthcare services, social support and social services. This paper includes a review of the subject in 

theory first and then an analysis of data from a case study conducted in the light of the projects and 

data of the Esenler Municipality, the subject local administration of ours. 

Key words: Social Local Administration, Esenler Municipality, Social Prosperity.
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INTRODUCTION

Bu çalışmamız ile sosyal belediyecilik ol-
gusunu teorik açıdan tarihsel, felsefi, eko-
nomik ve toplumsal yönleriyle müzakere 
ettiğimizde, sosyal politika üretimi ve uygu-
lamaya koyulması konusunda belediyelere 
devlet/kamu kurumu olmak ile sivil toplum 
kuruluşu olmak arasında ikisinin de vazife-
lerini ifa edecek ve ikisinden de destek ala-
cak bir pozisyon önermekteyiz.

Çalışmamızın saha araştırması bölümün-
de ise Esenler Belediyesi örneğinde sosyal 
belediyeciliğin uygulanabilirliği, başarılı 
olunabilen alanlar ve yaşanması muhtemel 
sorunlar ve çözüm yollarına dair önerilerde 
bulunacağız. Çalışmanın bu bölümü için be-
lediyelerin çalışmaları ile ilgili verilerin yanı 
sıra halka yönelttiğimiz küçük çaplı anket 
çalışmamızın sonuçlarını analiz edeceğiz. 
Anketimizde kota örneklemesi yöntemiyle 
deneklerimizi belirledik. Anket sorularımız 
demografik bilgiler ve sosyal hizmetlere yö-
nelik ölçeğimizi kapsamaktadır. 

Türkiye’de sosyal belediyeciliğin geliş-
miş ülkelere kıyasla çok geç bir dönemde 
1990’lı yılların ortalarından sonra İstanbul 
Büyükşehir belediye başkanlığına bugünkü 
sayın başbakanımızın geçmesiyle birlikte, 
belediyelerin sosyal ve kültürel faaliyetlere 
de ağırlık vermesiyle birlikte gerçekleştiri-
len bir olgu olduğu görülmektedir. İhtiyaç 
sahibi öğrencilere burs verilmesi, yoksul-

lara ilaç, yiyecek, giyecek, yakacak yardı-
mı yapılması, aşevlerinin açılması, yaşlı 
ve özürlülere destek olacak birimlerin ku-
rulması, istihdama yönelik mesleki eğitim 
kurslarının açılması, halkın önemli konular-
da aydınlatılması için kültürel faaliyetlerin 
yapılması, sosyal ve kültürel etkinliklerin 
çeşitlenerek gerçekleştirilmesi bu dönem-
den itibaren belediyelerin üstlendiği başlıca 
sosyal çalışmalar olmuştur. Belediyelerin 
bu görevlerine bakıldığında görülecektir ki 
aslında bunlar devletin gelir adaletini sağ-
lamak, halkın refahını artırmak gibi ekono-
mik vazifelerinde en önemli birim haline 
gelmekte ve devletin bu şekilde kalkınması-
na da büyük katkıda bulunmaktadırlar. 

DOLAYLI SOSYAL HİZMETLER:
MADDİ VE FİZİKİ ÇALIŞMALAR

Günümüzde sosyal ihtiyaçların artışına pa-
ralel olarak yerel yönetimlere düşen sos-
yal hizmetler çeşitlilik ve artış gösterirken 
(Kesgin, 2008:56), yoksulluk giderilse de 
göreli yoksunluk artış göstermiş böylece 
belediyelerden beklentiler de azalmak yeri-
ne artış göstermiştir. 

Bilhassa çalışma örneğimiz olan Esenlerin 
İstanbul’un en kozmopolit ve kırsal bölge-
lerden göçün en yoğun yaşandığı bölgeler-
den biri olması burada yoksulluğun boyut-
larının tahminlerin ötesinde olmasına neden 
olmuştur.

Kırsal bölgede iken katlanılan birçok yok-
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çoğu fiziki çevre, altyapı çalışmaları ve 
ekonomik yardımları da kapsayan sosyal 
güvenlik ile ilgili olmasına rağmen aslında 
bunlar dolaylı olarak sosyal görevler ifa et-
mektedirler. 

Sosyal devletin en önemli görevlerinden 
biri de halkına sağladığı sosyal güvenlik ile 
ilgili haklardır.  Anayasanın 60. Maddesi 
ile sosyal güvenlik sağlama görevi devlete 
verilmiştir. 61.madde ile de sosyal güvenlik 
hizmetleri, yaşlıları, sakatları koruma, gazi 
ve malulleri koruma, şehitlerin dul ve ye-
timlerine sahip çıkmak, korunmaya muhtaç 
kalan çocukları topluma kazandırma şeklin-
de ayrıntılandırılmıştır. Buna göre yukarıda 
da ifade ettiğimiz gibi bu vazifelerin çoğu 
günümüzde belediyelerin hizmet alanına 
girmektedir.  

Aşevleri, huzurevleri, kadın sığınma ev-
leri, İstanbul’daki belediyelerde gittikçe 
yaygınlaşan bilgi evleri, istihdam yaratmak 
için açılan kurslar ve yeni istihdam alanları 
oluşturma yine belediyelerin sosyal vazife-
leri kapsamında gerçekleştirmekte olan ça-
lışmalardır.

DOĞRUDAN SOSYAL İŞLER: SOS-
YALLEŞTİRME, SOSYAL BÜTÜN-
LEŞME VE SOSYAL ÇÖZÜLMEYİ 
ÖNLEME

Sosyal belediyecilik, yerel yönetime soysal 
konularda planlama ve düzenleme görevi 
veren, bunun için kamu harcamalarını ko-

sulluk ve sıkıntıya kente gelindiğinde yük-
sek itirazların olması ve aynı semtlerde zen-
gin kesimin yaşantısına da yakından şahit 
olma gerçeği kente yaşayan kırsal kökenli 
nüfusun beklentilerini belirleyebilmektedir 
(Koray, 2005:418).  

Bu yoksulluk ve yoksunlukların giderilmesi 
en adaletli ve koordineli şekilde ancak bele-
diyeler eliyle çözülebilir. Ne kadar imkâna 
sahip olurlarsa olsunlar hayırsever insan-
ların bireysel gayretleri özellikle büyük-
şehirler ve diğer yoğun nüfuslu birimlerde 
düzenli organizasyonun yerini tutamadığı 
gibi yoksulluğun azaltılmasına katkısı sınır-
lı kalacaktır.

Sivil toplum kuruluşları nispeten bu görev-
lere el atsa da, siyasette olduğu gibi rekabe-
tin olmayışı ve bu kuruluşların belli çevre-
lere yardım edebilme imkânları söz konusu-
dur. Üstelik belediyeleri yoksulları ve ihti-
yaçlarını doğru tespit edebilmek için sahip 
olduğu araştırma ve veri toplama imkânı da 
bu konuda daha fonksiyonel olmalarını sağ-
layacaktır.

Bunun yanı sıra belki belediyelerin yoksul-
luğun giderilmesi ve refahın artışına istih-
dam alanları yaratarak, meslek edindirme 
kursları düzenleyerek yapacağı katkı sivil 
toplum kuruluşlarının yapacaklarının çok 
ötesinde altyapı ve finansman gerektiren iş-
lerdir.  

Belediyelerin yürüttüğü hizmetlerden bir-
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desi ile “ …yetişkinler, yaşlılar, engelliler, 
kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik her 
türlü sosyal ve kültürel hizmetleri yürütmek, 
geliştirmek ve bu amaçla sosyal tesisler kur-
mak, meslek ve beceri kursları açmak, işlet-
mek ve işlettirmek...” (www.mevzuat.gov.tr/
Metin.Aspx?MevzuatKod=1.5.5216...0...) 
görevi de  belediyelere tevdi  edilmiştir.

Bu yönleriyle, sosyal sorumluluklar ve sos-
yal belediyeciliğin kapsamına giren bu ça-
lışmalar, belediyelerin yasal sorumlulukları 
olmaktan ziyade, ahlaki görevleri diyebile-
ceğimiz yönü teşkil etmektedir. 

Sosyal Belediyecilikte, belediye halkın bir-
lik ve bütünlüğü için birçok ortak etkinlik 
gerçekleştirir.  Bayram törenleri, festival-
ler, hıdrellez gibi yerel kutlama gelenekleri 
çerçevesindeki etkinliklere katılım ve des-
tekleme bunlardan bazılarıdır. Halk hem bu 
etkinliklerde yönetimi yanlarında görmenin 
güvenini yaşamakta hem de sosyal açıdan 
birliktelik ve bütünleşmeye katkılar artmak-
tadır. 

Kimi zaman da belediyeler yine toplumsal 
refah ve huzura katkıda bulunmak için aile 
ile ilgili eğitimler çerçevesinde bilgilendiri-
ci sosyal sorumluluk etkinlikleri de gerçek-
leştirmektedirler. 

Sosyal belediye yoksulluk, toplumsal çatış-
malar, madde bağımlılığı, dini, etnik veya 
aileler arası çatışmalar ve kan davaları gibi 
sosyal çözülme ve çatışmaları tetikleyebi-

nut, eğitim, sağlık ve çevrenin korunması 
alanlarını sosyal amaca yönlendiren, işsiz-
lere ve kimsesizlere yardım edilmesi, sosyal 
dayanışma ve bütünleşmenin sağlanması, 
sosyal ve kültürel faaliyetlerin gerçekleş-
tirilebilmesi için gerekli olan yatırımların 
yapılması için bilinçli politikalar üretmesini 
gerektiren, sosyal güvenlik ve adalet anla-
yışını güçlendirmeye yönelik olarak yerel 
yönetimlere sosyalleştirme ve sosyal kont-
rol vazifesi yükleyen bir modeldir (bkz Ak-
doğan, 2002).

Göçün artışıyla birlikte Esenler belediye-
si örneğinde olduğu gibi, işsizlik büyük 
bir sorun haline gelmekte, kırsal kesimden 
göçle birlikte süregelen yoksulluk kentte 
daha farklı sorunlara da eşlik etmekte, ai-
leler çözülmekte, yaşlılara geleneksel aile 
bakımı yapılmamakta, sokakta yaşamaya 
itilen çocuklar sorun olmakta, böylece dev-
letin dolayısıyla belediyelerin sorumluluk-
ları artmaktadır. Bu sorunlarla toplumsal 
çözülmelere varmadan baş edebilmek için 
de çok boyutlu ve çeşitli reçeteler anlamına 
gelebilecek proje ve uygulamalar kaçınıl-
maz olmaktadır.   Bu sorunlara göz yuman 
belediyeler sosyal refah taleplerinin arttığı 
günümüzde siyaseten başarısızlığa mahkûm 
olmama adına bile elini taşın altına koymak 
zorunda kalmaktadır. 

Meselenin yasal boyutuna gelince, 5216 
sayılı Büyükşehir Belediye kanunun 7.mad-
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hip ilçelerden biri sayılmaktadır. 

En fazla göç alan ilçelerin de başında gel-
mektedir. Esenlerin İstanbul’un en büyük 
otogarına sahip olması göç ve ulaşım ba-
kımından da hareketli bir ilçe olmasına yol 
açmaktadır. Esenler toplam 16 mahalleye 
sahiptir.

Esenler Belediyesi’nin sosyal çalışmalarını 
yürüten birimlerden biri Sosyal Yardım İş-
leri müdürlüğü olup, bu müdürlüğün uhde-
sindeki hizmetler şunlardır: sağlık yardımı, 
eğitim yardımları, asker yardımı, engellile-
re yardım, kulüplere yardım, gıda yardımı, 
Ramazan yardımı. Aşağıdaki tablolarda bu 
yardımlardan bazılarına başvuru ve kabul 
rakamları örnek olarak verilmektedir.

lecek olaylara da çözümler ve müdahaleler 
üretmek zorunda kalmaktadır. (Beki, 2008: 
39)

Sosyal dayanışmayı koordine etmek ve ço-
ğunlukla faal olarak yürütmek de sosyal 
belediyenin görevlerindendir. Bu hem yok-
sulluk veya doğal afetler gibi sorunlarla baş 
edebilmek hem de toplumun bütünleşmesi-
ni sağlamak bakımından çok önemlidir. 

ESENLER BELEDİYESİ ÖRNEĞİ

2011 istatistiklerine göre Esenler Belediye-
sinin nüfusu 461.382 kişidir. (http://www.
migm.gov.tr/IstatistikiBilgiBelediyeler.
aspx). Bu rakama göre Esenler Belediyesi 
İstanbul ilçeleri arasında yoğun nüfusa sa-

2009 2010 2011 TOPLAM

BAŞVURU 444 563 610 1617

RED 154 287 361 802

UYGUN 290 276 249 815

Tablo:1 Yardım Talep Değerlendirmesi

Tablo:2 Yardım Çeşitlerinin Dağılımı

2009 2010 2011

TEKERLEKLİ SANDALYE 30 20 57

BEZ 58 35 39
DOĞAL AFET 20 55 20

NAKDİ YARDIM 49 45 84
BARINMA YARDIMI 21 21 65

TIBBİ MALZEME 9 8 7
GIDA 15 - 798
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donanımlarını artırmak için imkânlar 
sunmaktadır.  

4. Eve Teslim Alo İftar: Daha önce tespit 
edilen yoksul ailelerin evlerine iftar ye-
mekleri götürülmektedir. 

5. Kardeş Aile: Hem maddi yardım sağla-
mak hem de sosyal bütünleşmeye katkı 
sağlamak amacıyla maddi durumu yük-
sek aileler yoksul aileler ile kardeş ya-
pılmakta ve belirlenen ihtiyaç maddeleri 
kapsamında bu ailelere destek olmakta-
dır. Esenler belediyesi ise koordinasyon 
ve tanışma konusunda destek olmakta-
dır. 

6. Kimsesizlerin kimi: Bu kapsamda be-
lediye sınırları içinde yaşayan ve kimse-
siz olan yaşlılar yalnız bırakılmamakta 
her türlü ihtiyaçları ile ilgilenilmektedir. 

7. Öğrencilere Kırtasiye yardımları: Her 
eğitim öğretim yılında ihtiyaç sahibi öğ-
rencilere eğitim öğretim malzemeleri 
desteği verilmektedir. 

8. Sağlık Yardımları: Tekerlekli sandal-
ye, işitme cihazı gibi tıbbi cihazlara ih-
tiyacı olanlar tespit edilmekte ve ihtiyaç 
duydukları araçlar karşılanmaktadır. 

9. Sevgi Çemberi: ihtiyaç sahiplerine yar-
dım içeren bir projedir. 

10. Yalnız Değilsiniz: Ev işlerini göreme-
yen bakıma muhtaç insanların ev te-

2011 yılı içerisinde 2072 ihtiyaç sahibi aile-
ye ayni yardım yapılmıştır. Sosyal hizmetler 
kapsamında spor etkinlikleri ve yarışmalar 
düzenlenmekte bu çalışmalar sosyal bütün-
leşmeye de katkı sağlamaktadır. Örneğin 
engellilerin de güreştiği geniş katılımlı bi-
lek güreşi yarışmasına 300 den fazla sporcu 
katılmıştır. 

SOSYAL ÇALIŞMALARA YÖNELİK 
YÜRÜTÜLMEKTE OLAN PROJE-
LER:

Esenler Belediyesi’nin, belediye kanunun-
da belirtilen hizmetlerin yanı sıra sosyal so-
rumluluk çerçevesinde ve sosyal belediye-
ciliğin gerektirdiği birçok çalışma ve hizmet 
yapmakta, bazen de bu alanlarda dönemsel 
projeler yürütmektedir. Aşağıda halihazırda 
sürdürülmekte olan bu çalışmaların başlıca-
ları yer almaktadır. 

1. 365 gün 365 Çocuk: Bu proje kapsa-
mında her ay 30 ihtiyaç sahibi çocuk 
Başakşehir Arterium Oyun Parkına gö-
türülmektedir. 

2. Cenaze Yakınlarına Yardım: bilhassa 
ihtiyaç sahibi cenaze yakınlarına ikram-
larda bulunulmakta, vefat eden yakınını 
memleketine götürmek isteyenlere de 
ulaşım hizmeti verilmektedir 

3. Esenler Gençlik ve Bilgi Evleri: İnter-
net, kütüphane ve etüt imkânları sağla-
yan bilgi evleri öğrencilerin, gençlerin 
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Esenler Belediyesinin bütün bu faaliyet ve 
hizmetlerini –Hizmet alanlarla- gözlem ve 
yüz yüze mülakat şeklinde araştırmamıza 
dahil ettik.

Bu seçimde sosyo-ekonomik durumun yanı 
sıra mahalleler bazında dağılım kotaları 
dikkate alınmıştır.  Belediyenin yaptığı her 
bir sosyal hizmet/yardım projesi birer soru 
olarak deneklere yöneltilmiştir. Gerek faali-
yet esnasında gerekse de bilahare aldığımız 
geri dönüşümlerin memnuniyet açısından 
oldukça yüksek oranlarda olduğunu müşa-
hede ettik Araştırma sonucunda daha genç 
nüfusun spor, eğitim ve istihdama yönelik 
projelerden memnuniyet oranları yüksek 
iken, daha ileri yaşlara gidildikçe bu alanla-
rın yerini ayni ve nakdi yardımlar, yaşlılara 
ve engellilere yönelik faaliyetlerden mem-
nuniyet oranının yükseldiği görülmüştür.

Memnuniyete yönelik ölçeğimiz bir bütün 
haline ele alındığında belediyenin neredey-
se tüm sosyal projeleri büyük yüksek oran-
da halkın memnuniyetini kazanmaktadır. 
Bu sonuç bize halkın beklentilerinin yüksek 
olduğunu belediyelerin vazifelerini sadece 
alt yapı ve fiziki hizmetlerle sınırlı görme-
diklerini, sosyal hayata yönelik projelere 
büyük ilgi duyduklarını göstermektedir. An-
cak kardeş aile gibi halkın ilçeye aidiyetin 
de göstergesi olabilecek projelerde halkın 
ya ekonomik yetersizliklerinden veya vazi-
feyi tamamen belediyeye ait saydıklarından 

mizliği gibi hizmetlerinin saplandığı bir 
projedir. Bilhassa yaşlı ve engelliler bu 
kapsamdadır.

11. Yetimlerle Dayanışma: Esenler Be-
lediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdür-
lüğü,  yetimlerle dayanışmak amacıyla 
çeşitli aktiviteler düzenliyor. Bu çalış-
malar çerçevesinde yetim ve öksüz ço-
cukların her bayram arifesinde EDİM 
Marketten alışveriş etmeleri sağlanıyor.

12. 2012 Dev Adam Projesi: Nüfusu-
nun yarıya yakını gençlerden oluşan 
Esenler’de gençleri spora teşvik için 
yapılan bir çalışmadır. Bu projede ilçe 
çapında 2012 öğrencinin tüm spor mal-
zemeleri karşılanarak basketbol turnu-
valarının düzenlenmesi. 

Yukarıda saydıklarımızın yanında belediye-
nin neredeyse sürekli hale getirdiği sosyal 
çalışmaları bulunmaktadır.  Kadın Destek-
leme Mesleki Eğitim Merkezi çalışmaları, 
Çorba Çeşmeleri projesi, Hijyen projesi ça-
lışmaları gibi çok sayıda proje ve çalışma 
yürütülmektedir. (http://www.esenler.bel.tr/
Default.aspx )

2012 yılında Dumlupınar Üniversitesi öğ-
rencileri arasında yapılan ve 4 bin 730 öğ-
rencinin katıldığı “Yılın Enleri” anketine 
göre Esenler Belediyesi’nin EDİM projesi, 
yılın en iyi sosyal sorumluluk projesi seçil-
miştir. (http://www.esenlerhaber.com/ha-
ber/20120508/Dumlupinar-Universitesin-
den-plaket.php )
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tikaları doğrudan ve verimli şekilde sürdü-
rebilmelidir.

Örneğin yoksullara yardım veya istihdam 
konusunda yapılabilecek iltimaslar, parti-
zan tutumlar ve adam kayırmalar belediye-
leri bünyelerindeki yoksulluk sorunlarının 
çözümsüzlüğü ile karşı karşıya bırakabile-
cektir. 

Yine yerel yönetimler sosyal sorumluluk-
larına dair uygulanabilir, gerçekçi projeler 
üretmeli ve bunlardan taviz vermemelidir. 
Sivil toplum kuruluşları ve iş dünyasının da 
desteğini arkasına alabilen bir belediyeye 
bu sosyal amaçlı çalışmaları yürütmek için 
planlama ve hayata geçirme, bir bakıma ko-
ordinasyon görevi kalacaktır. 

Belediyelerin Sosyal politikaların hedefi 
gelir dağılımı adaletini sağlamak, istihdam 
oluşturmak gibi ekonomik alanlarla sınır-
lı kalmamalı, sosyal bütünleşme ve sosyal 
barışı sağlamaya yönelik projeler öncelik-
li olmalıdır. Bu konuda sosyal bütünleşme 
bakımından da halkın nabzını en yakın ve 
doğrudan tutabilecek olan kurumlar olması 
belediyelere bu sorumluluğu vermektedir. 

Belediyelerin sosyal politikalar ve sorumlu-
luklar için tespit ettiği hedefler ve projelerin 
merkezi hükümetin bu alandaki projeleri ile 
işbirliği ve koordinasyon içinde olması, uy-
gulamalar ve sonuca ulaşmada kolaylıklar 
sağlayacaktır. Bu bakımdan belediyelerin 
valilik ve kaymakamlıklarla işbirliği büyük 

olacak ki, diğer hizmetlere oranla az ilgi 
duyduklarının görülmesi dikkat çekici ol-
muştur. 

CONCLUSION

Belediyelerin halkın refahına yönelik hiz-
metleri, merkezi yönetimin bu alandan çe-
kilmesi ve birçok görevi belediyelere terk 
etmesi sonucu daha da artmıştır. 

Siyasi yönden belediyelerin 1990’lardan 
sonra siyasi rekabetin ve partiler arasında 
başarı ölçütü olmanın verdiği gayretle sos-
yal işlerini, refaha yönelik faaliyetlerin, hem 
yoğunlaştırmış hem de çeşitlendirmişlerdir. 
Rekabet nedeniyle belediyeler hemşerileri-
nin memnuniyeti konusunda da çıtayı yük-
seltmişlerdir.  

Yerel Yönetimler kanununda belediyelere 
nispet edilen sosyal sorumluluklar için hü-
kümetlerin yeterli bütçeyi sağlamasının ya-
nında belediyeler de gelirlerinin belli oran-
larını sosyal sorumluluk projelerine tahsis 
etmelidirler. Ancak belediyeler de araştır-
malar ve planlamalar yoluyla bu kaynakları 
etkin ve verimli şekilde kullanmaları zorun-
ludur. 

Yerel yönetimler, devlet kurumu olması ba-
kımından denetimli, kaynaklarını şeffaf ve 
hakkaniyetli kullanmalı, sivil toplum ku-
ruluşuymuş gibi başarılı ekonomik ve top-
lumsal ilişkiler geliştirmek suretiyle ilgili 
taraflarla işbirliğine girebilmeli sosyal poli-
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ölçmek için sadece belediyelerin sunduğu 
rakamlar gösterge kabul edilmemeli halka 
yönelik alan araştırmaları gerçekleştirilme-
lidir. Bununla birlikte bu çalışmaların halk 
nezdinde kabulü ve yeterliliğini ölçmenin 
istatistikî bakımdan en kapsamlı yolu yerel 
seçimlerde alınan oy oranlarıdır. 
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önem taşımaktadır. 

Esenler belediyesi kalabalık nüfusun getir-
diği birçok sosyal problemle baş edebilmek 
ve belediyecilik hizmetlerini yürütebilmek 
için birçok çalışma ve proje yapmaktadır. 
Ancak ilçede yaşayan sorunları tamamıyla 
çözerek sosyal refaha tam manasıyla ulaş-
mış halkın oluşturduğu bir ilçe olmak için 
çalışmaların artarak devam etmesi gerek-
mektedir. Bununla birlikte meselenin ülke-
nin genel ekonomik ve refah düzeyi ile de 
ilişkili olduğu unutulmamalıdır.  

Belediyelerin sosyal refah hedefi ile gerçek-
leştirdiği projeler sadece halkın ekonomik 
vb sıkıntılarına çözüm bulmak değil, toplum 
içinde sosyalleşmeyi artırıcı, sosyal bütün-
leşmeyi sağlayıcı ve bu şekilde o ilde veya 
ilçede ikamet edenlerin yönetim birimine 
aidiyet kazanması, diğerlerinin sorunlarıyla 
ilgilenebilmesini ve haberdar olmasını des-
tekleyici nitelikte olmalıdır. Yani nüfus top 
yekün işbirliği ve sorumlulukları paylaşım 
içinde gerçekleştirebilme kabiliyetine ka-
vuşturulmalıdır.   

Sosyal belediyecilikte ülkemizde son yıl-
larında yaşanan belki de en yararlı durum 
belediyelerin soysal hizmetlerini ve halkın 
refahına katkılarını siyasi rekabet konusu 
haline getirmeleri ve bu suretle hedeflerin 
gün geçtikçe büyütülmesidir.

Aslında belediyelerin sosyal belediyeci-
lik kapsamındaki çalışmalarının verimini 
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OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINA DEVAM EDEN 

ALTI YAŞ ÇOCUKLARININ SOSYAL UYUM BECERİLERİ 

İLE ANNE-BABALARININ EMPATİK BECERİLERİ ARASIN-

DAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Nilgül GÜNİNDİ1 Adalet KANDIR2  
1 Aksaray Özel Artı Metropol İlköğretim Okulu

2 Ga�i Üniversitesi M.E.�. �o�uk Gel. Eğt. Böl. Okul Ön�esi Eğitimi Ana�i�Ga�i Üniversitesi M.E.�. �o�uk Gel. Eğt. Böl. Okul Ön�esi Eğitimi Ana�i-
lim Dalı

Özet: Empati çocuğun sosyal gelişiminde önemli rol oynar. Diğerinin yaşantı veya düşüncesini 

anlama ve diğerinin duygusal durumunu hissetme, çocuğun sosyal ilişkilerde daha başarılı olma-

sını sağlar. Ayrıca, bakış açısı alma ve empatik olmaya doğru giden duygusal tepkiler ve bilgiler 

sosyal davranışların güçlü motive edicileri olarak kabul edilir. Bu noktadan hareketle bu araştırma, 

okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden altı yaş çocuklarının sosyal uyum becerileri ile anne-

babalarının empatik becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın 

örneklemini Ankara il merkezi Yenimahalle ilçesinde bulunan anasınıflarına devam eden 180 çocuk 

ve bu çocukların anne ve babaları oluşturmuştur. Araştırma verilerinin toplanmasında; “Genel Bilgi 

Formu”, “Sosyal Uyum ve Beceri Ölçeği”, “Empatik Beceri Ölçeği-B Formu  ( EBÖ-B Formu 

)” kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda, annelerin Empatik Beceri Ölçeği puanlarının, babaların 

Empatik Beceri Ölçeği puanlarından anlamlı derecede yüksek olduğu, anne ve babalara ait Empatik 

Beceri Ölçeği puanları ile çocukların Sosyal Uyum, Sosyal Uyumsuzluk ve Sınırlı Sosyal İlişki alt 

faktör puanları arasında ise anlamlı bir ilişki olmadığı bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Sosyal Uyum, Anne-Baba, Empati, Empatik Beceri.

Bu çalışma Nilgül GÜNİNDİ’nin yüksek lisans te�inden ha�ırlanmıştır.     
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INVESTİGATİNG THE RELATİONSHİP BETWEEN SOCİ-

AL ADAPTATİON OF SİX AGE CHİLDREN ATTENDİNG TO 

PRESCHOOL EDUCATİONAL INSTİTUTİONS AND THEİR 

PARENTS’ EMPHATİC SKİLLS

Abstract: Empathy plays an important role in the child’s social development. Understanding the 
another’s life or idea and feeling another’s emotional state makes child become more successfull. 
Also, taking perspective and knowledges and emotional responses that is bound emphatic are ac-
cepted strong motivating factors of social behaviours. Starting from this point this study aims to 
investigate the relationship between social adaptation of six age children attending to preschool 
educational institutions and their parents’ emphatic skills. The sample of the study is consisted of 
180 children attending to preschools located at Yenimahalle in Ankara and their parents. Data of the 
study was collected by using “General Information Form”, “Social Adaptation and Skill Scale” and 
“Emphatic Skill Scale-B Form”. According to results, mothers’ points of emphatic skill scale were 
significantly higher than fathers’ points of emphatic skill scale. Also results showed that there is no 
relation between parents’ points of emphatic skill scales. Nonetheless  there is no relation  amongst 
children’ subscale points of  social adaptation, social non-adaptation and limited social involvement.
 

Keywords: Social Adaptation, Mother-Father, Emphaty, Emphatic Skill. 

GİRİŞ

Empati çocuğun sosyal gelişiminde önemli 
rol oynar. Diğerinin yaşantı veya düşüncesi-
ni anlama ve diğerinin duygusal durumunu 
hissetme, çocuğun sosyal ilişkilerde daha 
başarılı olmasını sağlar. Ayrıca, bakış açısı 
alma ve empatik olmaya doğru giden duy-
gusal tepkiler ve bilgiler sosyal davranışla-
rın güçlü motive edicileri olarak kabul edilir 
(Eisenberg, 1982:1223-1281).

Çocuğun sosyalleşmesinin sağlıklı 
olabilmesi için anne babanın, çocuğu ile 
sağlıklı bir iletişim ve etkileşim içinde 
olmaları gerekir. Bu amaçla anne-baba 

tarafından çocuğun arkadaş gruplarına 
girmesine, grup etkinliklerine katılmasına, 
duygularını düşüncelerini ifade etmesine, 
sorumluluk almasına bağımsız hareket 
etmesine imkân sağlamalıdır. Sevecen, 
çocuğunu destekleyen, yüreklendiren, 
çocuklarına karşı duyarlı olan, çocuklarıyla 
empati kurabilen, çocuklarına sevginin 
ve değerlerin önemini öğreten anne baba-
ların çocukları da başkalarının üzüntü ve 
acılarına karşı daha duyarlı davranacak-
lardır (Özen, 2001:87; Bayhan ve Artan, 
2004:240).      

Sosyal beceriler büyük ölçüde empati ye-
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ler, hoş olmayan durumlarla başa çıkma, ça-
tışma çözme ve atılganlıkla ilgili beceriler 
olarak sınıflandırılmıştır (Jenson, Slone ve 
Yough, 1988; akt: Bacanlı, 1999:49). 

Anne ve babaların çocuklarının yaşantı veya 
düşüncesini anlama ve onların duygusal du-
rumunu hissetme, çocuğun sosyal ilişkiler-
de daha başarılı olmasını sağlar. Çocuklara 
sosyal uyum ve becerilerin kazandırılması, 
pekiştirilmesi ve bu becerinin değişik or-
tamlarda uygulamaya dönüştürülmesinin, 
çağdaş eğitim yaklaşımını benimseyen ve 
uygulayan kurumların işlevleri arasında yer 
aldığı düşünülmektedir. Çocukların sosyal 
uyum ve becerilerinin gelişiminde anne-
babaların empatik becerileri büyük ölçüde 
önem taşımaktadır. Bu nedenle bu araştır-
ma; okul öncesi eğitim kurumlarına devam 
eden altı yaş çocuklarının sosyal uyum ve 
becerileri üzerinde anne-babaların empatik 
becerilerinin etkisini incelemek amacıyla 
yapılmıştır.

YÖNTEM

Bu araştırma, okul öncesi eğitim kurumları-
na devam eden altı yaş çocuklarının sosyal 
uyum becerileri ile anne-babalarının empa-
tik becerileri arasındaki ilişkinin incelenme-
si amacıyla, Ankara il merkezinde gerçek-
leşmiş olup, ilişkisel tarama modeli temel 
alınarak yapılmıştır.

teneğine dayanır ve insanlar arasındaki iyi 
ilişkilerin temelini oluşturur. Sosyal bece-
riler konusunda ustalaşmış kişiler, diğer 
insanlarla tam bir etkileşim gerektiren her 
türlü etkinlikte başarılı olurlar. Çocuklarına 
kendi ve diğer insanların duygularını tanım-
lamayı öğreten anne-babalar, çocuklarının 
olumsuz davranışlarının başkalarının duy-
gularını nasıl etkilediği konusunda bilgilen-
dirilmeleri sonucu empati gelişimini des-
teklerler (Vatsa, Haith ve Miller, 1992:25; 
Polat, Koyunpınar, ve Ustaoğlu, 2004:63).

Çocuğa empatik ve değer vererek davran-empatik ve değer vererek davran-
manın yanı sıra çocuğun yanında başkaları-
na empatik değer vererek davranan ebeveyn 
modeli oluşturmanın çocuklarda empatinin 
ve pro-sosyal gelişiminde güçlü bir etki-
ye sahip olduğu belirtilmektedir (Cotton, 
2001:78). Okul öncesi dönem; gelişimin en 
hızlı olduğu, kişiliğin temellerinin atıldığı, 
çocuğun yakın çevresinden en çok etkilen-
diği ve her türlü öğrenmeye açık olduğu, 
bir dönemi içerir. Çocuğun ilk yıllarındaki 
sosyal uyum ve becerilerinin gelişimi, daha 
sonraki yıllardaki sosyal uyum ve becerile-
rinin temelini oluşturur. Bu nedenle çocu-
ğun okul öncesi dönemdeki sosyal uyum ve 
becerilerinin geliştirilmesi büyük önem ta-
şır. Öğrenilmiş davranışlar olarak ele alınan 
sosyal becerilerle ilgili literatürde çok sayı-
da tanıma rastlanmaktadır. Beceri analizine 
göre, sosyal beceriler; etkileşimi başlatma, 
sürdürme ve sonlandırmaya ilişkin beceri-
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% 77,8’inin iki ve daha fazla çocuk, 
olduğu, annelerin % 51,1’inin lise mezunu; 
babaların % 46,1’inin üniversite mezunu 
olduğu, annelerin % 46,1’i 31–35 yaş grubu 
arasında olduğu; babaların % 47,2’si 36–40 
yaş arasında olduğu bulunmuştur. 

VERİ TOPLAMA ARAÇLARI

Araştırmaya ilişkin verilerin toplanabilmesi 
amacıyla; anne-babalara ve çocuğa yönelik 
genel bilgileri içeren “Genel Bilgi Formu”, 
çocukların sosyal uyum becerilerini ölçmek 
amacıyla Ömeroğlu ve Kandır (2005) tara-
fından geliştirilen “Sosyal Uyum ve Beceri 
Ölçeği” (Akt: Işık, 2007); anne-babaların 
empatik beceri düzeylerini belirlemek için 
ise Dökmen (1988) tarafından geliştiril-
miş olan “Empatik Beceri Ölçeği-B Formu 
(EBÖ-B Formu)” kullanılmıştır.

(i) Genel Bilgi Formu 

Araştırmada çocukların cinsiyeti, çocuğun 
kaç yıldır okulöncesi kuruma devam ettiği, 
anne babalarının öğrenim durumları, yaşları 
ve çocuk sayıları ile ilgili bilgileri toplaya-
bilmek amacıyla araştırmacı tarafından ha-
zırlanan “Genel Bilgi Formu” kullanılmıştır.

(ii) Sosyal Uyum ve Beceri Ölçeği

Ömeroğlu ve Kandır (2005) tarafından 
geliştirilen ve geçerlik güvenirliği yapılan 
Sosyal Uyum ve Beceri Ölçeği; Sosyal 

ÇALIŞMA GRUBU

Araştırmanın evrenini, Ankara il merkezi 
Yenimahalle ilçesinde bulunan MEB’e bağ-
lı ilköğretim okulları bünyesindeki anası-
nıflarına devam eden altı yaş çocukları ve 
bu çocukların anne-babaları oluşturmuştur 
(MEB, 2006). Zaman, ulaşım ve kontrol 
güçlükleri nedeniyle evrenin tamamı yeri-
ne onu temsilen yansız bir çalışma grubu 
üzerinde çalışmanın uygun olduğuna karar 
verilmiştir. Evreni temsil etmede 180 kişi-
lik bir örneklemin (a= 0,99 güven düzeyi ve 
0,05 hoşgörü miktarı ile) yeterli bir büyük-
lük olduğu kabul edilmiştir (Çıngı, 1994).

Evreni temsil edecek çalışma grubunu oluş-
turan 180 çocuğun ve bu çocukların anne-
babalarının seçimi ile ilgili olarak yapılan 
ön çalışmada; Ankara ili Yenimahalle ilçe 
Milli Eğitim Müdürlüğü’nden, Ankara ili 
Yenimahalle ilçesinde altı yaş çocuklarının 
devam ettiği anasınıflarının listesi elde edil-
miştir. Elde edilen bu listedeki ilköğretim 
okulları ile görüşülmüştür ve sınıf sayısı, 
çocuk sayısı konularında bilgi edinilmiştir. 
Buna göre tesadüfî örnekleme yoluyla seçi-
len ilköğretim okulları anasınıflarına devam 
eden 180 çocuk ile bu çocukların anne ve 
babaları çalışma grubuna dâhil edilmiştir.

Çocuklara ve anne-babalarına ilişkin 
demografik özellikler incelendiğinde; 
çocukların % 65’inin erkek olduğu, % 
88,9’unun yeni başladığı, anne-babaların 
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güvenirliği için Cronbach Alpha katsayısı 
hesaplanmıştır. Alpha değeri faktör 1 için 
.90, faktör 2 için .77, faktör 3 için .54 ve 
toplam ölçek için .90’dır. Buna göre ölçek 
madde toplam puan güvenirliğinin oldukça 
yüksek olduğu söylenebilir.

(iii) Empatik Beceri Ölçeği

Araştırmada, anne-babaların empatik 
düzeylerini ölçmek amacıyla “Empatik Be-Empatik Be-
ceri Ölçeği-B Formu” (EBÖ-B Formu) kul-
lanılmıştır. Empatik Beceri Ölçeği-B For-
mu, Dökmen (1988) tarafından aşamalı em-
pati sınıflamasına dayanılarak geliştirilmiş 
olup, empatinin bilişsel bileşenine ağırlık 
veren bir ölçme aracıdır. Ölçek günlük 
yaşamla ilgili altı ayrı psikolojik sorunu 
içermektedir. Her bir sorun için on iki tepki 
bulunmaktadır. Deneklerden bu on iki 
tepkiden dördünü seçmeleri istenmektedir. 
Deneğin seçtiği tepkilere puanlama 
anahtarındaki puanlar, her bir alt problem 
için ayrı ayrı olarak verilir. Bu puanların 
toplamı, deneğin EBÖ-B Formu’ndan al-Formu’ndan al-
dığı toplam puanı göstermektedir. Bireyin 
Empatik Beceri Ölçeği-B Formu’ndan al-
dığı toplam puan bireyin empatik beceri 
düzeyini göstermekte ve puan yükseldikçe 
empatik beceri düzeyi de yükselmektedir. 
Her sorunun altında verilen on iki tepkiden 
biri anlamsızdır ve bu tepkiyi seçen deneğin 
formu geçersiz sayılmaktadır.     

Uyum, Sosyal Uyumsuzluk ve Sınırlı 
Sosyal Uyum olmak üzere üç faktör 
altında toplanarak oluşturulmuştur. Sosyal 
Uyum ve Beceri Ölçeği; Faktör 1 Sosyal 
Uyumla ilgili 18 madde, Faktör 2 Sosyal 
Uyumsuzlukla ilgili 9 madde ve Faktör 3 
Sınırlı Sosyal Uyumla ilgili 5 madde olmak 
üzere toplam 32 maddeden oluşmuştur. 
Ölçek dört-on bir yaş aralığındaki çocuklara; 
anne-babalarından veya öğretmenlerinden 
bilgi alınarak uygulanmaktadır. Ölçekteki 
yönergeler, “her zaman”, “bazen”, “hiçbir 
zaman” şeklinde cevapların uygunluğuna 
göre tercih edilerek işaretlenmektedir. Buna 
göre faktör 1’e ilişkin cevaplar sırasıyla 3, 
2, 1; faktör 2’ye ilişkin cevaplar 1, 2, 3 ve 
faktör 3’e ilişkin cevaplar ise 2, 3, 1 şeklinde 
puanlanmaktadır.

Ölçeğin geçerlik güvenirliğine ilişkin 
olarak KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) değeri, 
.82 olarak hesaplanmış Barlett testi sonuç-
larının da anlamlı (χ2=2214,76, p<.001) 
olduğu belirlenmiştir. Bu bulgulara göre 
verilerin faktör analizi için uygun olduğuna 
karar verilmiştir. İkinci olarak faktör yapısı-
nı incelemek amacıyla döndürülmüş Temel 
Bileşenler Analizi kullanılmıştır. Bu amaçla 
ilk olarak madde puanları arasındaki kore-
lasyonlara bakılmıştır. Madde puanları ara-
sında hesaplanan korelasyonların genellikle 
.30 civarında olduğu görülmüştür. 

Ayrıca üç faktörden elde edilen puanların 
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lanmıştır. Daha sonra form; öğretmenler 
aracılığıyla anne-babalara ulaştırılmış ve 
anne-babalar tarafından doldurulan form 
öğretmenler tarafından araştırmacıya veril-
mek üzere toplanmıştır.

Sosyal Uyum ve Beceri ölçeğinin amacı 
ve nasıl uygulanacağı araştırmacı tarafın-
dan öğretmenlere açıklanmıştır. Daha son-
ra araştırmacı, öğretmenler ile görüşerek 
her çocuk için ayrı ayrı olmak üzere ölçe-
ği uygulamıştır. Empatik Beceri Ölçeği 
B-Formunun nasıl kullanılacağı yine araş-
tırmacı tarafından okula geldiklerinde an-
ne-babalara açıklanmış ve ölçekleri doldur-
maları istenmiştir. Ölçekleri dolduran anne-
babalardan öğretmenler aracılığıyla formlar 
toplanmıştır. Daha sonra araştırmacı tarafın-
dan formlarda eksiklik olup olmadığı kont-
rol edilmiş ve uygulama tamamlanmıştır.

VERİLERİN ANALİZİ

Araştırmada çocuklar ve anne-babaları için 
Genel Bilgi Formu aracılığıyla toplanan ve-
rilerin analizinde; frekans ve yüzdelik da-
ğılımlar içeren betimsel istatistiklerin yanı 
sıra, araştırmanın temel amacı dikkate alı-
narak, parametrik ve parametrik olmayan 
istatistiksel analizler yapılmıştır. Bu ça-
lışmada elde edilen veriler SPSS 15 paket 
programı yardımı ile değerlendirilmiştir. İki 
gruplu karşılaştırmalarda Mann-Whitney U 
testi, ikiden fazla gruplu karşılaştırmalarda 

Dökmen, EBÖ-B Formunu, güvenirliğinin 
ve geçerliğinin incelenmesi amacıyla, alt-
mış üniversite birinci sınıf öğrencisine ve 
çeşitli kurumlarda çalışan yirmi dört psiko-
loga uygulamıştır. Güvenirlik çalışması için 
EBÖ-B Formu altmış deneğe iki hafta aray-
la uygulanmış ve r=.83 (p<.001) bulunmuş-
tur. Geçerlik çalışmasında, öğrenciler ile 
psikologlar arasında psikologlar lehine an-
lamlı bir fark olduğu bulunmuştur (t=8.15, 
p<.001). Diğer bir geçerlik çalışmasında ise 
EBÖ-B Formu ile Rol Alma Testi ( RAT ) 
arasında (r=.78, p<.001) düzeyinde ilişki 
bulunmuştur (Dökmen, 1988).

VERİLERİN TOPLANMASI

Araştırmanın verileri Genel Bilgi Formu, 
Sosyal Uyum ve Beceri Ölçeği ile Empa-
tik Beceri Ölçeği B-Formu ile toplanmış-
tır. Araştırmanın uygulanabilmesi için ön-
celikle, T.C. Ankara Valiliği Milli Eğitim 
Müdürlüğü’nden örnekleme dâhil edilen 
okullarda verilerin toplanabilmesine dair 
gerekli izinler alınmıştır. Ölçeklerin belirle-
nen ilköğretim okullarındaki anasınıflarına 
uygulanabilmesi için Milli Eğitim Bakan-
lığı Yenimahalle ilçesine bağlı ilköğretim 
okullarının müdür ve öğretmenleri ile görü-
şülerek, çocuklara ve anne-babalarına uygu-
lanacak ölçekler hakkında bilgi verilmiştir.

Genel Bilgi Formunun nasıl doldurulacağı 
öğretmenlere araştırmacı tarafından açık-
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rileri arasındaki ilişki için korelasyon de-
ğerlerine bakılmıştır. Uygulanan tüm testle-
rin değerlendirilmesinde anlamlılık düzeyi 
0.05 olarak kabul edilmiştir (p<0,05 olma-
sı durumunda anlamlı farklılığın olduğu, 
p>0,05 olması durumunda anlamlı farklılı-
ğın olmadığı belirtilmiştir).

Kruskall-Wallis testi kullanılmıştır.

Çocukların sosyal uyum beceri puanlarının 
ortalamaları ve standart sapmaları 
verilmiştir. Anne babaların Empatik beceri 
ölçeği puanları Mann-Whitney U testi ile 
analiz edilmiştir. Anne-babaların empatik 
becerileri ile çocukların sosyal uyum bece-

BULGULAR ve TARTIŞMA

Tablo 1. Çocukların Sosyal Uyum ve Beceri Puanlarına İlişkin
Ortalama ve Standart Sapmalar

Ölçek n X Median ss Minimum Maximum

Sosyal uyum 180 50,91 52 4,28 41 57

Sosyal uyumsuzluk 180 15,47 15 3,77 8 22

Sınırlı sosyal iliski 180 11,12 11 2,11 7 15

SUBÖ Toplam 180 77,49 77 6,84 64 92

Tablo 1’de çocukların sosyal uyum ve 
becerilerine göre; Sosyal Uyum, Sosyal 
Uyumsuzluk ve Sınırlı Sosyal İlişki alt fak-
törleri puanları verilmiştir. Sosyal Uyum 
alt faktörü puan ortalamasının (X=50,91), 
minimum puanı (Min.=41), maximum pu-
anı (Max.=57) arasında olduğu, Sosyal 
Uyumsuzluk alt faktörü puan ortalamasının 
(X=15,47), minimum puanı (Min.=8), ma-

ximum puanı (Max.=22) arasında olduğu, 
Sınırlı Sosyal İlişki alt faktörü puan orta-
lamasının ise (X=11,12), minimum pua-
nı (Min.=7), maximum puanı (Max.=15) 
arasında değiştiği görülmektedir.  Sos-
yal Uyum Beceri Ölçeği toplam puan orta-
laması (X=77,49) olduğu, minimum puanın 
(Min.=64 ), maximum puanın (Max.=92) 
arasında değiştiği bulunmuştur.
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öğrencisinin anne ve babalarına “empa-
tik eğilim ölçeği” uygulamıştır. Araştırma 
sonucunda, annelerin empatik eğilim 
düzeylerinin babalara oranla daha yüksek 
olduğu bulunmuştur. 

Tablo 2’de annelerin empatik beceri düzey-
lerinin yüksek çıkması Ceyhan’ın araştırma 
sonucuyla paralellik göstermektedir. Bunun 
nedeni olarak; annelerin çocukları ile daha 
uzun süreli etkileşim içinde olmaları, böy-
lece onların olaylar karşısında verdikleri 
tepkileri daha iyi gözlemlemeleri, gelişim 
dönemlerinde geçirdikleri evreleri babalara 
göre daha yakından takip etmeleri, babalara 
göre çocuklara karşı daha anlayışlı ve sabır-
lı davranmaları düşünülebilir.

Tablo 2’ye göre, anne-babalar arasında 
Empatik Beceri Ölçeği puanları açısın-
dan anlamlı farklılık görülmektedir (p=0, 
008<0,05 Mann-Whitney U testi). Annele-
rin Empatik Beceri Ölçeği puanları sıra or-
talaması 195,0 ve babaların Empatik Beceri 
Ölçeği puanları sıra ortalaması 166,1 olarak 
bulunmuştur. Buna göre, annelerin Empatik 
Beceri Ölçeği puanları, babaların Empatik 
Beceri Ölçeği puanlarına göre anlamlı dere-
cede yüksek görülmektedir. 

Ceyhan (1993), annelerin, babaların em-
patik eğilim düzeyleri üzerinde bazı 
değişkenlerin etkisinin belirlenmesi amacı 
ile yaptığı araştırmasında, 384 ortaokul 

Tablo 2. Anne-Babaların Empatik Beceri Ölçeği Puanları Açısından Mann-Whitney U 
Testi Sonuçları

  
Empatik Beceri Ölçeği

M.W.U p
n X Median SS Min. Max. Sıra Ort.

Anne 180 137,7 140 17,2 102 179 195,0
13598 0,008*

Baba 180 131,5 121,0 21,4 112 182 166,1

*p<0,05
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yal İlişki alt faktör puanları (p=0.94>0.05) 
arasında anlamlı bir ilişki görülmemektedir.

Annelere ait Empatik Beceri Ölçeği puan-
ları ile çocukların Sosyal Uyum ve Beceri 
Ölçeği toplam puanı (p=0.834>0.05) ve ba-
balara ait Empatik Beceri Ölçeği puanları 
ile çocukların Sosyal Uyum ve Beceri Öl-
çeği toplam puanı (p=0.872>0.05) arasında 
istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulun-
mamaktadır.

Park ve Cheah (2005)’in araştırmasında; 
Koreli annelerin çocuklarını eğitirken ço-
cuklarının olumsuz duygularını kontrol et-
meyi öğretmekten çok, paylaşmayı ve yar-
dım etmenin daha önemli olduğunu vurgu-
ladıkları kaydedilmiştir. Chaplin (2005) ise 
araştırmasında, babaların; kızların boyun 
eğici, erkeklerin ise uyumsuz olan davra-

Tablo 3’e göre anne ve babalara ait Empa-
tik Beceri Ölçeği puanları ile Sosyal Uyum, 
Sosyal Uyumsuzluk ve Sınırlı Sosyal İliş-
ki alt faktör puanları arasında anlamlı bir 
ilişki görülmemektedir (p>0.05). Annelere 
ait Empatik Beceri Ölçeği puanları ile ba-
baya ait Empatik Beceri Ölçeği puanları 
arasında anlamlı bir ilişki görülmemektedir 
(p=0.46>0.05).

Annelere ait Empatik Beceri Ölçeği puanları 
ile çocukların Sosyal Uyum alt faktör puan-
ları (p=0.57>0.05), Sosyal Uyumsuzluk alt 
faktör puanları (p=0.69>0.05), Sınırlı Sos-
yal İlişki alt faktör puanları (p=0.80>0.05) 
arasında anlamlı bir ilişki görülmemektedir. 
Babalara ait Empatik Beceri Ölçeği puanları 
ile çocukların Sosyal Uyum alt faktör puan-
ları (p=0.62>0.05), Sosyal Uyumsuzluk alt 
faktör puanları (p=0.37>0.05), Sınırlı Sos-

Tablo 3. Anne-Babaların Empatik Beceri Ölçeği Puanları İle Çocuğun Sosyal Uyum 
ve Beceri Ölçeği Puanları Arasındaki İlişkiye Ait Korelasyon Sonuçları

Baba EBO Sosyal Uyum Sosyal 
Uyumsuzluk

Sınırlı 
Sosyal İlişki

SUBÖ 
Toplam

Anne 
EBÖ

r -0,06 0,04 -0,03 0,02 0,016

p 0,46 0,57 0,69 0,80 0,834

n 180 180 180 180 180

Baba 
EBÖ

r 0,04 -0,07 0,01 -0,012

p 0,62 0,37 0,94 0,872

n 180 180 180 180

*p<0,05
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derecede yüksek olduğu, annelere ait Em-
patik Beceri Ölçeği puanları ile çocukların 
Sosyal Uyum ve Beceri Ölçeği toplam pu-
anı (p=0.834>0.05) ve babalara ait Empatik 
Beceri Ölçeği puanları ile çocukların Sos-
yal Uyum ve Beceri Ölçeği toplam puanı 
(p=0.872>0.05 ) arasında istatistiksel olarak 
anlamlı bir ilişki bulunmadığı tespit edil-
miştir.

Anne babaların empatik becerileri ile ço-
cukların sosyal uyum becerileri arasındaki 
ilişkinin belirlenmesi, anne babaların ço-
cukları ile çocukların da çevreleri ile olan 
ilişkilerini olumlu yönde etkileyecektir. Bu 
nedenle çocuğun sosyal uyum ve becerile-
rinin okul öncesi dönemde kazandırılması 
ve anne-babaların empatik yaklaşımlarda 
bulunmaları oldukça önemlidir.

Anne babalar, çocukların sosyal uyum be-
cerilerini geliştirici bir ev ortamı oluştura-
bilirler. Anne babaları tarafından çocukların 
sosyal ortamlardaki girişimleri desteklene-
rek yaşına uygun sorumluluklar verilebilir. 
Aile bağları ile ilişkilerin kuvvetlenmesi 
için çocukla nitelikli ve kaliteli zaman ge-
çirmeye özen gösterilebilir.

Anne-baba-çocuk ilişkisinin; çocuğun sos-
yal gelişiminden hareketle, anne-babaların 
çocuk yetiştirmede daha empatik olabilme-
lerini sağlamak amacı ile yapılan eğitim ça-
lışmalarına katılmaları sağlanabilir.

Okul öncesi dönem çocuklarının sosyal 

nışlarına dikkat ettikleri ve bu dikkatin son-
raki yıllarda kızları boyun eğici, erkeklerin 
uyumsuz davranışlarını arttırdığını sapta-
mıştır. 

Park ve Cheah, Chaplin’in araştırmalarında 
da görüldüğü gibi; anne-babalar çocukların 
sosyal gelişimlerine yönelik toplumsal bek-
lentiler doğrultusunda bazı yargılara sahip-
tirler ve çocuklarının gelişimlerini bu yönde 
etkilemektedirler. Tablo 3’e göre anne-baba-
ların empatik becerileriyle çocukların sos-
yal uyum ve becerileri arasında alt faktörler 
ve toplam puanlara göre anlamlı bir ilişki 
bulunmamıştır. Bu durum, anne-babaların 
sahip oldukları empati becerilerini, çocuk-
larının sosyal uyumlarını etkileyecek yönde 
kullanamadıklarını ve çocuklarının sahip 
oldukları sosyal uyum becerileri ile anne-
babaların ve toplumun istekleri arasında 
bir çelişki oluştuğu zaman ise çocuklarına 
karşı empati kurma yerine, istedikleri dav-
ranışın ortaya çıkmasını sağlayacak tepki-
lerde bulunamayabilmeleri ile açıklanabilir. 
Bu da anne-babaların empatik becerileri ile 
çocukların sosyal uyum becerileri arasında 
anlamlı bir ilişki bulunmaması sonucunu 
ortaya çıkarmış olabilir.
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uyum becerileri ve anne-babaların empati-
leri arasındaki ilişkiye yönelik araştırmalar 
daha büyük bir örneklem üzerinde yapıla-
bilir. Annelere-babalara empati eğitimi ve-
rilerek empati düzeyinin çocukların sosyal 
uyum becerileri arasındaki ilişkinin incele-
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bilir. 

Sosyal uyum ve beceri eğitimine ve empa-
tik beceri eğitimine yönelik bazı programlar 
hazırlanarak anne-babalara eğitim verilebi-
lir ve bunun çocukların sosyal uyum ve be-
cerilerine etkisi incelenebilir.
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TWO ADJACENT ‘MODERN’ BUILDINGS: DEVELOPMENT 
OF MODERN ARCHITECTURE FROM 1950’s TO 1970’s 

Ceren KATİPOĞLU1  
1 Architectural History PhD. Candidate, METU

Abstract: This paper aims to investigate the modernist approach in Turkish architecture in the 

1950’s and 1970’s through two significant buildings of one of the primary foundation of Turk-

ish Republican, Turkish Language Society (TDK). Those two buildings, stands abreast on Atatürk 

Boulevard in Ankara, have their peculiar architectural features which gives us some clues on the 

development of the concept of modernity in the agenda of Turkish architecture. In this paper, the 

spatial features of those two buildings are examined through their relation with the development of 

Turkish architectural culture. In the first and second part of the paper, the two projects of the two 

buildings, which were designed by architect Orhan Dinç in 1957 and architect Cengiz Bektaş in 

1972 respectively, will be described and the main characteristics of the buildings will be highlighted 

within the context of the Turkish architectural movements during that period. At the end of the paper, 

the structural and aesthetic features of those two buildings will be interpreted with respect to the 

development of modern architecture in Turkey.  

Keywords: Modernity, Turkish Modern Architecture, Cultural Development, Turkish Language 

Society 

YAN YANA İKİ ‘MODERN’ BİNA: 1950’LERDEN 1970’LERE 
MODERN MİMARLIĞIN GELİŞİMİ

Özet: Bu makale, Türkiye mimarlık ortamında varolan 1950 ve 1970’li yıllardaki modernist yakla-

şımı, Türkiye’deki öncü kuruluşlardan biri olan Türk Dil Kurumu’na (TDK) ait iki yapı üzerinden 

incelemeyi amaçlamaktadır. Ankara’da, Atatürk Bulvarı üzerinde yan yana konumlanan bu iki ya-

pının kendine özgü mimari özellikleri, Türkiye mimarlık gündemindeki modernite kavramının geli-

şimi hakkında bize ipucu verir. Bu makalede, bahsi geçen iki yapının mekânsal özellikleri, Türkiye 

mimarlık kültürünün gelişimi çerçevesinde incelenecektir. Makalenin birinci ve ikinci bölümlerinde 

1957 yılında mimar Orhan Dinç tarafından tasarlanan ilk proje ve ardından 1972 yılında mimar 

Cengiz Bektaş tarafından tasarlanan ikinci proje tanıtılacak ve bu iki binanın, bahsi geçen dönemler 

içindeki mimarlık akımları dikkate alınarak, temel özelliklerine odaklanılacaktır. Makalenin sonun-
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da, bu iki binanın strüktürel ve estetik özellikleri, Türkiye’deki modern mimarlığın gelişimi çerçe-

vesinde yorumlanacaktır.     

Anahtar Kelimeler: Modernite, Türkiye Modern Mimarlığı, Kültürel Gelişim, Türk Dil Ku-

rumu   

INTRODUCTION

Turkish Language Society1 (hereinafter 
referred as TDK) was founded at 12 July 
1932 with the direction of Kemal Atatürk in 
Ankara, after the formation of the Turkish 
Republic. After it’s foundation on July 12, 
1932, the first study of the society had been 
occurred in a room at Dolmabahçe Palace. 
In 17 October 1932 they moved to Evkaf 
Apartment (today general directorate of 
state theaters) in Opera Square. (Tan 2001: 
281)  One year later, they moved another 
building on the same street and the society 
worked here until 1937. Between the year 
1937 and 1943, they continued to move 
two different addresses; the first one was 
an eight-storied apartment near Ulus Cin-
ema (today SSK office building) and sec-
ond one was an apartment on Cihan Street 
at Sıhhiye. The needs for a new building 
became an urgent problem after the water 
floods in Sihhiye. The archives and a great 
majority of the publications were destroyed 

1  The original name of the foundation  was Türk 
Dili Tetkik Cemiyeti. Four years later its foundation, 
during the  1936 congress, the congress members 
changed its name as Türk Dil Kurumu.  

during one of those water floods during the 
1940’s. (Tan 2001: 282) The administration 
committee decided to build a new building 
for TDK due to the necessity of additional 
space for publication activity and archival 
place. After that, the lot for their first build-
ing on Atatürk Boulevard was bought and 
an architecture competition was announced 
for the new building in 1956.  Orhan Dinç’s 
project took the first prize with his proposal. 
The six-storied building was constructed 
between the years 1957 and 1959. Ten years 
later, in 1970, the six-storied building has 
become inadequate after the increasing ac-
tivities and projects of the society. The lot 
besides the existing building was bought 
in 1967, however the project for the new 
building was offered to architect Cengiz 
Bektaş, who was a member of the society at 
that time, instead of an independent compe-
tition as it was done before. The construc-
tion of Cengiz Bektaş’s ten-storied building 
was started in 1975 and it was finished in 
1978. Today, Bektaş’s structure is the only 
building of TDK.   
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1984: 105-118) Façade treatments were 
simple, rational and closely follow the ideas 
of the international style. Plans and forms 
solutions were prismatic in nature. Func-
tional geometric elements like rectangles 
and squares were dominant. The grid sys-
tem was used extensively on façades and 
Istanbul Hilton Hotel was forerunner of this 
treatment. (Tapan 1984: 105-118) Further-
more, it can be said that this tendency was 
promoted in educational system by foreign 
architects such as Bruno Zevi, Rolf Gut-
brod, and Richard Neutra in academies. 

Orhan Dinç’s Project; The First Building 
of TDK

When TDK decided to build a new build-
ing on Atatürk Boulevard, they announced 
a national competition in 1956. Orhan Dinç 
who is an architect graduated from İstanbul 
Technical University in 1955, took his first 
award with Turkish Language Society’s 
building. Thirty-one projects joined the 
competition and the jury was awarded six 
projects.4 (Figure 1)  The first prize was 
given Orhan Dinç’s project and his project 
was constructed between 1957-1959. 

4 Jury members of the project was; Sedat Hakkı 
Eldem, Orhan Alsaç, İsmail Hakkı Baltacıoğlu, 
İlhami Civaoğlu, Turgut Gökberk, Orhan Safa, Adli 
Yener and Necdet Şalvuz. While the second prize 
was given to Şahan Aran, Maruf Önal, Abdullah 
Hancı and Suha Toner, third prize of the competition 
was given to Can Egeli and Yılmaz Sanlı. 

A Brief Overview to 1950’s Architectural 
Style in Turkey

During 1950’s Turkey encountered with 
significant changes regarding social, cul-
tural and economic aspects. After the Sec-
ond World War, the changing social and 
political perception has reflected in Turkish 
cultural life. Following the integration into 
the international economic system, Turkey 
met with a new building types, construction 
and design methods in architecture field. 
Along with this international expansion, the 
architectural production and the architects 
in Turkey have started to be aware of the 
improvements in the U.S.A and Europe by 
the international reviews in the periodicals. 
Those new projects were also cited in the 
architectural magazine, Arkitekt2. The proj-
ects were introduced rather than criticized 
regarding their conceptual approaches.3 
The ‘international style’ and formal concept 
became more accessible for Turkish archi-
tects. Metin Sözen states that it is possible 
to evaluate every building, constructed af-
ter 1950’s, as an influence of west origin 
architectural style. (Sözen 1984) Also Mete 
Tapan emphasized that because of this ex-
posure, Turkish architects developed an 
eclectic approach during 1950’s. (Tapan 

2  Arkitekt was the first architecture magazine in 
Turkey, which was started to publish in 1931 by Zeki 
Sayar, Abidin Mortaş and Abdullah Ziya Kozanoğlu.
3  The old issues of the magazine are retrieved from 
http://dergi.mo.org.tr, in June 05, 2012. 
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(Figure 4) However, when the second TDK 
building is considered it is obvious that the 
west facade, the boulevard facade, can be 
evaluated as one of the significant design 
aspects of the building. To put it in a dif-
ferent way, the west facade is defined the 
buildings character.  

Basically, the plan schema of the building 
can be identified as an aisle dominant plan 
type, in other words the office rooms are ar-
ranged around one long aisle in plan sche-
ma. The ground floor is differentiated with 
the big entrance. There are two entrances 
to the building; while the main entrance is 
on the west side of the building, there is 
another entrance in the north facade in or-
der to provide an independent access to the 
conference hall in the basement level. The 
only extension of the prismatic mass struc-
ture is its large eave which accentuated the 
entrance on the west facade. While Dinç de-
fined the aim of the eave for only functional 
necessities, it can be claimed that the eave is 
used as a tool to break the monotonousness 
of the building. (Dinç 2005) 

 

The six-storied building is a prismatic mass 
block, which has no significant visual ef-
fect on city scale. The basement floor of the 
building was designed for publishing activi-
ties and storing the documents. During the 
construction period, the original facades 
could not be applied, so the existing facades 
of the building are entirely different from 
the original project of Orhan Dinç. While he 
proposed a gridded façades with aluminum 
curtain wall system, the contractor covered 
all facades with black mosaics.5  (Figure 
2-3)

When we look at the old and new photos of 
the edifices, one of the most striking points 
is the emptiness of the Atatürk Boulevard. 
Atatürk Boulevard was not surrounded by 
public buildings and high-rise constructions 
at that time. The boulevard was not a pres-
tigious place for the companies yet. There-
fore, Orhan Dinç placed the staircases on 
the boulevard facade. He states that to avoid 
the sun light in the west facade, he preferred 
to placed office rooms in the north and 
south facades of the building. (Dinç 2005) 

5  Orhan Dinç has confirmed this difference in the 
facades of his project and the existing building 
during our interview in April 2005. 
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Source: Orhan Dinç’s personal archive. Document courtesy of Orhan Dinç

Figure 1. The announcement of the competition result.       

  

Source: Orhan Dinç’s personal archive. Photos courtesy of Orhan Dinç 

Figure 2. The sketches and photographs of TDK building,
designed by Orhan Dinç, 1959.
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the state and emphasized on two points; 
the architects growing interest of social is-
sues, and their search for a new formal vo-
cabulary outside the canons of International 
style. (Yücel 1984: 119-51) I can be said 
that architects have adapted the develop-
ments in technical tools. Office buildings 
were promoted by big companies. The com-
panies searched for prestige buildings, thus 
the new technologies and new structural 

  After the construction of the today’s build-
ing, Dinç’s building was allocated for the 
use of ‘Atatürk Culture, Language and His-
tory Grand Society’.

A New Interpretation: 1970’s Architec-
tural Style in Turkey and Cengiz Bektaş’s 
Architecture  

During 1970’s Turkish Chamber of Archi-
tects criticized the architectural culture of 

    

Source: Orhan Dinç’s personal archive. Photos courtesy of Orhan Dinç 

Figure 3. Photographs of TDK building, designed by Orhan Dinç, 1959.

 
Source: Orhan Dinç’s personal archive. Drawings courtesy of Orhan Dinç 

Figure 4. Basement Plan and Section of TDK building, designed by Orhan Dinç.
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(Özkan 1984: 47-63) Abdi Güzer suggests 
that Bektaş’s buildings gain their identi-
ties with ‘participation’ and ‘organization’ 
beyond styles; a kind of critics of standard 
ideas. It is an alternative contextualize over 
all -izm’s. (Güzer 2001) Furthermore Uğur 
Tanyeli states that Bektaş’s buildings take 
shape from inside to outside. (Tanyeli 2001) 
Kuban adds that his style not formal but 
conceptual. (Kuban 2001) Aydan Balamir 
affirms that Turkish Historical Society, Na-
tional Defense Ministry student dormitory 
and Turkish Language society are the most 
striking buildings of 1970’s architecture. 
Both of these buildings two general ap-
proach were used; massive blocks disinte-
grated and vertical lines used on facades. 
(Balamir 2003)   

   Bektaş rejects all formalistic replication of 
modernism; instead, he accepts values and 
ideologies of modern movement as an effort 
to revive the cultural heritage of society. His 
architecture’s two basic components can be 
summarized as integration of cultural conti-
nuity and modern technology. Turkish Lan-
guage Society, Babadağlılar office block 
and the central Bank in Denizli can be con-
sidered as the succeeding example of those 
components and his architectural idea. Cen-
giz Bektaş’s Project; The Second Build-
ing of TDK

materials were meet this demand. From this 
point of view, it can be said that this new 
building program provided free interpreta-
tion of forms in Turkish architecture.  After 
the prismatic structures of 1950’s architec-
ture, a new movement was staged. Symbol-
ism and monumentality appeared on Turk-
ish architecture. Buildings reach monumen-
tality not only through their dimension but 
more so through ‘just standing there’. For 
that reason, smaller buildings, even when 
situated within an existing context, assume 
a similar monumentality. (Yücel 1984: 119-
51) A simplified classicism confers monu-
mentality to this small-scale office building 
of the 1970’s.  

Amongst the contemporary Turkish archi-
tects in 1970’s, Cengiz Bektaş is the one 
that the most difficult to find a place. Suha 
Özkan believes Bektaş is one of the first 
practitioners of contemporary Turkish ar-
chitecture with Şevki Vanlı and Sedat Hakkı 
Eldem whose efforts needs more attention. 
(Özkan 1984: 47-63) For Bektaş himself, 
his architecture could not be interpreted as 
vernacular, postmodern, late modern, neo-
brutalist or with any other style. He ignores 
all influences of the former categories and 
international references. (Bektaş 2005) Öz-
kan states that “a “decent modern” is his 
line of architectural design, with a determi-
nation to stand firmly against the shallow-
rooted currents of architectural gestures”. 



54

IIB INTERNATIONAL REFEREED ACADEMIC SOCIAL SCIENCES JOURNAL
. International Congress on Culture and Society Special Issue 2012 Volume:03 Issue:05

www.iibdergisi.com

the staircases, the inner courtyard (Bektaş 
called as oylum), the gridal ceiling or etc, 
the perfect harmony among all those inde-
pendent architectural elements can be clear-
ly observed. Vedat Dalokay interprets this 
relation as follows: “ [e]very component 
(staircase, elevator, oylum) staying lonely 
and has their own identity, however without 
any item the whole couldn’t become. (Kor-
tan 1997: 48-52)     

Before giving the details on the building, it 
should be noted here that, one of the most 
striking point about the design idea could 
be suggested that the new building is cited 
adjacent to the other TDK building. The 
Dinç’s old TDK building stands on a hori-
zontal line on the boulevard. During our in-
terview with Bektaş, he stresses this point 
and states that “[m]y first concern on the de-
sign of the building was how those two TDK 
buildings coming together without invade 
the other one. (Bektaş 2005) In the original 
master plan, there was 6 meter gap between 
two buildings. Bektaş took a special permis-
sion from Ministry of Construction in order 
to using this gap. With the permission of 
Ministary, Bektaş use this place for circula-
tion core. (Figure 5) By this means, while 
Bektaş get a clear empty space for the con-
struction of the main body, people who was 
working in the old building, have a chance 
to see an attractive space instead of seeing 
a massive wall besides the building. Bektas 

 “It is not my best work, but a critic of my all 
works until today.” 

Cengiz Bektaş (2005)

When TDK decided to be built another 
building, they bought the neighboring lot in 
1967. (Tan 2001: 282) The administrative 
board wanted a project to architect Cengiz 
Bektaş, who was a member of the society 
at that time, instead of announcing an in-
dependent competition as it was done be-
fore. Bektaş designed the building in 1972.  
The construction of the ten-storied build-
ing started in 1975 and finished in 1978. 
Bektaş’s TDK project was awarded by the 
first Turkish National Architectural Exhi-
bition in 1988 and it was nominated to the 
Aga Khan Awards.

The first crucial point in Bektaş project can 
be considered as the main idea on being a 
modern and traditional at the meantime. 
Charles Correa, who is an academician at 
MIT, define TDK building as follows; “there 
is something beyond modernism”. (Bektaş 
2001) This is a very striking and incisive 
definition for Bektaş’s architecture. The 
term ‘tradition’ in his architecture cannot 
be evaluated as merely a formal imitation to 
some historical buildings. His idea of ‘tra-
dition’ also refers to something contempo-
rary, valid today and living in the meantime. 
When all of the components of the building 
have started to analyze one by one, such as 
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effects in each building. The auditorium of 
the new building is cited on the basement 
floor. Since providing a large and uninter-
rupted space for the auditorium, he divides 
the auditorium’s structural system from the 
main body of the building. Bektaş defines 
the measurement of lobby’s west wall of 
auditorium hall for Kuzgun Acar’s7 work, 
which was on İş Bank tower in Ankara in 
1960’s. He wanted to be repaired and used 
this art work again. However Cahit Kulebi, 
who was the general secretary of TDK at 
that time, against this idea because of the 
high cost of its repair. (Bektaş 2005) 

The other important point is the using of 
concrete as the main component of the 
building. There are no additional or divid-
ing elements; only the load bearing struc-
ture creates the building. The gird system on 
ceiling is for lightening and sound control 
in the large empty inner space. All of the 
grids are measured to being a light box in 
the ceiling.  In order to provide air circula-
tion, each floor overhangs by 15 cm, with 
respect to the lower floor, leaving a gap for 
natural ventilation. As it can be seen from 
the section (Figure 6), in each level there is 
a gap between façade and ground. 

The other elements in order to supply climate 
in the building are concrete prismatic pillars 
on the facade and glasses, covered with film 

7  He died in 4 February 1976 during the 
construction of TDK building. . 

is called this empty space as ‘oylum’. Ac-
cording to him, while ‘oylum’ provides a 
modes space for the two buildings, it is also 
enables people to make a contact with each 
other. He makes an analogy between his 
‘oylum’ and madrasa (or sofa) and adds that 
the main purpose of ‘oylum’ is to bind and 
unite people in the building. (Bektaş 1980: 
130) (Figure 6-7)   

One of the other important points on the 
design of the TDK building is the symbolic 
meaning of the society. Since Bektaş wants 
to commemorate Atatürk in the building, he 
placed an Atatürk bust and a statement of 
Atatürk on the main and the only bearer, a 
curtain wall, of the ‘oylum’. (Figure 8) The 
bust in TDK building is an imitation of Tho-
rak’s6 work that the original bust is in Turk-
ish Historical Building in Ankara. It can be 
claimed that Bektaş wanted to emphasize 
the importance and unity of those two soci-
eties, thus placed a copy of that bust in the 
center of the inner space. 

There are two bridges between old and new 
buildings; one of them from first floor and 
the other one from the entrance floor which 
reach directly to the library.  Bektaş uses the 
old building’s basement floor as the library 
of the building, but in order to separate 
those two buildings, he uses different light 

6 Josef THORAK was one of the famous sculptures 
of Germany. The monument in Güvenpark, Kızılay, 
is one of the examples of his works in Turkey. 
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plain the uniformity of those elements with 
the difficulties of molding of the concrete. 
(Bektaş 2005) The furnitures of the building 
are designed by Cengiz Bektaş 

layers. The pillars protect the building from 
direct sun light. However these elements are 
repeated on the three side of the building 
with same dimension and angle. Bektaş ex-

Figure 5. TDK’s two buildings on Atatürk Boulevard, photograph by author 2005. 

  

Source: Sketch; Bektaş 1980: 132, Drawing METU, Archive.

Figure 6. The sketch and the section of the inner courtyard of TDK building, design and 
drawn by Cengiz Bektaş, 1972. 
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Source: Sketch; Bektaş 1980: 132, Photograph by author, 2005.

Figure 7. The sketch and the phptograph of the inner courtyard of TDK building, drawn 
by Cengiz Bektaş, 1972. 

Figure 8. Thorak’s Ataürk Bust on the curtain wall. Photograph by author, 2005. 
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nacularism as a product of our ‘own’ mod-
ern architecture. In terms of these merits, 
the two buildings of TDK lights the way for 
us to interpret and evaluate these two criti-
cal periods that Turkish architecture passed 
through in. 
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 İNGİLTERE’DE KAMU HİZMETİ YAYINCILIĞI VE TOP-
LUMSAL FARKINDALIK ÇERÇEVESİNDE BBC’NİN TARİH-

SEL ANALİZİ
Ali Murat KIRIK  

Marmara Üniversitesi İletişim �akültesi Radyo Televi�yon ve Sinema Bölümü

Özet: Televizyon çağımızın en önemli kitle iletişim araçlarından biridir. Buna ek olarak, televiz-

yon tek bir bilim adamı tarafından icat edilmemiş, birçok mucidin uzun yıllar bir araya gelerek 

yapmış olduğu ortak çalışmalarla bugüne kadar gelebilmiştir. Beyaz cam adı verilen televizyon, 

insanları, kültürü ve diğer kitle iletişim araçlarını yoğun bir şekilde etkilemekle birlikte, haber alımı 

konusunda da çok verimli bir mecradır. Dünyada televizyon yayıncılığı farklı biçimlerde gelişim 

göstermiştir. Bunlara bakıldığı vakit; Amerika Bileşik Devletleri’nde ticari yayıncılık modelinin 

gelişim gösterdiği görülmektedir. Öte yandan İngiltere ise kamu hizmeti yayıncılığının başladığı 

ilk ülkedir. Kamu hizmeti yayıncılığında en önemli husus kamu yararının güdülmesidir. Kamu ya-

yıncıları  televizyon lisans ücretleri, devlet fonları ve bireysel katkılar aracılığıyla mali ihtiyaçlarını 

giderebilmektedir.  İngiliz BBC kuruluşu kamu hizmeti yayıncılığının en önemli örneğidir. Bilgilen-

dirme, eğitme ve eğlendirme gibi özellikler BBC’nin yayın politikasını oluşturmaktadır. Bu kanal 

tüm dünyada özgür yayıncılığın sembolüdür. Ticari yayıncılık çoğu gelişmiş ülkede yaygınlaşmaya 

devam ederken, kamu hizmeti yayıncılığı birkaç ülkede var olmaktadır. Çalışmada, BBC ve kamu 

hizmeti yayıncılığının özellikleri, yapısı üzerinde durulacak ve bu yayın kuruluşunun dünya çapın-

daki konumu tartışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler : BBC, Kamu Hizmeti Yayıncılığı, Özerklik, Kamu Yararı, Televizyon Çağı

         PUBLIC SERVICE BROADCASTING IN ENGLAND AND 
HISTORICAL ANALYSIS OF THE BBC WITHIN THE FRA-

MEWORK OF SOCIAL AWARENESS

Abstract: Television is the most important mass communication medium in our age. In addition, 

it was not invented by a single inventor, instead many people working together and alone over the 

years, contributed to the evolution of television. This medium which influences people, culture and 

other media is an efficient purveyor of news. Broadcasting has developed in different ways in the 

world. United States Of America has developed a model of commercial broadcasting. On the other 

hand, England, a great country, has started the public service broadcasting. Public benefit is the most 
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important thing in public service broadcasting. Public broadcasters receive their funds from televisi-

on licence fee, individual contributions and government funding. BBC is the most important examp-

le of public service broadcasting company. Inform, educate and entertain are the main purposes of 

the BBC. This channel is the symbol of  free publishing all over the world. Commercial broadcasting 

also exists in most of developed countries but public broadcasting is continues in a few countries. 

This study focuses on the properties, structure of the BBC with  public service broadcasting. and 

discusses the position of BBC throughout the world.

Key Words: BBC, Public Service Broadcasting, Autonomy, Public benefit, Television Age

GİRİŞ 

Merkezi hükümetler Avrupa ülkelerinde 
çoğunluktadır. Bunun bir uzantısı olarak 
(özellikle devlet tekeli olan dönemlerde) 
radyo-televizyon yönetimleri bu tür ülke-
lerde devlet-hükümet denetiminde gerçek-
leştirilmektedir. Fakat şu bir gerçektir ki; 
her ülkenin kendine ait bir yönetim sistemi 
bulunmaktadır. Daha çok BBC’nin model 
oluşturduğu “Kamu Hizmeti Yayıncılığı” 
sisteminin en belirgin özellikleri ise şunlar-
dır:

•	 Yayın olanakları-istasyonlar, stüdyo 
araçları gereçleri, ekipmanları, şebeke 
vericileri, teknik alt yapı ya merkezi hü-
kümetin elinde ya da siyasi denetimde-
dir.

•	 Sistem genelde tekelci bir yapıya sahip-
tir. Ülkedeki tüm yayınlar tek bir hükü-
met dairesi tarafından yönetilmekte ve 
gerçekleştirilmektedir. Ayrıca kişilerin 

dikkatini çekecek özellikte özel girişim 
elinde istasyon bulunmamaktadır. (Te-
kelci dönemler-de)

•	 Gelir, devletten ve radyo-televizyon alı-
cılarından sağlanan ruhsatiye ücretleri 
(yıllık kullanım bedeli) aracılığıyla sağ-
lanmaktadır.

•	 Yayınlar genel olarak tecimsel bir ni-
teliğe sahip değildir. Bununla birlikte; 
bütçe giderlerini karşılama amacıyla az 
miktarda da olsa kimi reklâmlara izin 
verilmektedir. 

•	 Programlar ve yapımlar da merkezi             
bir özellik taşımaktadır. Bölgesel türde  

•	 programlara fazla yer verilmezken, 
içerikler genelde merkezde oluştu-
rularak diğer istasyonlara gönderil-
mektedir. (Aziz, 1982: 17–18)

1.İNGİLTERE’DEKİ YAYINCILIĞA 
GENEL BAKIŞ 

İngiltere kitle iletişiminde her zaman söz sa-
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ruluşu ITV 1954 yılında yayıncılık hakkını 
elde etmiş ve BBC’nin devlet tekeline son 
verilmiştir. İngiltere’de bu olay yaşanmışsa 
da Avrupa’nın diğer ülkelerinde devlet te-
keli yapısı sürmüştür. (Cankaya,1997: 71) 
Bu gelişme üzerine yıllardır devlet tekeli 
altında hizmet veren kamu yayıncısı BBC, 
böylelikle özel şirketlerin oluşturduğu ruh-
satiye ücreti yerine reklâm gelirine dayalı 
ticari bir yayın kuruluşuyla birlikte yayın 
hayatını sürdürmüştür.  BBC’nin dâhil oldu-
ğu kamu hizmeti yayıncılığı modelini ticari 
bir kuruluş olan ITV de yoğun bir şekilde 
benimsemiştir.

 ITV ile birlikte oluşturulmuş olan üst oto-
rite ITA (1971’den itibaren IBA) denetim 
sağlamaya başlamış ve bağımsız yayıncılık 
sisteminin işleyişinden sorumlu olmuştur. 
ITV’nin ardından 1964 yılında BBC’nin 
ikinci televizyon kanalı yayın hayatına baş-
lamıştır. 1981’de ise Channel 4 seyirciler-
le buluşmuştur. Channel 4, IBA’ya bağlı, 
finansmanı ITV tarafından gerçekleştirilen 
ve yayınladığı programları bağımsız te-
levizyon yayıncıları ile ITV’den alan bir 
kuruluştur. Yayın içerikleri daha çok etnik 
topluluklara ve azınlık gruplarına yönelik-
tir. Channel 4’un kurulması geleneksel yapı 
içerisinde sistemli bir gelişim gösteren İn-
giliz yayıncılığının 1980’lerin başında ulaş-
tığı en son nokta olmuştur. (Pekman, 1997: 
58) Bir köşede kamu hizmeti yayıncılığını 
güden BBC hayatını devam ettirmiş, diğer 

hibi bir ülkedir. Birinci Dünya Savaşı’ndan 
sonra özellikle telsiz iletişiminin son derece 
önemli bir duruma gelmesi birçok ticari şir-
ketin İngiltere’de radyo vericisi kurma iste-
ğini oluştur-muştur. 1922 yılında ise İngiliz 
Posta İdaresi, bağımsız şirketlerin bir araya 
gelmeleri durumunda yayın yapmalarında 
sakınca olmadığını ifade etmiştir. Bunun 
üzerine şirketler BBC (British Broadcas-
ting Company / İngiliz Ya-yıncılık Şirke-
ti) adı altında birleşmişlerdir. 1927 yılında 
BBC kraliyet fermanı ile birlikte bir kamu 
kuruluşu haline dönüş-türülmüştür. (Tamer, 
1983: 60)

İngiltere, radyo yayıncılığının gelişe-bil-
mesi adına önemli bir görev üstlenmiştir. 
İngiltere’de ilk planlı radyo yayınları 1924 
yılında başlanmıştır. Yayın örgütü BBC ve 
NEAC (National Educational Advisory 
Committee) arasında yapılan sözleşmeye 
dayalı olarak radyoda çocuk ve yetişkinle-
re yönelik yayınlar gerçekleştirilmeye baş-
lamıştır. Eğitici yayınlara ise 1957 yılında 
geçilmiştir. Doğrudan okul programlarına 
koşut olarak gerçekleştirilen eğitici yayınla-
ra 1967 yılında ileri düzeyde eğitim verme-
yi amaçlayan programlar da dâhil edilmiştir. 
Bunun içinse BBC Televizyon Departmanı 
kapsamında “İleri Eğitim Televizyon Bölü-
mü” kurulmuştur. (Aziz, 1982: 134)

İngiltere’de ülke çapında hizmet veren ticari 
şirketlerden oluşan bağımsız televizyon ku-
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içerisindeki radyo seti imalatçılarının bir 
araya gelerek kurdukları British Broad-
casting Company Ltd. 1922 yılının Kasım 
ayında özel bir şirket olarak faaliyete geç-
miştir.  BBC’nin kuruluş döneminden itiba-
ren bütün dinleyiciler radyo yayınlarını ala-
bilmek için ruhsatiye bedeli ödemişlerdir. 
O yıllarda ödenen bedel on şilin (yaklaşık 
iki dolar) miktarındadır. Şirketin genel yö-
netmen-liğini ise İskoç bir genç olan John 
Reith (Önce Sir daha sonra Lord ünvanı 
verilmiştir)  yapmıştır. Babası rahip olan 
Reith idare konusunda asla taviz vermeyen, 
ahlakça olgun karaktere sahip bir yönetici-
dir. Reith toplumun ve geniş kitlelerin bilgi-
lendirilmesinde, eğlendiril-mesinde ve eği-
tilmesinde radyonun çok etkin olduğunu ve 
bu kitle iletişim aracının iş çevrelerinden ve 
devlet müdahalesinden bağımsız bir şekil-
de kamu yararınca yönetilmesi gerektiğine 
inanmıştır.(Gör-gün, 1995: 60–62)

1922’de geçici lisans alan şirkete 18 Ocak 
1923 yılında “Licence and Agreement” ile 
birlikte radyo tesislerini kurma ve işletme 
yetkisi verilmiştir. Bu lisans aracılığıyla 
BBC’ye çeşitli sorumluluklar yüklenmiştir. 
Bunlar;

•	 Şirket sözleşmesi sadece genel posta ba-
kanının rızasıyla değiştirilebilecektir.

•	 Haberler ancak isimleri belirtilmiş dört 
ajanstan alınabilecektir.

bir köşede ise ITV şirketleri ve Channel 4 
bulunarak İngiltere’de yayın dengesi oluş-
turulmuş ve bu şekilde kitlelerin beklentile-
rine cevap verilebilmiştir. 

2. KAMU HİZMETİ YAYIN KURU-LU-
ŞU: BBC (BRITISH BROAD-CASTING 
CORPORATION) 

Şüphesiz ki BBC gerek İngiltere’nin ve ge-
rekse de tüm dünyanın en önemli uluslarara-
sı yayın kuruluşları arasında yer almaktadır. 
BBC kamu hizmeti yayıncılığı yapan bir-
çok ülkeye örnek teşkil etmesi bakımından 
da önemli bir noktada bulunmaktadır. Keza 
TRT (Türkiye Radyo Televizyon Kurumu)  
de kurulumu ve gelişimi esnasında BBC’yi 
model olarak almıştır. 

BBC’yi derinlemesine irdelemeden önce 
Stuart Hall’un kurum hakkındaki düşünce-
lerine değinmek yerinde olacaktır: “Onun 
standartları, program kombinas-yonları, te-
laffuz biçimi, müzik zevki, yazın ve eğlence 
konusundaki yargıları, yayın ahlakı kamu 
hizmeti yayıncılığının değerlendirildiği 
otoriter ölçütleri ortaya koymuştur.” (Teki-
nalp, 2003: 146) Hall bu sözleriyle BBC’yi 
diğer kamu hizmeti yayıncılığı yapan kuru-
luşlara örnek olan büyük bir otorite şeklinde 
tanımlamıştır. 

2.1. BBC’NİN KURULUŞU

İngiltere’de BBC’nin kurulumunun temel 
dayanak noktası radyo yayınlarıdır. Ülke 
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birlikte televizyon yayıncılığına yönelik 
deneme yayınlarına başlanmıştır. Böyle-
likle, İngiltere’de radyo tekelinin ardından 
televizyon tekeli de BBC’ye bırakılmış ve 
BBC ilk düzenli televizyon yayınlarına 2 
Kasım 1936 tarihinde başlamıştır. Belli bir 
süre televizyon yayınları da tekelci sistemle 
bu kurum üzerinden sunulmuştur. (Yengin, 
1994: 50)

1936 yılında BBC, düzenli televizyon ya-
yınlarına başlasa da II. Dünya Savaşı es-
nasında aksamalar ve kesintiler meydana 
gelmiştir. Savaş bitiminde yayınlar tekrar-
dan eski durumuna dönmüş ve hızlı bir to-
parlanma periyoduna girilmiştir. BBC’nin 
diğer bir artısı da Avrupa’daki ilk düzenli 
renkli televizyon yayınlarını 1967 yılında 
başlatmasıdır. 

2.2. BBC’NİN YÖNETİM YAPISI VE 
HUKUKİ TEMELİ

BBC, İngiltere başbakanının seçtiği, krali-
çenin atadığı yöneticilerden oluşan Board 
of Governors adlı bir kurul tarafından yöne-
tilmektedir. Ayrıca bu kurul, kuruluşundan 
günümüze özerk yapısı ve tutumunu itinay-
la korumaktadır. BBC, televizyon ve radyo 
kanallarından ayrı olarak 37 ülkede 38 böl-
ge radyosundan 40 dilde yayın gerçek-leş-
tirmektedir. (Bülbül, 2000: 105)

 Kamu hizmeti anlayışıyla kurulan BBC, 
İç İşleri Bakanlığı’nın verdiği işletme iz-
niyle çalışmaktadır. (Tekinalp, 2003: 148) 

•	 Doğrudan ve dolaylı reklâm yayınları 
yasaklanmıştır.

•	 Bakanlar, haberler aracılığıyla ya da 
müstakil olarak mesaj isteğinde buluna-
bileceklerdir.

•	 Teknik işletme, posta bakanlığının genel 
gözetim ve denetiminde buluna-caktır. 
Bunun dışındaki konularda şirket tama-
men özgürce hareket gös-terebilecektir.

•	 Dalga uzunluğu ve yayın süresi posta ba-
kanlığınca belirlenecektir.

•	 Haberlerin gizliliğine uyum zorun-lulu-
ğu mevcuttur. (Taşer, 1969: 34)

İngiliz Posta İdaresi 1924 yılında British 
Broadcasting Company’i inceletmek için 
Crawford Komitesi’ni kurmuştur. Bu şirke-
te 1925 yılında tasfiye kararı alınmıştır. Bir 
sene sonra İngiltere’de yayın tekeli kurul-
ması öngörülmüş ve British Broadcasting 
Company kapatılmıştır. 1927’de ise bir 
kamu kuru-luşu olarak kurulan British Bro-
adcasting Corporation (İngiliz Yayın Kuru-
mu) yayın hayatına başlamıştır. (Leapmann, 
1986: 41)

Radyo yayınlarının BBC’nin kuruluş aşa-
masına önemli bir etkisi bulunmakla birlik-
te tüm dünyada hızla gelişim gösteren tele-
vizyon da BBC’nin gündemine gir-miştir. 
1929 yılında BBC’ye bağlı bir kuruluş ile 



IIB INTERNATIONAL REFEREED ACADEMIC SOCIAL SCIENCES JOURNAL
International Congress on Culture and Society Special Issue 2012 Volume:03 Issue:05

www.iibdergisi.com

65

Kraliçe tarafından atanan yönetim kurulu 
üyeleri her zaman değiştirilebilmektedir. 
Posta Bakanlığı görevlerin yerine getirilme-
diği gerekçesiyle verilen ruhsatı geri alabil-
mekte, bazı programları ise veto edebilmek-
tedir. BBC yönetimine devlet müdahalesi-
nin engellenmesi için par-lamento, hükü-
metlerin BBC’yi etki-lememesi konusunda 
anlaşmaya varmıştır. (Tamer, 1983: 60–61)

BBC’nin, parlamentodan ve hükümetten 
etkilenmemesi için belirli bir hukuki düzen 
oluşturulmasına rağmen, hükümetin kurum 
üzerinde çok ihtiyatlı bazı etkilerinin olma-
sı da mümkün kılınmıştır. 1927 yılındaki 
Kraliyet Beratı’nda (Royal Charter) göre, 
bir tüzel kişilik olarak tanımlanan BBC’nin, 
İç İşleri Bakanlığı’ndan ruhsat alması ge-
rektiği vurgulanmıştır. Yayın ruhsatı ise 
İçişleri Bakanı’na programlara karışma yet-
kisi vermektedir. Kraliyet Beratı’nda yayın 
kurumunun bağımsızlığı konusunda özel 
maddeler bulunmamaktadır. Ayrıca ruhsa-
tiye ücretleri nedeniyle hükümetin BBC 
üzerinde bazı müdahale yetkilerinin olduğu 
vurgulanmasına rağmen, BBC’nin kendi çı-
karttığı el kitabında kurumun tamamen ba-
ğımsız olduğu belirtilmekte ve hükümetin 
içeriğe karışma yetkisi sınır-landırılmakta-
dır. (Çaplı, 1995, 104–105)

2.3. BBC’NİN YAYIN İLKELERİ

BBC gerek radyolarında ve gerekse televiz-
yonlarında her gün yüzlerce haber üretmek-

BBC’nin yönetim kurulu 12 kişiden oluş-
maktadır. Yönetim kurulu üyeleri ise hükü-
metin tavsiyesi ve kraliçenin onayı ile bir-
likte atanmaktadır. Üyelerin görev süreleri 
ise beş yıldır. Kurumun yayın politikası ise 
yönetim kurulu tarafından saptanmaktadır. 
Toplum içerisinde farklı görüşlere sebep 
olan dinsel, siyasal ve kültürel problemlerde 
son sözü söyleme hakkı yönetim kuruluna 
aittir. (Tamer, 1983: 60) BBC’nin en tepe 
noktasındaki genel müdür, İçişleri Baka-
nı tarafından atanmakta ve yönetim kurulu 
üyeleri ile birlikte BBC’nin genel politika-
sını saptamaktadır. (Tekinalp, 2003: 149) 
On iki kişiden oluşan yönetim kurulu üye-
lerinden biri başkan, biri başkan yardımcısı, 
üç kişi de üç farklı komiteye başkanlık eden 
ulusal yöneticilerdir. Bu komiteler Galler, 
İskoçya ve Kuzey İrlanda yörelerini tem-
sil etmektedirler. (Bülbül, 2000: 105) BBC 
yasal olarak parlamentoya karşı sorumluluk 
taşımaktadır. Fakat uygulamada bağımsız 
bir şekilde davranma yetkisine sahiptir.

Danışma kurullarının en büyüğü 60 üyeye 
sahip olan Genel Danışma Kurulu’dur. Bu-
nunla birlikte İngiltere’de sekiz bölgenin 
özel danışma kurulları bulunmaktadır. Özel 
danışma kurulları BBC’nin yayın politika-
sını oluşturmakta önemli bir role sahiptir. 
BBC, on yıl süreyle geçerli olan iki yetki 
belgesiyle faaliyet göstermektedir. Bu yetki 
belgelerinden biri “İmtiyaz Belgesi”, diğeri 
ise Posta Bakanlığı ile yapılan anlaşmadır. 
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2.4. BBC’NİN RADYO, TELEVİZYON 
KANALLARI VE PROGRAM YAPISI

1960’lı yıllara gelinene dek BBC’nin radyo 
ve televizyonlarındaki program düzen-le-
mesi üç seviyeden oluşmaktadır. Bunlar;

-Birinci Seviye: En düşük seviye güldürü 
programları, dinleyicilerin katıldığı prog-
ramlar, hafif müzik içerikli ve çocuklara yö-
nelik hafif programlardır.

� İkin�i Seviye: Aile servisidir. Okul ya-
yınları, kaliteli müzik ve drama yayınla-
rı, haberler ve hükümet hakkında bilgile-
ri kapsamaktadır.

- Üçüncü Seviye: Bu seviyede klasik mü-
zik, şiir, edebiyat, tartışmalar ve drama 
programları yer almaktadır.

- 1960’lardan sonra bu üç seviye üzerine 
bir dördüncü seviye daha eklenmiştir. Bu 
seviyede ise rock müzik yayınları yer al-
maktadır. (İnceoğlu, 2004: 258)

BBC hemen hemen her program türün-
de yayınlar üretmektedir. BBC’nin kendi 
bünyesinde radyo ve televizyon servisleri 
bulunmaktadır. Radyo, televizyon servis-
leri de kendine has bir yayın düzenlemesi 
içerisinde yer almaktadır. Bu noktada BBC 
tarafından oluşturulmuş radyo ve televizyon 
servislerine bakmak doğru olacaktır. BBC 
World Service Radio’nun (BBC Dünya 
Radyo Servisi) finansmanı devlet tarafından 
karşılan-maktadır. Örnek vermek gerekirse; 

tedir. Haberlerin ve yayın içeriklerinin akta-
rımı esnasında da çeşitli ilkeler izlenmekte-
dir. BBC’nin Danışma Kurulu’na sunduğu 
raporda bu yayın ilkeleri ise şu şekilde sıra-
lanmaktadır:

•	 Doğruluğun, tarafsızlığın sağlanması, 
bununla birlikte bir haberin önemsizli-
ğine göre, şişirilmesinin altında bir hata 
olacağından her bir haber konusunun, 
kendine has doğru bir yöntemle ele alın-
masının kav-ranması birleştirilmektedir. 

•	 Yönetsel bir emirden oluşan haber ak-
tarılırken, düzeltme yapmaktan kaçınma 
sağlanmalıdır.

•	 Tarafsızlığın gözetilmesi. Tarafsız-lık-
tan kasıt, her bir haber bülteninin kendi 
içerisinde dengeli olması değildir. Bir 
haber konusuna özgü, var olan bütün 
bilgiyi içerecek tam bir temsilin gözetil-
mesi gerekmektedir.

•	 Yapılan yayınların tümünde anlaşılabi-
lir olma. Belli bir bülten ile hitap edilen 
izleyiciye/dinleyiciye uygun dili kullan-
mak ve o sırada düzgün telaffuzu ger-
çekleştirmek.

•	 Her bir konuda; örnek vermek gerekirse 
üzerine iftira atılıp atılmadığı ya da ırk 
ilişkileri olup olmadığı konusunda oldu-
ğu gibi; yasalar göz önünde tutulmalı ve 
buna göre hareket edilmelidir. (Görgün, 
1995: 281)
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sundan alınmış bazı programlar da su-
nulmaktadır. Nisan 1994’ten itibaren 24 
saat haber ve spor yayını yapan Radio 
5 Live hizmet vermeye başlamıştır. (İn-
ceoğlu, 2004: 106)

Radyo yayınlarındaki türlere dayalı benzer 
bir düzenleme televizyon yayınlarında da 
kendisini göstermektedir. BBC 1; toplumun 
daha geniş kesimlerini kap-samakta ve ya-
yın içeriğini de buna göre oluşturmaktadır. 
Popüler ve hafif programlara daha fazla yer 
vermektedir. BBC 2; toplumun kültür, sa-
nat, edebiyat… gibi konularına daha fazla 
yer ayırırken bu gibi konulara ilgi gösteren 
aydın kesime yönelik programlar kanalın 
yayın içeriğinde çoğunluktadır. 1991 yılının 
Kasım ayında ise BBC Enterprises ve Tha-
mes TV müşterek bir kanal olan UK GOLD 
adlı kanalı oluşturmuşlardır. Astra uydusun-
dan 20 saat eğlence yayını yapan bu kanal 
BBC ve Thames TV’nin içeriğine de yer 
vermektedir. Kanalda çoğunlukla eğlence 
programları yayınlanmaktadır. UK GOLD 
TV’nin komedi, yarışma, çocuk, soap ope-
ra, drama gibi yayınları uydu üzerinden 
ücretsiz olarak sunulmak-tadır.(İnceoğlu, 
2004: 259)

3. BÖLGESEL VE KÜRESEL ÖLÇEK-
TE BBC

BBC ulusal çapta bilgi, haber, eğitim, kül-
tür, sanat, gezi içerikli programlar gerçek-
leştirmektedir. Bununla birlikte; gelirlerini 

İngiliz Devletler Topluluğu’nun 1993–1994 
döneminde bu servise 176 milyon poundluk 
destek sağladığı görülmektedir. BBC’nin 
radyo şebekesi beş kanaldan yılda 35 bin 
saat program yayınlamaktadır. Bu ağda bu-
lunan radyo kanalları ise şunlardır:

•	 BBC Radyo–1: Bu kanalda 24 saat sü-
reyle pop ve rock müzik yayını yapıl-
maktadır. 

•	 BBC Radyo–2: Bu kanal ise 24 saat po-
püler müzik ve hafif eğlence programla-
rına yer vermektedir.

•	 BBC Radyo–3: Temel olarak klasik mü-
zik yayını gerçekleştirmektedir. Bununla 
birlikte; dramalar, caz müzik, şiir, öykü 
ve sohbet programlarına da yer veril-
mektedir. BBC’nin beş orkestrasından 
canlı ya da kaydedilmiş yayınlar da su-
nulmaktadır.

•	 BBC Radyo–4: Müzikten çok söze daya-
lı bir radyo kanalıdır. Aktüalite ve haber 
programları yayın-lanmaktadır. Konfe-
ranslar, paneller, belgeseller dinleyiciler-
le buluş-turulmaktadır. Bilim, din, tarih, 
hukuk, kitap tanıtmı, engelliler için prog-
ramlar gerçekleştirilmektedir. 

•	 BBC Radyo–5: Orta dalgadan yayınları-
nı gerçekleştirmektedir. Bu kanalda daha 
çok gençlere yönelik yayınlar yapılmak-
tadır. Spor ve eğitim ağırlıklı olarak yer 
almaktadır. Ayrıca dünya servisi radyo-
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Küresel çapta ise BBC 1991 yılının Mart 
ayında global televizyon ve haber servisini 
oluşturmak üzere BBC World Service Tele-
vision adı verilen BBC Dünya TV’yi kur-
muştur. BBC Dünya Servisi Televizyonu 
tamamen kendi imkânları ile çalışmaktadır. 
İngiliz lisans gelirlerinden yardım almadı-
ğı gibi yasal Dünya Servisi bağışından da 
yardım almamaktadır. BBC World Service 
Television  (WST) 1993 yılının sonlarına 
doğru yayın hayatına başlamıştır. (Görgün, 
1995, 295)

BBC Dünya Servisi’nin 32 dilde yaptığı ya-
yınların küresel ölçekte toplam 180 milyon 
dinleyicisi bulunmaktadır. Dünya-da 50’ye 
yakın merkezde 250 kadar BBC muhabiri 
BBC’nin haber toplama ağını oluşturmak-
tadır. BBC her yıl halktan toplanan ruhsat 
parası ile mali kaynaklarını oluştururken, 
BBC Dünya Servisi bütçesini Dışişleri Ba-
kanlığı aracılığı ile devlet bütçesinden oluş-
turmaktadır. BBC’nin bir parçası olan ve 
aynı editoryal bağımsızlığa sahip olan Dün-
ya Servisi’nin finansmanı devlet kaynaklı 
olsa da yayın ilkeleri bu durumdan yine de 
etkilenmemektedir. 

Türkiye’de BBC’nin durumu incelendi-
ği zaman BBC Türkçe Servisi’nin 20 Ka-
sım 1939 tarihinde kurulduğu görülmek-
tedir. BBC Türkçe Servisi de BBC Dünya 
Servisi’nin bir parçasıdır. Londra’dan yayın 
yapan BBC Türkçe Servisi, radyo, internet 

reklâmlardan elde eden yerel radyolar ise 
genellikle eğlence, tartışma ve yerel haberle-
re yer vermektedir. BBC ve özel televizyon 
programlarında eğlence, kültür, haber, bilgi 
ve eğitim gibi programların seyirci beğe-
ni oranları gözden geçirildiğinde BBC’nin 
üstünlüğü ön plana çıkmaktadır. BBC’nin 
1992–1993 yılında hazırladığı raporda BBC 
yayınlarının özel radyo ve televizyonlara 
oranla daha fazla seyredildiği belirtilmiştir. 
(Görgün, 1995, 292–293)

BBC’nin üç bölüme ayrılan çok güçlü bir 
bölgesel yapısı bulunmaktadır. 

1- BBC Kuzey

2- BBC Doğu ve Orta

3- BBC Güney ve İskoç-Galler, Kuzey İr-
landa

Yerel bölgeler ulusal şebekeye bağlı, kendi 
bölgesel seyircilerine/dinleyicilerine uygun 
programlar hazırlamaktadır. BBC’nin ülke 
içerisindeki hizmetlerin hemen hemen hep-
si TV bandrol (ruhsatiye) ücretleriyle kar-
şılanmaktadır. Televizyon alan kişiler aşağı 
yukarı 83 poundluk bir bedel ödemektedir. 
Bununla birlikte; BBC’nin çoğu progra-
mı yurt dışındaki diğer ülkelere ihraç edil-
mektedir. Dolayısıyla buradan da bir gelir 
sağlanmaktadır. Eğitim amaçlı programlar, 
belgesel film ve dizi arşivleri kiralanarak ya 
da satılarak BBC’ye ekonomik girdi sağlan-
maktadır. (Bülbül, 2000: 106)
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SONUÇ

Kamu hizmeti yayıncılığı kavramının daya-
nak noktası İngiliz yayın kurumu BBC’nin 
kuruluş yıllarına dayanmaktadır. Kamu hiz-
meti yayıncılığı BBC’nin ilk Genel Müdü-
rü John Reith tarafından ortaya atılmış ve 
gelişme göstermiştir. Avrupa ülkeleri de bu 
modeli benimsiyor gibi görünse de kamu 
hizmeti yayıncılığı modeline kendilerine 
has yorumlar getirmişlerdir. Kamu hizmeti 
yayıncılığı temel bir tanımlamayla “Halk 
için yapılan, halk tarafından finanse edilen 
ve halk tarafından kontrol edilen” yayıncı-
lıktır. Kamu yayın kurumunun hedef kitlesi 
bütün ülke nüfusudur. Yani yayınların bü-
tün ülke genelini kapsaması ve her kesime 
yönelik olması gerekmektedir. BBC ger-
çek anlamda kamu hizmeti yayıncılığı an-
layışını güttüğü için halkı bilgilendirmeyi, 
eğitmeyi ve eğlendirmeyi amaç edinmiştir. 
Yayınlarını bu üç ana unsuru baz alarak ger-
çekleştirmektedir.

Özellikle 1980’li yıllardan itibaren İngilte-
re’deki özelleşme hareketleri BBC’yi etki-
lese de günümüz şartları göz önüne alındığı 
vakit BBC’nin halen çizgisinden fazlaca 
ödün vermediği görülmektedir. Çünkü BBC 
halen hükümet, siyasi parti ya da diğer güç 
odakları ve çıkar grupları için değil, halka 
hizmet için çalışmakta ve yayınları bu şekil-
de organize etmektedir. 

BBC’nin kendine özgü bir yönetim yapısı 

ve televizyon yayınlarıyla Türkiye ve dün-
yanın her köşesindeki dinleyici, izleyici 
ve okuyucularına ulaşmaktadır. (www.bbc.
co.uk, 2012)

BBC’nin diğer servisleri de dünya çapında 
hizmet veren bir durumdadır. BBC English, 
Dünya Servisi’nin önemli bir unsurudur. 
BBC English aracılığıyla dil öğretimi ger-
çekleştirilmektedir. İngilizce dersleri radyo 
üzerinden 30 dilde açıklama yapılarak ya-
yınlanmaktadır. BBC English televizyonu-
nun programları birçok ülkede sunulmakta-
dır. Ayrıca basılı, görsel ve işitsel unsurlar 
da mevcuttur. BBC Monitoring; yabancı 
yayınların dinlen-mesini sağlamaktadır. 
Böylelikle okyanus aşırı ülkelerden sağla-
nan gelişmeler, bilgiler, haberler hükümete 
ve BBC dinleyicileri / izleyicileri / okuyu-
cularına aktarılmaktadır. Ayrıca bu bilgiler 
kamu kuruluşlarına, basın yayın organlarına 
da satılmaktadır. (İnceoğlu, 2004, 26) BBC 
birçok televizyon kuruluşunun yaptığı gibi 
aynı zamanda teletext hizmeti de sunmakta-
dır. CEEFAX olarak adlandırılan bu servisi 
1992 yılının Nisan ayından beri bu servis 
Intelfax adlı özel şirket tarafından hazırlan-
maktadır. BBC okyanus aşırı yayın kuru-
luşlarına ticari amaç gütmeden eğitim hiz-
meti de sunmaktadır. İngiliz Hükümeti öğ-
rencilerin BBC, Thomson Vakfı ve British 
Council’de yayıncılık eğitim gör-melerini 
sağlamaktadır. (İnceoğlu, 2004, 261–262)
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bir yol izlediğini söylemek yanlış olmaya-
caktır. BBC, özerk yapısı ve karakterli ya-
yın anlayışıyla kendisini model alan birçok 
yayın kurumuna örnek olmuştur. Özellik-
le Türkiye’de Türkiye Radyo ve Televiz-
yon Kurumu (TRT), kurulumu esnasında 
BBC’yi model olarak almıştır. Ancak TRT, 
tam olarak BBC anlayışını benimseyeme-
miştir. Bununla birlikte; dünya genelinde 
hizmet veren birçok yayın kuruluşuna ba-
kıldığı vakit BBC’nin özerkliği ve tarafsız-
lığı en iyi uygulayan yayın kurumu olduğu 
ise yadsınamaz bir gerçektir. Ana amacı 
sadece ekonomik olarak kara geçmek olan 
tecimsel yayın kuruluşlarının sürekli arttı-
ğı günümüzde kamu yayıncılığının ikinci 
plana atıldığı düşünülse de siyasi otoriteden 
uzak, özerk ve tarafsız bir yayın kuruluşu-
na büyük ihtiyaç duyulmaktadır. Toplumsal 
beklentilerin karşılanması ve televizyonun 
temel işlevlerinin yerine getirilebilmesi 
adına kamu hizmeti yayıncılığının devlet 
tarafından finansmanının sağlanması ge-
rekmektedir. Fakat devletin maddi açıdan 
destek olması demek, siyasi baskının kurum 
üzerinde var olacağı anlamına gelmemeli-
dir. Kamu hizmeti yayıncıları ulusal kimli-
ğin ve kültürün korunması adına çok önemli 
görev üstlenmekle birlikte halen bu misyo-
nu devam ettirmektedirler.

bulunmaktadır. Her ne kadar kraliyet tara-
fından kimi onaylamalar gerçek-leştiriliyor 
olsa da bu BBC’nin özerk yapısına hiçbir şe-
kilde zarar ver-memektedir. BBC ülke kül-
türünün gelişmesine yardımcı olmakta ve 
bu kültürün kuşaktan kuşağa aktarılmasında 
katkı sağlamaktadır. Kamu hizmeti yayıncı-
lığından beklenen işlevin yerine getirilme-
si için olmazsa olmaz tek koşul özerkliktir. 
Özerklik, idari ve mali olarak ikiye ayrılsa 
da birbirini tamamlayan iki önemli unsur-
dur. İdari özerklik olmadan mali özerklik, 
mali özerklik olmadan da idari özerlik ger-
çekleşememektedir.  Özerlik olmadan kamu 
hizmeti yayıncılığının gerçekleşebilmesi 
mümkün değildir. Kamu yayın kurumları 
halk tarafından finanse edilir. Özellikle ci-
hazlardan alınan ruhsatiye ücretleri büyük 
önem taşımaktadır.  

BBC’nin dünya çapında hizmet veren birçok 
servisi de mevcuttur. Özellikle BBC Türkçe 
servisi bu alanda ön planda yer almaktadır. 
BBC Türkçe Servisi 1983 yılında Turgut 
Özal’ın kazandığı seçimleri Türk halkına 
herkesten önce duyuracak kadar Türk siyasi 
hayatını yakından takip etmesiyle bilinmek-
tedir. Programların üç seviyede yer alması 
da BBC’nin her kesime seslendiğinin bir 
göstergesidir. Aynı zamanda radyo yayıncı-
lığında birçok alternatif sunmaktadır. 

Gerek yayın ilkeleri ve gerekse ekonomik, 
hukuki yapısı bakımından BBC’nin tarafsız 



IIB INTERNATIONAL REFEREED ACADEMIC SOCIAL SCIENCES JOURNAL
International Congress on Culture and Society Special Issue 2012 Volume:03 Issue:05

www.iibdergisi.com

71

TEKİNALP, Ş., (2003). Radyo ve Te-
levizyon: Camera Obscura’dan 
Synopticon’a, İstanbul: Der Yayınları

YENGİN, H., (1994). Ekranın Büyü-sü, İs-
tanbul: Der Yayınları 

İNTERNET KAYNAKLARI 

BBC, http://www.bbc.co.uk/turkce/krum 
sal/2010/10/000001hakkimizda.
shtml, Eri-şim Tarihi: 14.04.2012

KAYNAKÇA 

AZİZ, A., (1982). Radyo ve Televiz-yonla 
Eğitim, Ankara: Ankara Üniversitesi 
Eğitim Fakültesi

BÜLBÜL, A.R., (2000). Uluslar- arası İleti-
şim, Konya: Damla Ofset

CANKAYA, Ö., (1997). Dünden Bugüne 
Radyo Televizyon, İstanbul: Beta Ya-
yınları

ÇAPLI, B., (1995). Televizyon ve Siyasal 
Sistem, İstanbul: İmge Kitabevi

GÖRGÜN, A., (1995). “İngiltere ve BBC”, 
Uluslararası İletişim, Gürsel Öngören 
(drl.), İstanbul: Der Yayınları

İNCEOĞLU, Y. G., (2004). Uluslararası 
Medya (Medya Eleştirileri), İstanbul: 
Der Yayınları

LEAPMANN, M.,  (1986). The Last Days 
of the Beep, London: Allen-Unwin

PEKMAN, C., (1997). Televizyonda Özel-
leşme Avrupa’da Yayıncılığın Deği-
şim Süreci, İstanbul: Beta Yayınları

TAMER, E.C.,  (1983). Dünü ve Bugünüyle 
Televizyon, İstanbul: Varlık Yayınları

TAŞER, İ.C.,  (1969). Radyonun Organi-
zasyonu ve Özerkliği, Ankara: TRT 
Basılı Yayınlar Müdürlüğü Yayınları



IIB INTERNATIONAL REFEREED ACADEMIC SOCIAL SCIENCES JOURNAL
International Congress on Culture and Society Special Issue 2012 Volume:03 Issue:05

www.iibdergisi.com

72

 ALTI YAŞINDA ÇOCUĞA SAHİP ANNELERİN ÇOCUKLARI 
İLE İLİŞKİLERİNİN İNCELENMESİ 

Arzu ÖZYÜREK1 �atma TEZEL ŞAHİN2

1Karabük Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi
2Ga�i Üniversitesi Mesleki Eğitim �akültesi 

Özet: Çocukların gelişiminde birinci derecede önemli bireyler, onların bakım ve eğitiminden 

sorumlu olan anne ve babalardır. Bu çalışmada, altı yaşında çocuğa sahip olan annelerin çocukları ile 

ilişkilerini çeşitli değişkenler açısından incelemek amaçlanmıştır. Araştırmada, okul öncesi eğitim 

kurumuna devam eden ve altı yaşında çocuğa sahip olan 134 anne örneklem olarak alınmıştır. Anne-

çocuk ilişkilerini belirlemek amacıyla   Rohner, Savedro ve Granum tarafından geliştirilen, Angel ve 

Erkman (1993) tarafından Türkiye’ye uyarlaması yapılan Aile Çocuk İlişkileri Ölçeği Anne Formu 

(Parental Accoptance – Rejection Questionnaire - Mother Form, PARQ) kullanılmıştır. Verilerin 

analizinde frekans ve yüzde dağılımları verilmiş, t-Testi ve ANOVA yapılmış, anlamlı farkın 

kaynağının belirlenmesinde Scheffe testinden yararlanılmıştır. Sonuç olarak; annelerin çocukları ile 

ilişkilerinin, çocukların cinsiyeti, evde birlikte yaşanılan diğer bireylerin varlığı gibi değişkenlerden 

anlamlı ölçüde etkilenmediği; çocuğun doğuş sırası, kardeş sayısı, annenin yaşı, öğrenim durumu 

ve mesleği değişkenlerinden ise anlamlı ölçüde etkilendiği (P<.05) bulunmuştur. Tek çocuğa sahip 

ve altı yaşındaki çocuğu ilk sırada doğan, üniversite mezunu ve profesyonel bir meslek grubunda 

çalışan annelerin PARQ toplam puanlarının diğer annelerin puanından daha yüksek olduğu, bu 

annelerin çocukları ile ilişkilerinin daha sağlıksız olduğu belirlenmiştir

Anahtar Kelimeler: Okul öncesi dönem, anne -çocuk ilişkisi.

EXAMINATION OF THE RELATIONS BETWEEN THE 
CHILDREN AND THE MOTHERS WHO HAVE SIX-YEAR 

OLD CHILDREN

Abstract: Parents, who are responsible from care and education of their children, are the 

fundamental people in the development of the individuals. The aim of this study is to examine the 

relationship between the children and the mothers who have six-year old children in terms of various 
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variables. As the sample group, 134 mothers who have six-year old children attending to Pre-School 

institutions were included in the study. Parental Acceptance – Rejection Questionnaire - Mother 

Form, PARQ, which was developed by Rohner, Savedro and Granum and applied to Turkey by 

Angel (1993) was used in order to determine the mother-child relations. Distribution of frequency 

and percentage has been shown in the analysis of the data, t-test and ANOVA have been applied 

and Scheffe test have been used in the determination of the source of the significant difference. In 

conclusion, it has been found in our study that; mother-child relations were not affected significantly 

by the variables such as; genders of the children and presence of other individuals at home, on 

the other hand, it has been found that mother-child relations were affected significantly by the 

variables such as; birth order of the children, number of siblings and age, educational background 

and occupation of the mother (P<.05). It has been determined that total PARQ scores of the mothers 

who have an only child, their six-year old children was born first, graduated from university and 

work in a professional occupation are higher than the scores of the other mothers and it has also been 

found that the relations these mothers with children more unhealthy.

Keywords: Pre-school period, mother-child relations

GİRİŞ

Erken çocukluk eğitimi, çocuğun doğumu 
ile başlayan ve ailede şekillenen bir süreç-
tir. Bu süreç içerisinde çocuk, yaşadığı ai-
lede ailenin ilgi ve desteği ile psikomotor 
ve psikososyal gelişimini sürdürür. Her 
toplumda, çocuğun eğitiminden birinci de-
recede aile sorumludur (Girgin, Kurnaz ve 
Zobu, 2011:68). Bir toplumun geleceği için 
çocuklar ne kadar önemliyse, çocuk için de 
olumlu bir aile ortamı o kadar önemlidir. 
Çocukların sağlıklı aile ilişkileri içinde ye-
tişmesi, ilk ve en önemli sosyal deneyimleri 
edindiği aile ortamının sevgi dolu, olumlu 
ve tutarlı olmasına bağlıdır.

Anne babaların sorumluluğu, çocuğun her 
yönüyle en iyi şekilde yetiştirilmesine özen 
göstermektir. Çocuğun bakım, gelişim ve 
eğitim sürecinde çok önemli işlevleri olan 
ailenin bu işlevlerini sağlıklı bir biçimde 
yerine getirebilmesi toplum açısından bü-
yük önem taşır (Sala Razı, Kutlu ve Öz, 
2007:45, 46). Anne-babalar çocuklarına 
karşı aşırı koruma, aşırı hoşgörü ve düş-
künlük, reddetme-kabul etme, baskı altında 
bulundurma, çocuklara boyun eğme, çocuk 
ayrımı yapma gibi tutumlar sergileyebilirler 
(Nelsen, Lott ve Glenn, 2002:17). Anne-ba-
baların tutumları ve çocuklarıyla kurdukları 
ilişki biçimi toplumdan topluma, kişilerden 
kişilere farklılık gösterdiği gibi, aynı toplum 
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oluşturan bireylerin önem taşıdığı, kuram-
sal bilgilerle de desteklenmektedir. An-
ne-çocuk ilişkisi, hayattaki en önemli ve 
en değerli ilişki olarak nitelendirilir. Bu 
ilişki, çocuğun sosyal yaşantısında karşıla-
şacağı diğer bireylerle olan bütün ilişkile-
rini ve okula uyumunu da etkiler (Kıldan, 
2010:60).  Çocukların fiziksel ihtiyaçları 
yanında duygusal ve psikososyal ihtiyaç-
larının da karşılanması yanında, sosyal bir 
insan olarak gelişebilmeleri için sevgi, ba-
kım ve rehberliğe ihtiyaçları vardır. Çocuk 
eğitiminde aile içinde anne, ön sırada gel-
mektedir. Çocuğun gelişimi ve büyümesin-
de gereksinim duyduğu sevgi ve güvenli bir 
çevre için anneleriyle olan sürekli, tutarlı 
ve sevgi dolu ilişki çok önemlidir. Çünkü 
çocuklar, annelerinden güvenli olmayı öğ-
renmenin yanı sıra, onu izleyerek ve taklit 
ederek öğrenirler. (WHO, 1997:5, 6). 
Tüm bu nedenlerle, erken yaşlardan itibaren 
annelerinin çocuklarına karşı davranışlarını 
ve tutumlarını, annelerin çocuklarıyla iliş-
kilerini incelemek önemli görülmektedir. 
Çocuk ve anneye ait farklı değişkenlerin, 
anne-çocuk ilişkisi üzerinde etkili olup ol-
madığını incelemek, bu çalışmanın amacını 
oluşturmaktadır.  

YÖNTEM
EVREN VE ÖRNEKLEM
Araştırmanın evrenini Karabük İli’nde okul 
öncesi eğitim kurumlarına devam eden altı 

ve kültür içinde yaşayan aileler arasında da 
farklı şekillerde olabilmektedir. Sosyo-eko-
nomik düzey, ana-babanın yaşı, eğitimi, 
mesleği, evlilik ilişkileri, sosyal çevresiyle 
olan ilişkileri ve çocuk gelişimi hakkındaki 
bilgileri, kişilik özellikleri, ailedeki çocuk 
sayısı gibi değişkenler ana baba tutumları-
nı etkilemektedir (Özyürek ve Tezel Şahin, 
2005:123). 
Çocuk gelişimi teorilerine bakıldığında ka-
lıtım ve çevrenin gelişimin esas belirleyi-
cileri olduğu görülür. Bir görüşe göre, ço-
cuktaki davranış gelişiminin esas belirleyi-
cisinin kalıtım olduğu vurgulanırken diğer 
görüş, anne davranışları ve kültür gibi çevre 
faktörlerinin çocuğun gelişimi belirleyen 
temel faktörler olduğunu ifade eder. Mo-
deli taklit etmeye dayanan sosyal öğrenme 
teorisine göre ise, çocuklar taklit etmeyle 
davranışları öğrenmektedir (San Bayhan ve 
Artan, 2011:19-22). 
Anne-çocuk, ilişkisi duygusal olarak başlar 
ve bunun ilk göstergesi sevgidir. Anne-ço-
cuk ilişkisi, sağlıklı bireylerin yetiştirilmesi 
açısından doğumdan itibaren çok özel bir 
yere sahiptir. Psikanalitik kurama göre, eğer 
çocuk yaşamının ilk yılında anlamlı şekilde 
annesiyle ilişki kurabilir, sıcaklığını ve sev-
gisini hissederse kendini güvende hisseder. 
Çocuk annesi tarafından sevildiğini hissetti-
ği andan itibaren, anne tarafından gelen her 
türlü eylemi kabul eder (Özensel, 2004:80). 
Çocuğun gelişiminde en yakın çevresini 
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•	 Ayrıştırılmamış Reddetme (8 madde )
Yanıtlar form üzerinde işaretlenmektedir. 
Her madde için “Hemen hemen her zaman 
doğru-4 puan”,“Bazen doğru-3 puan ”,  “Na-
diren doğru-2 puan ”, “ Hiçbir zaman doğru 
değil-1 puan”  Likert tipi derecelendirme 
vardır. Ölçek maddelerinden 25 tanesi ter-
sine çevrilerek puanlanmaktadır. Alt testler-
den alınan puanlar, toplam reddetmeyi gös-
terir ve her alt boyut ve toplam için alınan 
puanlar yükseldikçe reddetme artmaktadır. 
Yani puanın yüksek olması, anne çocuk iliş-
kisinin sağlıksız olduğunu göstermektedir. 
Ölçek, annenin çocuğunu kabullenme ve 
reddetme davranışlarına ait algılamayı içe-
rir ve en az üç yaşında çocuğu olan annelere 
uygulanabilir (Öner, 1996:535-537).

VERİLERİN TOPLANMASI VE ANA-
LİZİ
Veri toplama materyalleri, okul öncesi öğ-
retmenleri aracılığı ile annelere ulaştırılmış 
ve aynı yolla geri toplanmıştır. Tüm soru-
lara eksiksiz cevap veren annelerin verileri 
değerlendirmeye alınmıştır. Verilerin ana-
lizinde frekans ve yüzde dağılımları veril-
miş, t-Testi ve tek yönlü varyans analizi 
(ANOVA) yapılmış, anlamlı farkın kayna-
ğının belirlenmesinde Scheffe testinden ya-
rarlanılmıştır.

BULGULAR VE TARTIŞMA
Bu bölümde annelerin yaşı, öğrenim du-

yaş grubundaki çocukların anneleri oluş-
turmuştur. Tesadüfi örnekleme yöntemiyle 
belirlenen 134 çocuğun annesi, çalışmanın 
örneklemini oluşturmuştur. 

VERİ TOPLAMA ARAÇLARI
Araştırmada çocukların cinsiyeti, kardeş 
sayısı, doğuş sırası ve evde birlikte yaşanı-
lan büyükanne ve dede gibi diğer kişilerin 
varlığı; annenin yaşı, öğrenim durumu ve 
mesleğine ilişkin bilgilerin elde edilmesin-
de “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır. 
Anne ve çocuk arasındaki ilişkinin değer-
lendirilmesinde Aile Çocuk İlişkileri Ölçeği 
Anne Formu (Parental Accoptance – Rejec-
tion Questionnaire - Mother Form, PARQ) 
kullanılmıştır. Rohner, Savedro ve Granum 
tarafından geliştirilen ölçek, 1988 yılında 
Polat ve Sunar tarafından Türkçeye çev-
rilmiş, Anjel ve Erkman 1993 yılında son 
halini vermiştir. Türkiye’deki güvenirlik 
çalışması 229 anne üzerinde yapılmıştır. 
Toplam puan alfa katsayısı 0.90 düzeyinde 
bulunmuştur. Ölçeğin iki ve üç hafta aray-
la tekrar uygulanması sonucu Pearson Mo-
mentler Çarpımı Korelasyon Katsayısı 0.46 
bulunmuştur. Çocuk ve yetişkin formlarına 
benzerliği nedeniyle anne formunun geçer-
liği yeterli kabul edilmiştir. Toplam 56 mad-
de olan anne formunun dört alt testi vardır:
•	 Sıcaklık ve Sevgi (20 madde )
•	 Saldırganlık ve Kin (16 madde )
•	 İlgisizlik ve İhmal (12 madde )
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miştir. 
Anne-çocuk ilişkisi, anne ve çocuğa ait 
değişkenler ışığında bulgulanmıştır. Bul-
gular, literatür bilgileri ışığında tartışılmış-
tır. 

rumu ve mesleği, altı yaşındaki çocukların 
cinsiyeti, kardeş sayısı ve doğuş sırası ile 
ailede anne baba ve çocuklar dışında büyü-
kanne, dede gibi başka bireyleri olup olma-
dığına ilişkin kişisel bilgiler tablosu veril-

Tablo 1 Çocuk ve Annelere Ait Kişisel Özelliklerin Dağılımı

Çocuk N % Anne N %

Cinsiyeti

Kız 71 53,0

Yaşı

26–30 Yaş 55 41,0

Erkek 63 47,0 31–35 Yaş 53 39,6

Toplam 134 100
36–40 Yaş 26 19,4

Toplam 134 100

Kardeş sayısı

Tek çocuk 36 26,9

Öğrenim 
durumu

İlkokul 54 40,3
İki kardeş 74 55,2 Ortaokul 12 9,0
Üç kardeş 24 17,9 Lise 41 30,6

Toplam 134 100
Üniversite 27 20,1

Toplam 134 100

Doğuş sırası

İlk 77 57,5

Mesleği

Çalışmıyor 98 73,1
İkinci 41 30,6 Serbest 16 11,9

Üçüncü 16 11,9 Profesyonel 20 14,9
Toplam 134 100 Toplam 134 100

Evde diğer 
kişiler

Var 35 26,1
Yok 99 73,9

Toplam 134 100

Tablo 1’de anne ve çocuklara ilişkin bazı 
demografik bilgiler verilmiştir. Çalışmaya 
katılan annelerin okul öncesi eğitim kuru-
muna devam eden çocuklarının %53’ü kız, 
%47’si erkek; %26,9’u tek çocuk, %55,2’si 
iki kardeş ve %17,9’u üç kardeştir. Çocuk-
ların %57,5’i ilk sırada, %30,6’sı ikinci ve 
%11,9’u üçüncü sırada doğmuştur. Anne-
lerin %41’i 26-30 yaş, %39,6’sı 31-35 yaş, 
%19,4’ü 36-40 yaş grubunda; %40’ı ilko-

kul, %9’u ortaokul, %30,6’sı lise, %20,1’i 
üniversite mezunudur. Annelerin %73,1’i 
ev hanımı, %11,9’u serbest meslek, %14,9’ 
öğretmen, avukat, doktor, öğretim görevlisi 
gibi profesyonel bir meslek grubundandır.
Ailelerin %26,1’inin evde birlikte 
yaşadıkları büyükanne ve dede gibi başka 
bireylerin olduğu, %73,9’unun ise çekirdek 
aile oldukları görülmektedir.
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Öztürk (2009) anne çocuk ilişkisini 
incelediği çalışmasında, çocuğun cin-
siyetinin anne-çocuk ilişkisinde etkili 
olmadığını saptamıştır.
Yapılan bazı çalışmalarda ise, beş altı yaş 
grubu çocuğa sahip annelerin çocuk yetiş-
tirme tutumlarının çocuğun cinsiyeti de-
ğişkeninden etkilendiği bulunmuştur (Öze-
ri,1994; Öğretir, 1999). 

Tablo 2’ye göre, çocukların cinsiyetine 
göre, annelerin Aile Çocuk İlişkileri Ölçeği 
puanlarında anlamlı bir fark yoktur [t(132)=-
.213, p>.05].  Toplam reddetme puanı 
erkek çocuğa sahip olan annelerde kız 
çocuğa sahip annelere göre daha yüksek 
olmasına ( x erkek=134,6) rağmen, anne-
çocuk ilişkisinin çocuklarının cinsiyetinden 
anlamlı ölçüde etkilenmediği söylenebilir.

Tablo 2 Annelerin Aile Çocuk İlişkileri Ölçeği Puanlarının Çocukların Cinsiyetine Göre 
t-Testi Sonuçları

Cinsiyet N

Sıcaklık ve 
sevgi

Saldırganlık ve 
kin

İlgisizlik ve 
ihmal

Ayrıştırılmamış 
reddetme Toplam

x S x S x S x S x S

Kız 71 70,02 11,53 28,92 13,59 20,09 10,90 14,60 6,61 133,6 26,99
Erkek 63 68,07 13,70 29,79 13,49 21,38 12,55 15,39 6,51 134,6 26,55

t: .894
p: .373

t: -.368
p: .713

t: -.633
p: .528

t: -.696
p: .488

t: -.213
p: .831

Tablo 3 Annelerin Aile Çocuk İlişkileri Ölçeği Puanlarının Çocukların Kardeş Sayısına 
Göre Aritmetik Ortalama, Standart Sapma ve ANOVA Sonuçları

Kardeş 
sayısı N

Sıcaklık ve 
sevgi

Saldırganlık 
ve kin

İlgisizlik ve 
ihmal

Ayrıştırılmamış 
reddetme Toplam

x S x S x S x S x S

Tek 36 70,97 11,7 33,69 16,54 23,58 14,0 16,80 8,02 145,0 35,9
İki 74 68,70 12,5 27,55 11,91 19,62 10,8 14,12 5,94 130,0 22,1
Üç 24 67.58 13,9 28,29 12,09 19,70 10,1 14,87 5,52 130,0 18,6
Varyans
Analizi

sonuçları

F: .605
p: .547

F: 2,655
p: .074

F: 1,510
p: .225

F: 2,066
p: .131

F: 4,335
p: .015*

 *p<.05   
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sahip annelerin diğer annelere göre çocuk-
ları ile ilişkilerinin daha sağlıksız olduğu 
söylenebilir. 
Özcan (1996) ve Öğretir (1999), çalışmala-
rında anne baba tutumlarının çocuk sayısı 
değişkeninden anlamlı ölçüde etkilendiğini 
bulmuşlardır. Bu bulgular, araştırma bulgu-
larıyla benzer özellikleri göstermektedir.

Tablo 3’e göre, annelerin Aile Çocuk İliş-
kileri Ölçeği toplam puanının, çocukların 
kardeş sayısından anlamlı ölçüde etkilendi-
ği bulunmuştur {F(2;131)=4,335, P<0,05}. 
Scheffe testi sonucuna göre, tek çocuğa 
sahip annelerin ölçek toplam puanı iki ve 
üç çocuğa sahip annelerin puanından daha 
yüksek bulunmuştur. Buna göre, tek çocuğa 

Tablo 4 Annelerin Aile Çocuk İlişkileri Ölçeği Puanlarının Çocukların Doğuş Sırasına 
Göre Aritmetik Ortalama, Standart Sapma ve ANOVA Sonuçları

Doğuş 
sırası N

Sıcaklık ve 
sevgi

Saldırganlık 
ve kin

İlgisizlik ve 
ihmal

Ayrıştırılmamış 
reddetme Toplam

x S x S x S x S x S

İlk 77 69,80 12,90 31,75 14,50 21,90 12,56 15,79 7,26 139,2 30,09

İkinci 41 69,63 10,00 24,53 9,89 18,24 9,54 13,36 4,72 125,7 15,24

Üçüncü 16 64,43 16,17 30,00 14,00 21,18 11,95 15,18 6,65 130,8 22,34

Varyans 
Analizi

sonuçları

F: 1,260
p: .287

F: 4,016
p: .020*

F: 1,340
p: .266

F: 1,866
p: .159

F: 3,695
p: .027*

*p<.05               

Tablo 4’e göre, annelerin Aile Çocuk İlişki-
leri Ölçeği toplam puanının, çocukların do-
ğuş sırasından anlamlı ölçüde etkilendiği bu-
lunmuştur {F(2;131)=3,695, P<0,05}.  Altı 
yaşındaki çocuğu ilk sırada doğan annelerin 
Aile Çocuk İlişkileri Ölçeği saldırganlık ve 
kin alt boyutu {F(2;131)=4,016, P<0,05} 
puanının, çocuğu ikinci sırada doğan an-
nelerin puanından anlamlı ölçüde yüksek 
olduğu bulunmuştur {F(2;131)=4,016, 
P<0,05}.  Buna göre, altı yaşındaki çocuğu 
ilk sırada doğan annelerin, diğer annelere 

göre çocukları ile ilişkilerinin daha sağlık-
sız olduğu söylenebilir. 
Mangır ve arkadaşları (1995), 10-11 yaşları 
arasındaki fiziksel yönden istismar edilen ve 
edilmeyen çocukların ana-baba tutumlarını 
algılayış şekillerini inceledikleri çalışmada, 
çocuğun doğuş sırası ile fiziksel istismar 
edilme durumları arasında anlamlı bir ilişki 
olduğunu belirlemişlerdir. İlk çocukların fi-
ziksel istismara daha fazla maruz kaldıkları, 
en az istismara uğrayan çocukların ise or-
tanca çocuklar olduğu gözlenmiştir.
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Öztürk (2009) Bingöl ili örnekleminde, ge-
niş ve çekirdek aile yapılarında  anne ço-
cuk ilişkilerini incelemek amacıyla yaptığı 
çalışmada, annelerin aile yapılarına göre 
anne- çocuk ilişkileri ölçeği PARQ toplam 
ve alt boyut puanları açısından istatistiksel 
olarak anlamlı bir fark saptamamıştır. An-
nelerin aile yapılarının anne çocuk ilişkisini 
etkilemediğini belirtmiştir.    

Tablo 5’e göre, büyükanne ve dede gibi aile 
bireyleri dışında, evde aileyle birlikte yaşan 
bireylerin olması durumuna göre annelerin 
Aile Çocuk İlişkileri Ölçeği puanlarında 
anlamlı bir fark yoktur [t(132)=.041, p>.05].  
Buna göre, anne-çocuk ilişkilerinin evde 
birlikte yaşanılan diğer bireylerin varlığı 
durumundan anlamlı ölçüde etkilenmediği 
söylenebilir.

Tablo 5 Annelerin Aile Çocuk İlişkileri Ölçeği Puanlarının Evde Birlikte Yaşanan Diğer 
Kişilerin Varlığı Durumuna Göre t-Testi Sonuçları

Evde 
diğer 
kişiler N

Sıcaklık ve 
sevgi

Saldırganlık 
ve kin

İlgisizlik ve 
ihmal

Ayrıştırılmamış 
reddetme Toplam

x S x S x S x S x S

Var 35 70,00 12,32 29,34 12,06 19,65 11,33 15,28 6,35 134,2 24,74

Yok 99 68,79 12,72 29,33 14,03 21,07 11,83 14,86 6,65 134,0 27,47

t: .484
p: .629

t: .004
p: .997

t: -.614
p: .540

t: .332
p: .748

t: .041
p: .968
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nelerin yaşı daha büyük olan annelere göre 
çocukları ile ilişkilerinin daha sağlıksız ol-
duğu söylenebilir. 
Özyürek (2004), çalışmasında anne tutum-
larının anne yaşından etkilenmediğini; Lo-
pez Turley (2003), çalışmasında çocuklarda 
görülen problemlerin anne yaşıyla ilişkili 
olmadığını bulmuştur. Bu bulgular, araştır-
ma bulgularına göre farklılık göstermekte-
dir.

Tablo 6’ya göre, annelerin yaşı ile yalnızca 
Aile Çocuk İlişkileri Ölçeği sıcaklık ve sev-
gi alt boyut puanı arasında anlamlı bir ilişki 
vardır {F(2;131)=3,244, P<0,05}.  Scheffe 
Testi sonucuna göre, 26-30 yaş aralığında 
olan annelerin sıcaklık ve sevgi alt boyut 
puanı, 36-40 yaşındaki annelerin aynı pua-
nından anlamlı ölçüde yüksek bulunmuştur. 
Puanın yüksek olmasının, anne-çocuk iliş-
kisinin sağlıksız olduğunu göstermesi dik-
kate alındığında, 26-30 yaş aralığındaki an-

Tablo 6 Annelerin Aile Çocuk İlişkileri Ölçeği Puanlarının Annelerin Yaşlarına Göre 
Aritmetik Ortalama, Standart Sapma ve ANOVA Sonuçları

Anne yaşı N

Sıcaklık ve 
sevgi

Saldırganlık 
ve kin

İlgisizlik ve 
ihmal

Ayrıştırılmamış 
reddetme Toplam

x S x S x S x S x S

26-30 Yaş 55 71,83 9,21 28,41 11,96 18,67 9,38 14,50 5,74 133,4 23,92

31-35 Yaş 53 68,58 12,37 31,01 14,93 23,22 13,87 15,81 7,51 138,6 32,94

36-40 Yaş 26 64,42 17,66 27,84 13,66 23,22 19,84 14,26 6,10 126,3 13,82

Varyans Analizi
sonuçları

F: 3,244
p: .042*

F: .694
p: .502

F: 2,175
p: .490

F: .718
p: .490

F: 1,895
p: .154

*p<.05
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gruba çocuğa sahip 762 ebeveyn ile yaptık-
ları çalışmada, ilkokul mezunu annelerin 
lise ve üniversite mezunu annelerden daha 
fazla çocuğuyla özdeşleşme tutumu sergi-
lediklerini bulmuşlardır. Bu çalışmada da, 
öğrenim düzeyi düşük olan annelerin ço-
cuklarını daha fazla kabul etmeleri onlarla 
daha iyi özdeşim kurdukları şeklinde yo-
rumlanabilir. 
Benzer çalışmalarda , annelerin öğrenim 
düzeyi ile çocuklarına karşı tutumları ara-
sında anlamlı farklılıklar olduğunu göster-
mektedir (Mızrakçı, 1994; Arı vd., 1995; 
Özcan, 1996; Er Gazeloğlu, 2000; Şendoğ-
du, 2000).

Tablo 7’ye göre, annelerin öğrenim dü-
zeyi ile Aile Çocuk İlişkileri Ölçeği sı-
caklık ve sevgi alt boyut puanı dışındaki 
tüm alt boyutlar ve toplam puan arasında 
önemli düzeyde anlamlı bir ilişki vardır 
{F(3;130)=12,834, P<0,001}.  Scheffe Testi 
sonucuna göre, ilkokul, ortaokul ve lise me-
zunu annelerin Aile Çocuk İlişkileri Ölçe-
ği puanlarının üniversite mezunu annelerin 
puanından anlamlı düzeyde düşük olduğu 
bulunmuştur. Buna göre, üniversite mezunu 
annelerin, diğer öğrenim düzeyindeki anne-
lere göre çocukları ile ilişkilerinin daha sağ-
lıksız olduğu söylenebilir. 
Tezel Şahin ve Özyürek (2008), beş-altı yaş 

Tablo 7 Annelerin Aile Çocuk İlişkileri Ölçeği Puanlarının Annelerin Öğrenim 
Durumlarına Göre Aritmetik Ortalama, Standart Sapma ve ANOVA Sonuçları

Anne 
öğrenim 
durumu N

Sıcaklık ve 
sevgi

Saldırganlık 
ve kin

İlgisizlik ve 
ihmal

Ayrıştırılmamış 
reddetme Toplam

x S x S x S x S x S

İlkokul 54 66,66 14,67 26,92 11,22 19,24 10,01 14,24 5,10 127,0 13,97

Ortaokul 12 72,83 3,99 24,58 4,83 15,25 2,52 12,41 2,64 125,0 10,22

Lise 41 68,34 14,34 28,36 11,66 18,73 10,33 14,04 5,87 129,4 18,12

Üniversite 27 73,51 2,90 37,74 18,95 29,03 15,16 19,00 9,39 159,3 43,31

Varyans Analizi
 Sonuçları

F: 2,244
p: .086

F: 5,047
p: .002*

F: 6,945
p: .000**

F: 4,897
p: .003*

F: 12,834
p: .000**

*p<.01, **p<.001



IIB INTERNATIONAL REFEREED ACADEMIC SOCIAL SCIENCES JOURNAL
. International Congress on Culture and Society Special Issue 2012 Volume:03 Issue:05

www.iibdergisi.com

82

termiştir. Avukat, doktor gibi alanında öğ-
renim gerektiren profesyonel bir meslekte 
çalışan annelerin ev hanımı olanlardan daha 
fazla demokratik tutum, daha az katı/sert di-
siplin ve aşırı koruyuculuk tutumuna sahip 
oldukları (Ömeroğlu, 1996; Öğretir, 1999; 
Şendoğdu, 2000; Özyürek, 2004) bulun-
muştur. Ritchie (1982), dört yaşında çocu-
ğa sahip ve çalışan annelerin çocuk bakım 
uygulamaları ve tutumlarını incelediği ça-
lışmasında, yarı zamanlı çalışan anneler ço-
cuğunun bakımından daha çok zevk aldığı-
nı, çocuğuyla ilişkisinin daha iyi olduğunu 
ve çocuğunun daha mutlu olduğunu belirt-
mişlerdir. Bu annelerin, çocuğun bakımıyla 
ilgili daha az endişeli, özsaygısı daha yük-
sek ve daha gayretli oldukları görülmüştür 
(Akt.:Özyürek, 2004). Tezel Şahin ve Öz-
yürek (2008), beş-altı yaş grubu çocukların 

Tablo 8’e göre, annelerin mesleği ile Aile 
Çocuk İlişkisi Ölçeği saldırganlık ve kin, 
ilgisizlik ve ihmal alt boyutları ve toplam 
puanları arasında anlamlı bir ilişki vardır 
{F(2;131)=8,091, P<0,001}.  Scheffe Testi 
sonucuna göre, öğretmen, doktor, öğretim 
görevlisi gibi profesyonel bir meslekte ça-
lışan annelerin Aile Çocuk İlişkileri Ölçeği 
puanları, çalışmayan/ev hanımı ve serbest 
meslekte çalışan annelerin puanından an-
lamlı düzeyde yüksek bulunmuştur. Buna 
göre, üniversite mezunu olmayı gerektiren 
profesyonel bir meslekte çalışan annelerin, 
diğer annelere göre çocukları ile ilişkileri-
nin daha sağlıksız olduğu söylenebilir. Bu 
durum, annelerin öğrenim düzeyine ilişkin 
bulguları (Tablo 7) destekler niteliktedir. 
Yapılan bazı çalışmalar, meslekle tutum 
arasında önemli bir ilişki olduğunu gös-

Tablo 8 Anne Aile Çocuk İlişkileri Ölçeği Puanlarının Annelerin Mesleklerine Göre 
Aritmetik Ortalama, Standart Sapma ve ANOVA Sonuçları

Anne 
mesleği N

Sıcaklık ve 
sevgi

Saldırganlık 
ve kin

İlgisizlik ve 
ihmal

Ayrıştırılmamış 
reddetme Toplam

x S x S x S x S x S

Çalışmıyor 98 67,83 14,37 28,36 12,60 19,90 11,08 14,53 5,91 130,6 21,47

Serbest 16 71,50 4,39 26,62 8,39 17,31 8,00 13,75 4,58 129,1 20,55

Profesyonel 20 73,45 2,56 36,25 18,67 27,30 14,77 18,15 9,64 155,1 41,18

Varyans Analizi
sonuçları

F: 2,008
p: .138

F: 3,306
p: .040*

F: 4,293
p: .016*

F: 2,933
p: .057

F: 8,091
p: .000**

*p<.05, **p<.001
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meleri, sevgi ve ilgi göstermelerinin olumlu 
yönde etkileneceği söylenebilir. Bu nedenle, 
annelerin çocuk gelişimi, bakımı ve eğitimi 
konularında bilgilendirilmeleri onların 
çocuklarıyla ilgili konularda kendilerini 
daha güçlü hissetmelerini sağlayabilir. 
Zor yaşam şartları ve çalışma hayatı, an-
nelerin çocuklarıyla ilgili konularda daha 
katı bir tutum takınmalarına, çocuklarından 
mükemmel düzeyde davranışlar bekl-
emelerine neden olabilir. Annelerin, erken 
yıllardan itibaren çocuklarıyla ilgili ko-
nularda desteklenmesi, onların çocukların 
gelişimsel kapasiteleri ölçüsünde beklen-
tilerinin olmasında ve böylece olumlu tu-
tumlar geliştirmelerinde etkili olabilir.
Çocukları okul öncesi eğitim kurumuna 
devam eden annelerin okuldaki eğitim 
etkinliklerine dolaylı ya da doğrudan 
katılımlarının sağlanmasıyla, çocuklarına 
bakış açılarının değişeceği ve daha fazla 
olumlu tutumlar geliştirmelerinde etkili 
olabileceği unutulmamalıdır. Ayrıca, an-
nelerin çalışma hayatı ile birlikte evdeki so-
rumluluklar ve çocuğuyla ilgili sorumluluğu 
tek başına üstlenmesinin güçlükleri dikkate 
alınmalıdır. Bu nedenle, çocuğun bakımı ve 
yetiştirilmesinde anne kadar babaların da 
sorumluluklarının olduğu bilinciyle eğitim 
etkinliklerinde babalara da ulaşılmaya 
çalışmalıdır. Bu açıdan bakıldığında, okul 
öncesi eğitimi öğretmenlerine ailelerle ilgili 
çalışmaları planlı ve mümkün olduğunca 

anneleriyle yaptıkları çalışmada, annelerin 
çocuklarına karşı tutumlarının anne yaşı ve 
mesleği ile çocuğun cinsiyeti ve doğum sı-
rası değişkeninden anlamlı ölçüde etkilen-
mediğini bulmuşlardır. Bu bulgular, çalışma 
bulgularıyla kısmen benzerlik göstermekte-
dir.

SONUÇ VE ÖNERİLER

Çalışmada, anne-çocuk ilişkilerinin 
çocuğun cinsiyeti, evde büyükanne 
ve dede gibi aile bireyleriyle birlikte 
yaşanması değişkenlerinden anlamlı ölçüde 
etkilenmediği saptanmıştır.
Anne-çocuk ilişkilerinin çocuğun doğuş 
sırası ve kardeş sayısı, annenin yaşı, öğrenim 
durumu ve mesleği değişkenlerinden 
anlamlı ölçüde etkilendiği bulunmuştur. 
Tek çocuğa sahip annelerin çocukları ile 
ilişkilerinin daha sağlıksız olduğu,  26-30 
yaş aralığındaki annelerin yaşı daha büyük 
olan annelere göre, üniversite mezunu an-
nelerin diğer öğrenim düzeyindeki annelere 
göre, profesyonel bir meslekte çalışan an-
nelerin çalışmayan/ev hanımı ve serbest 
meslekte çalışan annelere göre çocukları 
ile ilişkilerinin daha sağlıksız olduğu  
bulgulanmıştır. 
Bu bulgular ve literatür bilgileri ışığında, 
aşağıdaki öneriler geliştirilmiştir:
Çocuklarını daha yakından tanıyan anneler-
in, çocuklarını kabullenmeleri ve benimse-
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ÇALIŞMA KÜLTÜRÜNDE TOPLUMSAL HAFIZANIN 
İZLERİ: HOFSTEDE ENDEKSLERİ ÇERÇEVESİNDE 

İSKANDİNAV ÜLKELERİ

E�gi TATLIOĞLU

Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler �akültesi �alışma Ekonomisi ve 
Endüstri İlişkileri Bölümü Doktora Öğren�isi

Özet: Paylaşılan ortak inançlar, normlar, algılamalar, toplumsal roller, ve kuşaktan kuşağa aktarılan 

değerler kültürü oluşturmaktadır. Bir kişi için hafıza neyse, bir toplum için de kültür onu ifade 

etmektedir. Toplumda ortaya atılan bir görüş doğru veya yanlış olarak tartışılmadan direkt kabul 

görüyorsa eğer bu görüş o toplumun kültürünü yansıtıyor demektir. Dille, ortak bir geçmişle, ortak 

söylemler ve sembollerle, toplumsal değer ve kurallarla yoğrulmuş olan kültür o toplumun çalışma 

kültürünün de belirleyicisi olmuştur. Bu çalışmada, bir refah adası olan İskandinavya’nın birbirine 

hem çok benzeyen hem de farklılaşan çalışma kültürleri, Geert Hofstede’in kültürel boyutları 

çerçevesinde karşılaştırmalı olarak ele alınarak, ülkelerin kültürel kodlarının çalışma kültürünü nasıl 

etkilediği ülke karşılaştırmalarıyla açıklanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Çalışma Kültürü, Kültürel Boyuz, Hofstede, İskandinavya

TRACE OF PUBLIC’S MEMORY ON BUSİNESS CULTURE: 
SCANDINAVIAN COUNTRIES WITHIN THE FRAME OF 

HOFSTEDE INDICES

            Abstract: Common beliefs, rules, perceptions, social roles and social values which are 

inherited from generation to generation creates the culture. Culture is public’s memory. If a view is 

accepted directly without discussing, we understand that this view reflects the society’s culture. All 

of this elements which creates the culture, determinative business culture of the society. This study 

want to present affects of society culture on business culture. For this reason the study of Geert 

Hofstede’ – culturel dimensions- were used to understand Scandinavian - welfare island- countries’ 

cultures and business cultures why so similar yet so different.

 Keywords: Business Culture, Culturel Dimensions, Hofstede, Scandinavia
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GİRİŞ

Kültür farklı tanımları olan bir kelimedir. 
Paylaşılan ortak inançlar, normlar, algıla-
malar, toplumsal roller ve kuşaktan kuşağa 
aktarılan değerler kültürü oluşturmaktadır. 
Geert Hofstede kültürü aklın kolektif 
programlanması olarak tanımlamıştır. Bir 
toplumda ortaya atılan bir görüş doğru veya 
yanlış olarak tartışılmadan direkt kabul gö-
rüyorsa eğer bu görüş o toplumun kültürünü 
yansıtıyor demektir. Dille, ortak bir geçmiş-
le, ortak söylemler ve sembollerle, toplum-
sal değer ve kurallarla yoğrulmuş olan kül-
tür o toplumun çalışma kültürünün de belir-
leyicisi olmuştur (Barutçugil, ss.53-54).

Hofstede yaptığı çalışmalarda ulusal kül-
türleri temel alarak ve karşılaştırmalı ola-
rak kültürel boyutları belirlemiştir. Bu, iş 
ortamlarındaki farklılıkları açıklamak için 
de kullanılan oldukça geçerli bir modeldir. 
Firmaların yönetimini etkileyen dört kültür 
boyutu “Belirsizlikten kaçınma, Güç me-
safesi, Erillik-Dişillik, Bireysellik-Kollek-
tivizm” olarak tanımlanmıştır. Daha sonra 
”Uzun döneme odaklanma” eklenerek bu 
boyutlar beşe çıkarılmıştır. Hofstede’in 
kültürel boyutları toplumdan topluma 
farklılık göstermektedir. Güç mesafesi yük- mesafesi yük-
sek olan toplumlarda güç ve servetin dağı-
lımında eşitsizlik daha fazladır.  Bireyle-
rin, toplumun üst sınıflarına doğru hareket 
imkanı kısıtlıdır. Güç mesafesi düşük olan 

toplumlarda ise herkes için fırsat ve eşitlik 
vurgulanmaktadır. Belirsizlikten kaçınma 
değerinin bir toplum için yüksek çıkması ise 
o toplumun belirsizlik ve şüphe toleransının 
düşük olduğunu göstermektedir. Bu durum-
da kanun, kural, düzenleme ve kontrollerle 
belirsizlik azaltılmaya çalışılır. Belirsizlik-
ten kaçınma değeri düşük ise, insanlar be-
lirsizlikten daha az endişe duyacak, farklı 
fikirlere daha fazla tahammül edebilecek, 
değişim adaptasyonu daha kolay olacak,  
risk alma konusunda daha cesur olacak ve 
kurallara daha az ihtiyaç duyacaklardır. Bi-
reysellik skoru yüksek olan bireyler yüksek 
haklara sahiptir ve insan ilişkileri daha gev-tir ve insan ilişkileri daha gev-
şektir. Kolektivist toplumlarda ise ilişkiler 
daha sıkıdır. Bireyler içinde oldukları grup-
larla ilgili yüksek sorumluluk hissederler. 
Yüksek erillik skoru, toplumda başarı, güç, 
kontrol gibi değerlerle cinsiyet ayrımcılığı-
nın yoğun olduğunu; düşük erillik skoru ise, 
bireylerin ılımlı, sevecen, kişileri ve durum-
ları umursayan niteliklerinin olduğunu gös-
termektedir. Cinsiyetler arası farklılık ve ay-
rımcılık daha azdır. Uzun dönem yönelimi 
skoru yüksek ise, insanlar bugün yaptıkla-
rının sonuçlarını uzun vadede göreceklerini 
kabullenirler. Geleneklere daha çok saygılı 
ve bağlıdırlar. Fakat böyle toplumlarda iş-
lerle ilgili süreçler uzun zamana yayılabilir. 
Diğer yandan uzun dönem yönelimi az ise, 
değişimler daha çabuk gerçekleşecek, gele-
nekler ve bağımlılıklar engel teşkil etmeye-
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nizasyon yapısı yaygındır. Çalışan ve yö-
neticiler arasında yakın mesafeli iletişim 
söz konusudur. Şirketler çalışanlarına özen 
gösterir, onları dinler ve önemli oldukları-
nı her şekilde hissettirmeye çalışırlar. Bu 
ülkelerde sosyal devlet anlayışı güçlüdür. 
Cinsiyet eşitliği; üst kademeden alt kade-
meye kadar yönetim biçimlerinde, iş kül-
türü ve kişiler arası ilişkilerde içselleştiril-
miştir. Tüm İskandinav ülkelerinde yüksek 
oranlı vergilendirme vardır(NordicBusine
ssCulture,www.enterpriseireland.com/en/
ExportAssistance/Market-ResearchCentre/
NordicBusinessCulture-Guide.pdf.,s.3.). 
Gelir vergisi %50’lere dayanan bu ülkelerde 
toplanan vergiler kamu hizmeti olarak hal-
ka dönmektedir. İşsizler, yaşlılar ve bakıma 
muhtaç kişiler, hemen devlet güvencesine 
alınırlar. İskandinav Sosyalizmi’ne göre 
çalışanlara verilen maaşlar ne çok düşük-
tür ne de çok yüksek(http://hedef150.com/
index.php?option=com_content&view=a
rticle&id=136&Itemid=114). İşletmelerin 
her düzeyinde sürdürülebilir kalkınmanın 
desteklenmesi için iddialı eylemleri var-
dır (ayrıntılı süreç analizi, enerji tüketimi, 
kimyasal madde kullanımı, geri dönü- kullanımı, geri dönü-
şüm vs.).  Şeffaflık, güven, dürüstlük çok 
önemlidir. Uluslararası düzeyde yolsuzluk 
çok düşük seviyelerdedir. Ufak hediyelere 
olumlu bakarlar. Fakat saatler, mücevherler, 
lüks seyahatler hoş karşılanmaz. El sıkışma 
sıkıca ve hızlı olmalıdır. Genellikle yanak-

cektir (Kartal ve Sofyalıoğlu, 2009)

Bu çalışmada ele alacağımız kültür ise güç-
lü iş ahlakına sahip, disiplinli, cinsiyet eşit-
liği yüksek, yaratıcı, demokratik yönetim 
uygulamalarıyla öne çıkan İskandinav ça-çıkan İskandinav ça- ça-
lışma kültürüdür. 

İskandinavya denildiğinde genel olarak 
ifade edilen ülkeler, Danimarka, İsveç ve 
Norveç’tir. Bazı kaynaklarda ise İskandi-
navya, Nordik ülkeleri olarak karşımıza çık-
maktadır. Nordik ülkeleri; Danimarka, İsveç 
ve Norveç’i kapsadığı gibi Finlandiya, İz-
landa , Faroe Adaları, Grönland ve Aland’ı 
da içine alan kuzey ülkelerini ifade etmek-
tedir (http://en.wikipedia.org/wiki/Scandi-
navia).

Birbirlerine hem çok benzeyen hem de çok 
farklı olan bu kültürler, İskandinav kültürü 
çatısı altında birleşmişlerdir. Bu çalışma-
mızda özellikle yedi asırdan fazla bir süre 
İsveç’in parçası olan, toplumsal ve siyasi 
yapısından dolayı özel bir konumda bulunan 
ve bu yüzden bir İskandinav ülkesi olarak 
kabul edilen Finlandiya’da ele alınmıştır.

İskandinav insanları Luteryen geleneğin- insanları Luteryen geleneğin-
den gelirler. Protestanlığın kurucusu sayı-
lan Martin Luther’ e tabi olan Luteryenler, 
Katolik kuralları ve Papanın dinsel başkan-
lığını tanımamışlardır. Bu geleneğin insan-
ları olan İskandinavlar, disiplinlidirler ve 
güçlü iş ahlakına sahiptirler. İskandinav 
ülkelerinde demokratik yönetim ve orga-
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şu şekildedir:

Tablodan da anlaşılacağı üzere 50 puan sınır 
kabul edildiğinde, bu dört ülkede Danimarka 
başta olmak üzere yüksek bireysellik, İsveç 

tan öpüşme ve çok fazla sarılmadan rahatsız 
olurlar (“Nordic Business Culture”).

Hofstede’in kültürel boyut araştırmasına 
göre bu ülkeler için ortaya çıkan sonuçlar 

Tablo1: İskandinav ülkeleri kültürel boyut karşılaştırılması

İsveç Norveç Danimarka Finlandiya 

Belirsizlikten Kaçınma 29 50 23 59

Güç mesafesi 31 31 18 33

Erillik- Dişilik 5 8 16 26

Bireysellik 71 69 74 63

Uzun Döneme 
Odaklanma 20 44 46 41

başta olmak üzere düşük erillik, yine Dani-
marka başta olmak üzere düşük güç mesa-
fesi bulunmaktadır. Aralarındaki farkların 
en yoğun olduğu iki boyut ise belirsizlikten 
kaçınma ve uzun döneme odaklanma olarak 
karşımıza çıkmaktadır (http: //geert-hofste-
de.com/). Norveç ve Finlandiya’nın belir-
sizlikten kaçınma durumlarının ortalama ve 
ortalamanın üstünde olduğu görülmektedir. 
Bu noktadan yola çıkarak bu iki toplumun 
şüphe toleransının düşük olduğu ve bunu 
ortadan kaldırmak için diğerlerine oranla 
kanun, kural, kontrollere daha fazla ihtiyaç 
duyulduğu anlaşılmaktadır. Uzun döneme 
odaklanma skoru İsveç’te en düşük, diğer-
lerinde ise ortalamanın altında olmakla be-
raber İsveç’e oranla yarı yarıya fazla olduğu 
görülmektedir. Bu da bize İsveç’in diğerle-

rine nazaran değişimlere daha çabuk adapte 
olabildiğini ve geleneklerle, bağımlılıkların 
engel teşkil etmediğini göstermektedir.

Tabloyu da göz önünde bulundurarak ülke-
lerin çalışma kültürlerini detaylandırmak 
tabloyu daha iyi anlamlandırmamızı sağla-
yacaktır.

1. İskandinav Ülkeleri Çalışma Kültürü

1.1. Danimarka

Arketipi: Çiftçi

Danimarkalılar:  

•	 Bireycilerdir.

•	 Hayatı çok ciddiye alıp dramatize etmez-
ler. Take it easy ifadesini sık kullanırlar.

•	 Ticaret gelenekleri çok eskilere dayanır. 
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Fakat gerçekte inatçı,mücadeleci ve se-
batkardırlar.

•	 Çalışkan, disiplinli ve performans odak-
lıdırlar. Okullarında verilen eğitim di-
siplin eksenlidir ve bu da iş kültürlerine 
yansır.

•	 Çalışanlarda adalet duygusu tatmin edil-
diği sürece örgütsel dayanışma kuvvetli-
dir. İş kültürlerinin temelini bu oluşturur 
(“Nordic Business Culture”, ss.5-7.).

•	 Çok dakiktirler ve karşı taraftan da bunu 
beklerler. “Whatever is said is what app-
lies” yaygın olarak kullanılan bir ifade-
dir. İş görüşmeleri ve müzakereler zama-
nında, kısa bir “small talk” ile başlar ve 
direkt olarak konuya girilir. Görüşmeler 
restoranlarda değil, ofislerde yapılır. Fin-
liler toplantılara iyi bir şekilde hazırla-
nırlar.

•	 İlk görüşme ve toplantıda, el sıkışma 
alışılmış bir durumdur. Finliler giyimle-
rinde rahat ve gösterişsizdirler. Kartvizit 
vermek önemli bir husustur.

•	 Örgütsel gelenekler önemlidir. Bu yüz-
den insanlar yeni düzenlemeler ve mo-
dern yönetimlere karşı şüpheyle yakla-
şırlar.

•	 Genelde, Finliler kendilerini resmi ola-
rak el sıkışma esnasında, isim ve soyad-
ları ile takdim ederler. Karşı tarafında 
kendilerini aynı şekilde takdim etmeleri-

Beceriklidirler, kolay pes etmezler ve 
mücadelecidirler.

•	 Milliyetçilerdir. (Avrupa Bir-
liği üyesi olmalarına rağmen                                                                                                                               
Danimarka Kronu’nu korumuşlardır. 
Ödemeler için kullandıkları ulusal kart-
ları vardır  -Dankart-).

•	 Küçük bir ülkedir ve belki bu durum 
olabilecek her pozisyonda başrol oyna-
ma hırslarını açıklamaktadır. Ülkelerinin 
boyutu hakkında şaka yapılmasından hiç 
hoşlanmazlar.

•	 Bir İskandinav ülkesi olmasına rağmen 
iş kültürü oldukça hiyerarşik bir yapıda-
dır. Kararları yönetici alır.

•	 Danimarkalı biriyle iş yaparken kişisel 
alanına girmemeye ve dokunarak iletişim 
kurmamaya dikkat edilmelidir (“Nordic 
Business Culture”, s.5.).

•	 Dakiklik önemlidir.İş toplantılarına ha-
zırlıklı gelmek önem taşır (http://www.
itkib.org.tr/ihracat/disticaretbilgileri/ra-
porlar/dosyalar/danimarka_ulke_ rapo-
ru.pdf.).

1.2.  Finlandiya

 Arketipi: Öncü, çığır açan.

 Finler:

•	 Görünürde kontrollü ve soğukkanlıdırlar. 
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şiklikler utanç vericidir.

•	 Pratiktirler. Sorunlara pratik çözümler 
getirebilirler (İKEA örneği).

•	 Sözleşmenin kabul edilmesinde önemli 
olan, tarafların bazı kısımlarda anlaşabil-
meleridir. “Tümevarım tümdengelimden 
daha güvenilirdir”.

•	 Diğer yandan sıkı etik normları vardır: 
çözümler çevreye duyarlı olmalıdır, gü-
venlik önceliklidir, cinsiyet eşitliği çok 
önemlidir ve alkol devlet tekelindedir.

•	 Hiyerarşi yüzeyseldir. Kişiler kendileri-
ni ifade hakkına sahiptirler ve bunu ta-
lep edeler. Kararlar oy birliği ile alınır. 
Çalışanların toplantıda sessiz kalmaları 
memnuniyetsizliklerinin göstergesidir.

•	 Gelenekler,törenler, resmi unvanlar ve 
hiyerarşiler önemsizdir.

•	 İsveç’te modern görünmek ya da olmak 
önemlidir. “Öne çık” yaygın olarak kul-
lanılan bir ifadedir.

•	 Bir Çin atasözü olan “ önce birbirimizi ta-
nıyalım sonra iş yaparız” durumu burada 
geçerli değildir. İş yemeklerinde havadan 
sudan birkaç kelimeyle giriş yapılır ve 
sonra direkt harekete geçilir. ABBA’dan 
bahsetmek kabul edilebilir bir durumdur 
ve bu İsveçlileri iyi hissettirir (“Nordic 
Business Culture”, ss.7-11).

•	 Dakik olmak çok önemlidir.

ni beklerler     (www.counsellors.gov.tr/
upload/SF/Fin_Kulturu.doc).

1.3.  Norveç

Arketipi: Balıkçı

            Norveçliler:

•	 Meraklı, pozitif ve bireyseldirler.

•	 Milliyetçi ve kibirlidirler.

•	 Dünyanın en büyük petrol ve doğal gaz 
ihraç eden ülkesidir. Gelir dağılımı ada-
letli ve Avrupa’daki en düşük işsizlik dü-
zeyine sahip ülkedir.

•	 Şirketleri için dünyada cinsiyet kotasıyla 
ilgili mevzuatı tanıyan ilk ülkedir. Yöne-
tim kurulu üyelerinin en az %40’ı kadın 
olmalıdır. 

•	 Hiyerarşi yüzeyseldir.

1.4.  İsveç

 Arketipi: Fabrika işçisi

 İsveçliler:

•	 Rasyonel, pragmatist, uzlaşmacılar.

•	 Herkesin davranışını gözlemleme eğili-
mindedirler. Farklı davranış sergileme-
nin utanç verici olduğunu düşünürler.

•	 Değişimden kaçınma veya önemsiz deği-
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(2009). “Kültürel Uzaklığın Dış Pazara 
Giriş Yöntemi Üzerindeki Etkisinin Türki-
ye’deki Yabancı Yatırımlar Açısından İnce-
lenmesi”, Celal Bayar Üniversitesi S.B.D., 
C.  VII, S. 2, Manisa, 2009.
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•	 Grup içerisinde rekabet edecek bir duru-
ma yer verilmez. Grup performansı öne 
çıkarılmıştır. Ödül veya eleştiri bireylere 
yönelik değil gruba yönelik olmaktadır. 

•	 Ofislerde geç saatlere kadar kalmak işle-
rin yapılabilmesi konusunda iyi organize 
olunmadığı algısı yaratır  (http://www.tu-
tev.org/KulturUssuDetay.asp?ID=221).

SONUÇ
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vesinde toplumsal kültürün çalışma kültürü-
nü ne şekilde etkilediği, İskandinav ülkeleri 
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mış ve çalışma kültüründe toplumsal hafıza-
nın izleri aranmıştır. Bireyselliğin, eşitliğin, 
fırsat eşitliğinin, disiplinin, güçlü sosyal 
adalet ve insan haklarının hakim kültürel 
değerler olduğu İskandinav ülkelerinde tüm 
bu değerlerin alt kademeden üst kademeye 
kadar çalışanlarlar arası ilişkilerde ve örgüt 
politikalarında içselleştirildiği gerçeğiyle 
karşılaşılmıştır.
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OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİN İLETİŞİM BECERİ-
LERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER YÖNÜNDEN İNCELENMESİ

�atma TEZEL ŞAHİN1 Adalet KANDIR2

Münevver Can YAŞAR3  Elçin YAZICI4

1Ga�i Üniversitesi Mesleki Eğitim �akültesi �o�uk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü
2Ga�i Üniversitesi Mesleki Eğitim �akültesi �o�uk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü

3Afyon Ko�atepe Üniversitesi Eğitim �akültesi İlköğretim Bölümü
4M.E.B. Anasınıfı Öğretmeni

Özet: İletişim becerisi, eğitimin sağlıklı bir şekilde yapılabilmesinin en önemli koşullarından biri-

dir. Günümüzde eğitim ve öğretim etkinliklerinin  kalitesi, öğretmenin iletişim becerilerinde ortaya 

koyacağı başarıya bağlıdır. Öğretmenin mesleği gereği iyi bir iletişimde olması ve kendini bu konu-

da geliştirmesi gerekmektedir. İyi bir iletişim çocukları bilgi alış verişine, düşüncelerini paylaşma-

ya, toplumsallaşmaya ve olumlu bir kişilik geliştirmeye hazırlar. Bu noktadan hareketle araştırma, 

okul öncesi öğretmenlerin iletişim becerilerinin bazı değişkenler yönünden incelenmesi amacıyla 

yapılmıştır. Araştırmanın evrenini, Afyonkarahisar il Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı ilköğretim 

okullarının bünyesindeki anasınıflarında görev yapan öğretmenler oluşturmaktadır. Araştırmanın 

örneklemine, evren içinden araştırmaya gönüllü olarak katılmak isteyen ve dört yıllık lisans mezunu 

olan toplam 80 okul öncesi öğretmeni dahil edilmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak, okul 

öncesi öğretmenlerin demografik özelliklerinin yer aldığı “Genel Bilgi Formu” ve araştırma proble-

minin çözümü için gerekli bilgileri toplamada Ersanlı ve Balcı (1998) tarafından geliştirilen “İleti-

şim Becerileri Envanteri” kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde normallik testi sonucunda; 

gruplar arası farklılık incelenirken ikili gruplarda Mann Whitney U-Testi, ikiden fazla gruplarda 

ise Kruskal Wallis H-Testi uygulanmıştır. Araştırma sonucunda, okul öncesi öğretmenlerin iletişim 

becerilerinde (zihinsel, duygusal ve davranışsal alt boyut puanları) yaş, meslekteki hizmet süresi, 

sınıftaki çocuk sayısı ve hizmetiçi eğitime katılma durumu gibi değişkenler yönünden anlamlı fark-

lılık görülmediği tespit edilmiştir. 

Anahtar Sözcükler: Okul Öncesi Dönem, Okul Öncesi Öğretmeni, İletişim Becerileri
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AN INVESTIGATION OF E ARLY CHILDHOOD
EDUCATORS’ COMMUNICATIVE SKILLS ACCORDING TO 

SOME VARIABLES

Abstract: Communicative skill is one of the important prerequisites for an efficient education. To-

day, the quality of education largely depends on the success of the teacher at communicative skills. 

Thus it is necessary for the teacher to take part in a good communicative setting and develop his/her 

related skills. A healthy communication prepares children for knowledge exchange, sharing views, 

socialization and a healthy personality. From this point of view, this study aimed to investigate early 

childhood educators’ communicative skills according to some variables. The population of the study 

consisted of the preschool teachers serving at preschool sections of elementary schools located in 

Afyonkarahisar. Sample of the study was comprised of volunteered 80 preschool teachers holding 

a major degree in early childhood education. In order to gather data, General Information Form 

which included items regarding the demographical characteristics of preschool teachers and “Com-

municative Skills Inventory” which was developed by Ersanlı and Balcı (1998) were used. In the 

analysis of the data gathered, as the distribution was not normal, Mann-Whitney U-Test was used to 

look for differences between groups while Kruskal Wallis H-Test was used for comparison between 

more than two groups. According to the findings, no significant difference was found out between 

the preschool teachers’ communicative skills (cognitive, emotional and behavioral subdimension 

scores) and their age, duration of service, number of children in their classes and their in-service 

training experiences.

Key Words: Early Childhood Period, Preschool Teacher, Communicative Skills  

GİRİŞ

Öğrenme öğretme süreçlerinin temel öğe-
lerinden olan öğretmen, çocuklarla devamlı 
etkileşim halinde bulunan, eğitim progra-
mını uygulayan, eğitim ortamında istendik 
davranışları kazandıran öğretimi yöneten 
ve hem öğretimin hem de çocukların değer-
lendirmesini yapan kişidir. Yeni yetişecek 
bireylere rehberlik edecek, geleceğin şekil-

lenmesinde etkili olan öğretmenin bu işlevi-
ni yerine getirebilmesi için yeterli nitelikleri 
kazanmış olması gerekir. Öğretmenin sahip 
olması gereken özelliklerden biri de etkili 
iletişim becerileridir. Etkili iletişim bece-
rilerine sahip öğretmenler; öğretim süre-
cinde etkili bir izlenim oluşturup, çocuklar 
ile olumlu ilişkiler kurarak onların öğretici 
kişiliklerini en üst noktaya kadar taşıyabil-
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öğrendiklerini uygulamaya dökebilmesi ve 
iyi bir iletişim becerisine sahip olması ge-
rekmektedir. Olumlu iletişim ile organize 
edilecek bir öğrenme süreci, öğretmen-ço-
cuk arasındaki karşılıklı güven ve empati-
nin güçlendirilmesine ortam hazırlayacaktır 
(Baykara-Pehlivan, 2005:17; Keçeci ve Ta-
şocak, 2009:132; Çelik ve Çağdaş: 2010:25; 
Girgin, Özyılmaz-Akamca, Ellez ve Oğuz, 
2010:3; Kandır, Özbey ve İnal, 2010:26; 
Akgün, Yarar ve Dinçer, 2011:2).

Okul öncesi öğretmeni, çocuklarla iletişim 
kurarken öncelikle çocuklara dil gelişimi 
açısından model olduğunun bilincinde ol-
malıdır. Bir dilin iyi kullanılabilmesi ve ko-
nuşarak mesaj iletilebilmesi için bireyin o 
dille ilgili sözcük dağarcığının geniş olma-
sı, dilbilgisi kurallarına uygun konuşması 
ve ses tonunu iyi ayarlaması gerekmekte-
dir. Öğretmenler bazen dikkati toplayabil-
mek ya da kızgınlık duygusunu ifade ede-
bilmek amacıyla ses tonunu yükseltebilir. 
Bu bağlamda okul öncesi öğretmeninin, 
iletişim becerilerinde sahip olması gere-
ken temel özellik, çocuklarla iletişim ku-
rarken ses tonunu iletişimin içeriğine göre 
ayarlayabilmesidir (Ihmeideh, Al-Omari ve 
Al-Dababneh, 2010:1;  Kandır, Özbey ve 
İnal, 2010:33; Yılmaz, Yoncalık ve Çimen, 
2010:144).

Okul öncesi eğitimde, öğretmenin sahip ol-
duğu nitelikler daha da önem kazanmakta-

mektedirler (Kılıç ve Saruhan, 2006:408; 
Gürşimşek, Ekinci-Vural ve Selçioğlu-De-
mirsöz, 2008:3; Hornel, 2011:306; Tepeli 
ve Arı, 2011:387; Piji-Küçük, 2011:936).

Eğitim bir iletişim etkinliği, öğretmenlik 
de bir iletişim mesleğidir. İletişim sürecin-
de, mesajı iletme görevini üstlenen kay-
nağa, yani öğretmene öğrenme sürecinde 
önemli sorumluluklar düşmektedir. İletişim 
becerileri eğitimin sağlıklı bir şekilde ya-
pılabilmesinin en önemli koşullarından bi-
ridir (Pinto, Simpson ve Bakken, 2009:99; 
Girgin, Özyılmaz-Akamca, Ellez ve Oğuz, 
2010:2; Tepeli ve Arı, 2011:387; Weiss ve 
Theadore, 2011:195). İletişim, “bizim baş-
kalarını, başkala rının da bizi anlamalarına 
yarayan bir süreç” olarak tanımlanırken 
aynı zamanda iletişim bilgi, beceri, duygu, 
düşünce, tutum ve tavırların paylaşılması ya 
da anlamların ortak kılınması süreci olarak 
da ifade edilmektedir (Korkut, 2005:143; 
Saracaloğlu, Yenice ve Karasakaloğlu, 
2009:188; Bingöl ve Demir, 2011:152). 

Bir iletişim mesleği olan öğretmenlikte 
mesleki ölçütlerin başında, iyi bir iletişim 
becerisine sahip olmak gelmektedir (Di-
lekmen, Başçı ve Bektaş, 2010:223). Bütün 
eğitim kademelerinde olduğu gibi okul ön-
cesi eğitim kurumlarında da kaliteli bir eği-
tim verecek öğretmenin; kişilik özellikleri, 
mesleki bilgi ve becerileri ön plana çıkmak-
tadır. İyi bir öğretmenin, yalnızca eğitim 
vereceği konuyu teorik olarak bilmesi değil, 
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dır, Özbey ve İnal, 2010:33; Akgün, Yarar 
ve Dinçer, 2011:2).

Öğretmenin çocuklarla iletişim kurarken 
iletişimin önemli bir öğesi olan yüz ifade-
sini de etkin bir biçimde kullanması ge-
rekmektedir. Tebessüm ederek kızgınlığını 
belirten ya da ilgisiz bir yüzle övgüde bu-
lunan bir öğretmenin iletmek istediği mesaj 
çocuklar tarafından tam anlaşılmayacaktır. 
Bu doğrultuda öğrenme sürecinde öğret-
men, duygularını hem sözel hem de sözel 
olmayan davranışlarla uygun bir biçimde 
ifade edebilmelidir (Kandır, Özbey ve İnal, 
2010:33).

Öğretmen, kendi iletişim becerisi yanında 
çocukların da birbirleriyle etkili iletişim 
kurabilme becerilerini geliştirmeye çalış-
malıdır. Özellikle sınıf düzenini çocukların 
birbiriyle iletişime girerek gerekli sosyal ve 
kültürel değerleri edinebilmelerine zemin 
oluşturabilecek bir şekilde düzenlemelidir. 
Ayrıca sınıf içi problemlerin çözümünde 
öğretmenler etkili bir iletişimle, çocuklar-
la beraber sorunu detaylarıyla analiz edip, 
nasıl çözüleceğine karar verebilirler (Tatar, 
2004:4; Engin ve Aydın, 2007:12; Eisen-
berg, Johnson ve Berkowitz, 2010:25; Gre-
enwood, Buzhardt, Walker, Howard ve An-
derson, 2011:112; Şahin, 2011:240).

Öğretmen çocuk iletişiminin olumlu ve et-
kili olabilmesi için, öğretmenin çocuklara 
eğlendiğini gösterebilmesi, güvenilir ol-

dır. Eğitimde etkili bir iletişim için kaynak 
olan öğretmenin, alıcı olan çocuğa karşı tu-
tum ve davranışları önemlidir. Öğretmenin 
çocuğun birden fazla duyu organına hitap 
etmesi iyi bir iletişim kurabilmesi için ön 
koşuldur. İletişimde alıcı için uygun mesa-
jı, kaynak seçmektedir. Örnek olarak; öğ-
retmenin dikkati dağılan çocuğun dikkati-
ni toplamak için onun omzuna dokunması, 
yüzüne bakması, soru sorması gibi iletişim 
yöntemlerinden çocuğa uygun olanı seç-
mesi etkili iletişimin kurulmasına katkıda 
bulunur. Öğretmenin bu noktada hem ço-
cukların sözel olmayan beden dilini yorum-
layarak onların gereksinimlerini, duygusal 
sorunlarını, konuya olan ilgilerini anlaya-
bilmesi ve yorumlayabilmesi hem de kendi 
beden dilini etkili bir biçimde kullanarak 
ilgiyi, dikkati çekebilmesi, duygu ve istek-
lerini etkili olarak iletebilmesi gerekir (En-
gin ve Aydın, 2007:5; Çankaya ve Aküzüm, 
2010:50; Kandır, Özbey ve İnal, 2010:34; 
Hornel, 2011:307).

Okul öncesi dönemde, öğretmen ve çocu-
ğun her türlü ilişkisi olumlu etkileşim ya-
ratma açısından bir fırsattır. Öğretmen ço-
cuklarla bu olumlu etkileşimi yaratmak için 
çocukları dinlemek, göz teması kurmak gibi 
yöntemler kullanabilir. Öğretmen-çocuk 
etkileşiminde, öğretmenin çocuklarla göz 
teması kurması hem çocukların kendisini 
daha dikkatli dinlemesini sağlar hem de ço-
cuklara önemsendikleri mesajını verir (En-
gin ve Aydın, 2007:9; İlgar, 2007:99; Kan-
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radeniz & Demirel, 2011).

 Evren ve Örneklem

Araştırmanın evrenini, 2011-2012 eğitim 
öğretim yılında Afyonkarahisar il Mil-
li Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı ilköğretim 
okullarının bünyesindeki anasınıflarında 
görev yapan öğretmenler oluşturmaktadır. 
Araştırmanın örneklemine, evren içinden 
araştırmaya gönüllü olarak katılmak isteyen 
ve dört yıllık lisans mezunu olan toplam 80 
okul öncesi öğretmeni dahil edilmiştir. Araş-
tırmaya dahil edilen öğretmenlerin demog-
rafik özellikleri incelendiğinde; %45,0’ının 
30-39 yaş aralığında, %43,8’inin 29 yaş ve 
altı, %11,2’sinin ise 40 yaş ve üstünde ol-
duğu; %43,8’inin 1-5 yıl arası, %32,5’inin 
6-10 yıl arası, %23,7’sinin ise 11 yıl ve üze-
ri hizmet yılına sahip olduğu; %58,8’inin 
sınıfında 21 ve daha fazla çocuk, %36,2’si-
nin 16-20 çocuk, %5.0’nın ise 10-15 çocuk 
bulunduğu; %66,3’ünün daha önce iletişim 
becerileri ile ilgili hizmetiçi eğitime katıl-
madığı, %33,7’sinin ise katıldığı belirlen-
miştir.

Veri Toplama Araçları

Araştırmada veri toplama aracı olarak, okul 
öncesi öğretmenlerin demografik özellik-
lerinin yer aldığı “Genel Bilgi Formu” ve 
araştırma probleminin çözümü için gerekli 
bilgileri toplamada “İletişim Becerileri En-
vanteri” kullanılmıştır. 

ması, verdiği sözleri yerine getirmesi, ço-
cuklarla her gün birebir olarak ilgilenmesi 
ve onların başarılarını paylaşması gerekir. 
Öğretmen çocuklara neyi nasıl söylediği-
nin farkında olmalı ve çocuklarla iletişimde 
onlara değerli olduklarını gösteren ifadeler 
kullanmalıdır. Çünkü çocuklar öğretmenle-
riyle iyi bir ilişki kurabilmek için; onların 
gereksinimlerinin farkında olan, öğrenme 
deneyimlerini harekete geçiren, olumlu iliş-
kiler kurmaları için destekleyen bir öğret-
mene gereksinim duyarlar (Özerbaş, Bulut 
ve Usta, 2007:125; Kandır, Özbey ve İnal, 
2010:34).

Çocuğun bir bütün olarak gelişimi, erken 
yaşlardan başlayarak çevresiyle kurduğu et-
kileşimin ürünüdür. Çocuğun öğretmeniyle 
kurduğu iletişim çocuğun gelişiminde, öğ-
renmesinde, okula ve öğrenmeye karşı olan 
tutumunda ve okula uyumunda önemli bir 
faktördür. Bu noktadan hareketle araştırma, 
okul öncesi öğretmenlerin iletişim becerile-
rinin bazı değişkenler yönünden incelenme-
si amacıyla planlanmıştır.

MATERYAL VE YÖNTEM

Bu araştırma; okul öncesi öğretmenlerin ile-
tişim becerilerinin yaş, meslekteki hizmet 
yılı, sınıf mevcudu ve hizmetiçi eğitime ka-
tılma değişkenlerine göre farklılık gösterip 
göstermediğini ortaya koyduğundan betim-
sel nitelikte olup, tarama modeli tipindedir 
(Büyüköztürk, Kılıç-Çakmak, Akgün, Ka-
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ve. 82’dir. Ölçeğin geçerlilik katsayısı ise 
.70 olarak belirlenmiştir. 

Verilerin Analizi

Elde edilen verilerin analizinde; okul ön-
cesi öğretmenlere ilişkin demografik özel-
liklerin değerlendirilmesinde frekans ve 
yüzde gibi betimsel istatistikler kullanıl-
mıştır. Okul öncesi öğretmenlerin İletişim 
Becerileri Envanteri’nden elde edilen ve-
rilerin normallik testi sonucunda; gruplar 
arası farklılık incelenirken ikili gruplarda 
Mann Whitney U-Testi, ikiden fazla grup-
larda ise Kruskal Wallis H-Testi uygulan-
mıştır. Gruplar arası farklılık incelenirken; 
anlamlılık seviyesi olarak 0,05 kullanılmış 
olup p<0,05 olması durumunda gruplar ara-
sı anlamlı farklılığın olduğu, p>0,05 olması 
durumunda ise gruplar arası anlamlı farklı-
lığın olmadığı belirtilmiştir (Büyüköztürk, 
Kılıç-Çakmak, Akgün, Karadeniz & Demi-
rel, 2011). 

BULGULAR VE TARTIŞMA

Okul öncesi öğretmenlerin iletişim beceri-
lerinin yaş, meslekteki hizmet yılı, sınıftaki 
çocuk sayısı ve iletişim becerileri konusun-
da hizmetiçi eğitime katılma değişkenlerine 
göre dağılımını gösteren tablolar aşağıda il-
miş ve tartışılmıştır.

Genel Bilgi Formu: Araştırmacılar tarafın-
dan geliştirilen formda; öğretmen adayları-
nın yaşı, meslekteki hizmet yılı, sınıfındaki 
çocuk sayısı ve iletişim becerilerine yönelik 
hizmetiçi eğitime katılma durumlarına iliş-
kin çoktan seçmeli sorular yer almaktadır. 

İletişim Be�erileri Envanteri: Ersanlı ve 
Balcı (1998) tarafından geliştirilen envan-
ter, 45 maddeden ve üç alt boyuttan oluş-
maktadır. Bu alt boyutlar madde içerikle-
rine göre; bilişsel, duyuşsal ve davranışsal 
olarak adlandırılmıştır. Her alt boyutta ilgili 
15 madde bulunmaktadır. Maddeler; “her 
zaman”, “genellikle”, “bazen”, “nadiren”, 
“hiçbir zaman” olarak yanıtlanmaktadır. 
Her alt ölçek ayrı ayrı değerlendirileceği 
gibi ölçeğin toplamına bakarak bireyin ge-
nel iletişim beceri düzeyi belirlenebilir. Her 
bir alt ölçekten alınabilecek en yüksek puan 
75 en düşük puan ise 15’tir. Hangi alt öl-
çekteki puanı yüksek ise iletişim becerisi 
açısından o alt boyutta daha iyi olduğu söy-
lenebilir. Ölçeğin tamamı için ise, puanların 
yüksekliği o bireyin iletişim beceri düzeyi-
nin yüksek olduğunu göstermektedir. Test-
tekrar test yöntemi ile yapılan güvenirlik ça-
lışması sonucunda Cronbach Alfa güvenir-
lik katsayısı .68, test yarılama yöntemi ile 
yapılan çalışmada Cronbach Alfa güvenirlik 
katsayısı .64 ve ölçeğin iç tutarlılığını belir-
lemek amacıyla uygulanan Cronbach Alfa 
katsayısı .72 olarak bulunmuştur. Alt boyut-
lardan her biriyle toplam iletişim becerileri 
arasındaki korelasyonlar sırası ile .83, .73 
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Korkut (2004) araştırmasında, iletişim eği-
timi alan psikolojik danışmanların bazı 
niteliklerini değişkenler açısından incele-
miştir. Araştırma sonucunda, katılımcıların 
yaşa göre iletişim becerileri değerlendirme 
ölçeğinden elde ettikleri puanları incelendi-
ğinde, yaş ilerledikçe elde edilen puan orta-
lamasının azaldığını tespit edilmiştir. Bu so-
nucun Tablo 1’de yer alan yaş değişkeninin 
okul öncesi öğretmenlerinin iletişim beceri 
alt boyut puanları ile ilgili elde edilen bul-
gularla örtüştüğü söylenebilir. Bu durum, 
genç bireylerin iletişimle ilgili bilgi ve uy-
gulamalar hakkında daha bilinçli ve iletişim 
becerilerini geliştirmede daha istekli olma-
larıyla açıklanabilir. 

Tablo 1 incelendiğinde; okul öncesi 
öğretmenlerin yaş grupları ile İletişim 
Becerileri Envanteri’nin zihinsel (H=1,527, 
p>.05), duygusal (H=1,139, p>.05) ve 
davranışsal (H=1,321, p>.05) alt boyutları 
puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı 
farklılık görülmemektedir. İstatistiksel 
açıdan anlamlı farklılık olmamakla birlikte 
İletişim Becerileri Envanteri zihinsel ve 
davranışsal alt boyutu sıra ortalamalarının 
29 yaş ve altı öğretmenlerde daha 
yüksek olduğu, duygusal alt boyutu 
sıra ortalamasının ise 29 yaş ve altı 
öğretmenlerde daha düşük olduğu dikkati 
çekmektedir. 

İletişim Be�erileri 
Envanteri Yaş n X Med. Min. Max. SS Sıra 

Ort.

Kruskal Wallis H-Testi

H P

Zihinsel Boyut 

29 yaş ve altı 35 56,23 56 44 68 4,94 44,03

1,527 .46630-39 yaş 36 54,89 54,5 46 64 4,51 37,25

40 yaş ve üzeri 9 55,78 53 49 64 6,02 39,78

Duygusal Boyut 

29 yaş ve altı 35 54,60 54 44 67 4,90 37,60

1,139 .56630-39 yaş 36 55,31 55,5 46 64 4,19 42,06

40 yaş ve üzeri 9 55,67 57 45 64 6,69 45,56

Davranışsal Boyut 

29 yaş ve altı 35 55,29 55 44 65 4,46 43,73

1,321 .51730-39 yaş 36 54,33 54,5 47 62 4,14 38,57

40 yaş ve üzeri 9 53,44 54 44 63 5,96 35,67

Tablo 1. Yaş Gruplarına Göre İletişim Becerileri Envanteri Kruskal 
Wallis H-Testi Sonuçları
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menlerin iletişim becerisi algılarının mes-
lekteki hizmet yılı değişkenine göre farklı-
lık göstermediği saptanmıştır. 

Tepeli ve Arı (2011) araştırmalarında, okul 
öncesi eğitim öğretmeni ve öğretmen aday-
larının iletişim ve sosyal beceri düzeylerini 
incelemişlerdir. Araştırma sonucunda, okul 
öncesi öğretmenlerinin meslekteki hizmet 
yılı arttıkça iletişim puan ortalamalarının 
düştüğü belirlenmiştir.

Durukan ve Maden (2010) araştırmalarında, 
Türkçe öğretmenlerinin iletişim becerileri-
ni cinsiyet, hizmet yılı ve mezuniyet değiş-
kenlerine göre incelemişlerdir. Araştırma 
sonucunda, 1-5 yıllık Türkçe öğretmenleri-
nin iletişim becerilerinin daha kıdemli öğ-
retmenlerin iletişim becerilerinden önemli 
düzeyde yüksek olduğunu tespit etmişlerdir.

Tablo 2 incelendiğinde; okul öncesi öğ-
retmenlerin meslekteki hizmet yılları ile 
İletişim Becerileri Envanteri’nin zihinsel 
(H=3,259, p>.05), duygusal (H=0,186, 
p>.05) ve davranışsal (H=1,342, p>.05) 
alt boyutları puanları arasında istatistiksel 
olarak anlamlı farklılık görülmemektedir. 
İstatistiksel açıdan anlamlı farklılık olma-
makla birlikte İletişim Becerileri Envanteri 
zihinsel alt boyutu sıra ortalamasının 1-5 yıl 
çalışan öğretmenlerde daha yüksek olduğu, 
duygusal alt boyutu sıra ortalamasının 11 yıl 
ve üzeri çalışan öğretmenlerde daha düşük 
olduğu ve davranışsal alt boyutu sıra orta-
lamasının 11 yıl ve üzeri çalışan öğretmen-
lerde daha yüksek olduğu öne çıkmaktadır. 

Bozkurt-Bulut (2004) araştırmasında, sınıf 
öğretmenlerinin iletişim becerisi algılarını 
incelemiştir. Araştırma sonucunda, öğret-

Tablo 2. Meslekteki Hizmet Yılına Göre İletişim Becerileri Envanteri Kruskal Wallis 
H-Testi Sonuçları

İletişim Be�erileri 
Envanteri Hi�met Yılı n X Med. Min. Max. SS Sıra 

Ort.
Kruskal Wallis H-Testi

H P

Zihinsel Boyut 
1-5 yıl 35 56,66 56 48 68 4,48 45,50

3,259 .1966-10 yıl 26 54,23 53,5 44 63 4,98 34,83
11 yıl ve üzeri 19 55,42 54 48 64 5,11 39,05

Duygusal Boyut 

1-5 yıl 35 55,09 54 45 67 4,95 40,10

0,186 .9116-10 yıl 26 55,38 56 44 64 4,30 42,02

11 yıl ve üzeri 19 54,47 57 45 62 5,25 39,16

Davranışsal Boyut 

1-5 yıl 35 54,11 54 44 64 4,21 37,59

1,342 .5116-10 yıl 26 54,88 56 48 65 4,41 41,00

11 yıl ve üzeri 19 55,32 56 44 63 5,18 45,18
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hizmet yılına sahip olan öğretmenlerin ileti-
şim konusunda esnek bir anlayışa sahip ol-
mamaları, mesleki tükenmişlik düzeylerinin 
yüksek olması ve motivasyonlarının düşük 
olması gibi nedenlerin etkisi ile açıklanabi-
lir. 

Araştırma sonuçlarının, Tablo 2’de yer alan 
meslekteki hizmet yılı değişkeninin okul 
öncesi öğretmenlerinin İletişim Becerileri 
Envanteri alt boyutları sıra ortalamaları ile 
ilgili elde edilen bulgularla örtüştüğü söy-
lenebilir. Bu durum, meslekte daha fazla 

Tablo 3. Sınıftaki Çocuk Sayısına Göre İletişim Becerileri Envanteri Kruskal Wallis 
H-Testi Sonuçları

İletişim Be�erileri 
Envanteri �o�uk Sayısı n X Med. Min. Max. SS Sıra 

Ort.
Kruskal Wallis H-Testi

H P

Zihinsel Boyut 

10-15 çocuk 4 56,00 55 50 64 6,06 41,13

0,174 .91716-20 çocuk 29 55,21 55 44 68 5,41 39,07

21 çocuk ve üzeri 47 55,77 55 48 64 4,48 41,33

Duygusal Boyut 

10-15 çocuk 4 51,50 52,5 47 54 3,11 21,25

4,072 .13116-20 çocuk 29 54,69 54 44 67 5,03 37,86

21 çocuk ve üzeri 47 55,55 56 45 64 4,66 43,77

Davranışsal Boyut 

10-15 çocuk 4 52,50 51,5 48 59 4,65 28,88

1,703 .42716-20 çocuk 29 55,31 56 44 65 4,46 43,83

21 çocuk ve üzeri 47 54,43 55 44 64 4,50 39,44

Tablo 3 incelendiğinde; okul öncesi öğ-
retmenlerin sınıflarındaki çocuk sayıları 
ile İletişim Becerileri Envanteri’nin zihin-
sel (H=0,174, p>.05), duygusal (H=4,072, 
p>.05) ve davranışsal (H=1,703, p>.05) alt 
boyutları puanları arasında istatistiksel ola-
rak anlamlı farklılık görülmemektedir. İsta-
tistiksel açıdan anlamlı farklılık olmamakla 
birlikte İletişim Becerileri Envanteri zihin-
sel ve duygusal alt boyutları sıra ortalamala-
rının sınıftaki çocuk sayısı 21 ve üzeri olan 
öğretmenlerde daha yüksek olduğu, davra-

nışsal alt boyutu sıra ortalamasının ise sınıf-
taki çocuk sayısı 16-20 olan öğretmenlerde 
daha yüksek olduğu dikkati çekmektedir. 

Sınıf mevcudu ile iletişim becerisi arasında-
ki ilişkiyi tespit etmeyi amaçlayan ve ülke-
mizde rastlanan tek çalışma olan Çelik ve 
Çağdaş (2010) araştırmalarında; okul önce-
si eğitim öğretmenlerinin iletişimi de içeren 
empatik eğilimlerini bazı değişkenler açı-
sından incelemişlerdir. Araştırma sonucun-
da, öğretmenlerin sınıflarında bulunan ço-
cuk sayısı ile empatik eğilimleri arasında bir 
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te alma zorunluluğu ve kalabalık ortamda 
çocuklar arasında yaşanabilecek iletişim çe-
şitliliği ile açıklanabilir.

farklılık olmadığı saptanmıştır. Bu durum 
çocuk sayısı arttıkça puan ortalamalarının 
yükselmesi, okul öncesi öğretmenlerinin 
çocukların bireysel gereksinimlerini dikka-

Tablo 4. Hizmetiçi Eğitime Katılma Durumlarına Göre İletişim Becerileri Envanteri 
Mann Whitney U-Testi Sonuçları 

İletişim Be�erileri 
Envanteri

Hizmetiçi 
Eğitim n X Med. Min. Max. SS Sıra 

Ort.

Mann Whitney U-Testi

U p

Zihinsel Boyut 
Katılan 27 56,48 56 44 68 5,12 44,81

599,0 .235
Katılmayan 53 55,11 55 46 64 4,69 38,30

Duygusal Boyut 
Katılan 27 55,89 56 44 63 4,50 44,94

595,5 .221
Katılmayan 53 54,60 54 45 67 4,89 38,24

Davranışsal Boyut 

Katılan 27 55,59 56 44 64 4,89 45,48
581,0 .170

Katılmayan 53 54,17 55 44 65 4,24 37,96

Tablo 4 incelendiğinde; okul öncesi öğ-
retmenlerin iletişim becerileri konusun-
da hizmetiçi eğitime katılma durumlarına 
göre İletişim Becerileri Envanteri zihin-
sel (U=599,0, p>.05), duyusal (U=595,0, 
p>.05) ve davranışsal (U=581,0, p>.05) alt 
boyutları puanları arasında istatistiksel ola-
rak anlamlı farklılık görülmemektedir. İsta-
tistiksel açıdan anlamlı farklılık olmamakla 
birlikte İletişim Becerileri Envanteri zihin-
sel, duyusal ve davranışsal alt boyutları sıra 
ortalamalarının hizmetiçi eğitime katılan 
öğretmenlerde daha yüksek olduğu dikkati 
çekmektedir.

İlgili alan yazın incelendiğinde; öğretmenle-

rin eksik ya da yetersiz oldukları konularda 
hizmetiçi eğitimle desteklenmeleri gerekti-
ğine vurgu yapılmaktadır. Bu durum öğret-
menlerin alanlarına daha hâkim olmalarını; 
farklı yöntem ve teknikleri eğitim ortamın-
da uygulayarak öğrenme-öğretme sürecini 
daha verimli bir şekilde sürdürmelerini ge-
rekli kılmaktadır. Öğretmenlerin uygulama-
lı hizmetiçi eğitime katılmaları ile iletişim 
becerilerinin artırılabileceği söylenebilir. 
Bu sonuç doğrultusunda, okul öncesi öğret-
menlerinin iletişim becerilerini destekleme-
de daha önce katıldıkları hizmetiçi eğitim 
programlarının etkili olduğu söylenebilir. 
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ İLKÖĞRETİM SOSYAL 
BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA AİLENİN YERİ 

VE ÖNEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Fatma ÜNAL1,  Cengiz ÖZMEN2

1Bartın Üniversitesi Eğitim �akültesi İlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler Eğitimi 
ABD

2Bartın Üniversitesi Eğitim �akültesi İlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler Eğitimi 
ABD

Özet: Bu araştırmada, toplumsal bir kurum olan ailenin, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilkokul/

ortaokul/ilköğretim sosyal bilgiler kapsamındaki derslerin öğretim programlarındaki yeri ve önemi 

tarama modeliyle incelenmiştir. Aile bütün toplumlarda, toplumun en temel yapı taşı ve küçük bir 

örneği niteliğindedir. Türk toplumu için ise diğer kurumları etkileyen ve şekillendiren eksen kurum 

özelliği taşımaktadır. Ülkemizde bir kurum olarak aile konusu farklı öğretim düzeylerinde ve öğre-

tim programlarında değişik şekillerde yer almaktadır. Aile konusunun yer aldığı ilköğretim sosyal 

bilgiler dersi ise ayrı bir öneme sahiptir. Sosyal bilgiler, hem toplumun geçirdiği değişimleri, hem 

gelişmeleri, hem de dönemin siyasi, sosyal ve ekonomik yönlerini birlikte yansıtan bir ders özelliği-

ne sahiptir. Bu araştırma kapsamında incelenen öğretim programlarında aile konusuna yer verildiği, 

konular belirlenirken programın hazırlandığı dönemin siyasi, ekonomik ve içtimai durumunun göz 

önüne alındığı sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler : Aile, ilköğretim, sosyal bilgiler, öğretim programı.

AN ASSESSMENT ON THE PLACE AND IMPORTANCE OF 
FAMILY IN PRIMARY SCHOOL SOCIAL STUDIES COURSES 

IN THE HISTORY OF THE REPUBLIC OF TURKEY 

Abstract: This study examines the place and importance of family, a social institution, in primary/

secondary social studies course curriculums in the history of Turkish Republic. The model used in 

the study is the screening model. Family is the building block in all societies and is a small sample 

of society. And for the Turkish society, family is an axis institution affecting and shaping other insti-

tutions. Family as an institution is covered at different teaching levels and programs in our country. 

The social studies course in which family is taught has its own importance. The social studies is a 
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course in which the changes and developments within the society are reflected together with the 

political, social and economic aspects. In the curriculums analyzed in the scope of this study, it is 

found that family issue is included in the curriculums and while determining the issues, the political, 

economic and social conditions of the period are considered. 

Key words: Family, primary education, social studies, curriculum. 

GİRİŞ 

İnsanın tarihsel yürüyüşünde ilk ortaya çı-
kan kurum olan aile, insanların bir arada 
yaşama zorunluluğunun da ilk çekirdeğini 
oluşturmuştur. Dünya üzerindeki tüm deği-
şim ve dönüşümlere karşı fonksiyonları de-
ğişen ama varlığı ve temel yapısı değişme-
yen bir kurum olan aile, yeryüzündeki son 
insanla birlikte varlığını sürdürecek belki de 
son toplumsal kurumdur. Yeryüzündeki tüm 
etkinliklerin faili-meydana getiricisi olan 
insanın “insan olma özellikleri”ni kazandığı 
ilk sosyal çevre de ailedir. Tarihsel zaman 
aralıklarında yaşanan değişim ve dönüşüm-
lerin doğrudan etkilediği kurumlardan birisi 
de ailedir. Toplumların aidiyet ve mensubi-
yetlerinin ekseni olan dünya görüşleri, aile 
yapısı ve aile bireylerinin yaşam biçimleri-
nin belirleyicisidir.

Aile, bütün toplumlarda var olan temel bir 
kurumdur. Bu var oluş; oluşum, işlevler, za-
man içerisinde geçirilen değişim, ona atfe-
dilen önem bakımından toplumdan topluma 
farklılıklar gösterse de bütün toplumlar için, 
o toplumun bir nüvesi, modeli niteliğinde-

dir. Bütün toplumlar için toplumun en temel 
yapı taşı ve küçük bir örneği olan aile, Türk 
toplumu için ise diğer kurumları etkileyen 
ve şekillendiren eksen kurum özelliği ta-
şımaktadır. Anayasamızın 41. maddesinde 
de ifade edildiği üzere “Aile, Türk toplu-
munun temelidir ve eşler arasında eşitliğe 
dayanır.” (http://www.mevzuat.adalet.gov.
tr/html/1113.html 2012). Temel toplumsal 
kurum olarak aileye atfedilen bu anayasal 
önem, aileyi diğer toplumsal kurumların ya-
nında ayrıca önemli kılmaktadır. Sosyal ha-
yatın belirli amaçlara dönük olarak ortaya 
çıkan, gelişen, örgütlü, toplumsal etkileşim, 
biçim ve oluşumlarına toplumsal kurum de-
nir (Doğan 2008:175). Aile, ekonomi, din, 
ahlak, siyaset ve eğitim temel toplumsal ku-
rumlardır. Tanımdan hareketle bir toplumsal 
kurumun temel unsurları şu şekilde sırala-
nabilir (Aydın 2000: 14): 

- Kurumlar belli bir amacı gerçekleştirmeye 
yöneliktirler. 

- Bu amacın kaynaklandığı ihtiyaç sürekli-
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Türk milli eğitiminin temel amaçlarında da 
ifade edilerek özel bir önem atfedilen aile 
kurumu, yine örgün eğitimle birlikte kendi-
sine yüklenen önemli bir fonksiyon olarak 
“Türk milletinin milli, ahlaki, insani, ma-
nevi, kültürel değerlerini benimseyen, ko-
ruyan ve geliştiren yurttaşlar yetiştirmek” 
işlevi ile ön plana çıkmaktadır.

Aile kurumuna atfedilen önem, ailenin bir 
toplumsal kurum olarak örgün öğretim aşa-
malarında nasıl öğretildiğini gündeme ge-
tirmektedir. Ülkemizde bir kurum olarak 
ailenin öğretimi cumhuriyet tarihinde farklı 
öğretim düzeylerinde ve öğretim program-
larında değişik şekillerde yer almaktadır. İl-
köğretim düzeyinde özellikle hayat bilgisi, 
sosyal bilgiler, din kültürü ve ahlak bilgisi, 
yurttaşlık bilgisi, tarih ile ortaöğretim tarih, 
sosyoloji gibi derslerin öğretim programla-
rında konu olarak aile kurumu yer almak-
tadır. 

Türkiye Cumhuriyeti tarihinde 1924, 1926, 
1931, 1936, 1938, 1948, 1951, 1968, 1973, 
1988, 1995-8, 2004 yıllarında ilkokul/or-
taokul/ilköğretim programlarında köklü 
değişiklikler yapılmıştır. Programlardaki 
bu değişiklikler aynı zamanda toplumdaki 
değişim ve sürekliliğin önemli bir kanıtıdır. 
Özellikle programlarda yer verilen toplum-
sal bir kurum olan aile; Cumhuriyet tari-
hindeki değişimin, gelişmenin göstergesi, 
dönemin anlayışını/yaklaşımını yansıtan bir 
konudur.

lik kazanmıştır. 

- Kurumlar gerek alt kurumlarıyla gerekse 
diğer kurumlarla yapılanmış, örgütlenmiş 
ve eşgüdümlü haldedir. 

- Kurumlar değer yüklüdürler ve kültürün 
normatif kodlarını ihtiva ederler.

Toplumsal kurumun temel unsurları, aile 
kurumu ekseninde ele alındığında, neslin 
devamının sağlanması ve yeni kuşakların 
sosyalleştirilmesi çerçevesinde biyolojik-
psikolojik-eğitsel işlevleri, ekonomik işle-
vi, dini işlevi, boş zamanları değerlendirme 
işlevi, diğer toplumsal kurumlarla örgütlü, 
eşgüdümlü etkileşimi ve görece toplumdan 
topluma değişmekle birlikte aileye atfedilen 
önem, yüklenen değer, aileyi en temel top-
lumsal kurum olarak karşımıza çıkarmakta-
dır.

1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, 
Türk milli eğitiminin genel amaçlarından 
ilkini “Türk Milletinin bütün fertlerini, Ata-
türk inkılap ve ilkelerine ve Anayasada ifa-
desini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı; 
Türk milletinin milli, ahlaki, insani, mane-
vi, kültürel değerlerini benimseyen, koru-
yan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milleti-
ni seven ve daima yüceltmeye çalışan….” 
yurttaşlar olarak yetiştirmek şeklinde ifade 
etmektedir  (http://www.mevzuat.adalet.
gov.tr/html/505.html 2012).
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ler dersi kapsamında yer alan; tarih, coğraf-
ya, malumat-ı vataniye, yurt bilgisi, yurttaş-
lık bilgisi, vatandaşlık bilgileri, vatandaşlık 
ve insan hakları eğitimi, T.C. İnkılap Tarihi 
ve Atatürkçülük, vatandaşlık ve demokrasi 
eğitimi ve sosyal bilgilerin öğretim prog-
ramları incelenmiştir. Veriler toplanırken 
Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki program 
geliştirme, sosyal bilgiler, tarih, vatandaş-
lık, aile ile ilgili kitap, rapor, makale, tez vb. 
basılı bilimsel kaynaklardan yararlanılmış; 
elde edilen bilgiler araştırmanın amacı kap-
samında değerlendirilerek yorumlanmıştır.

Verilerin Çözümlenmesi 

Araştırmanın sonunda elde edilen veriler, 
betimsel analiz yaklaşımıyla çözümlenmiş-
tir. Betimsel analizde elde edilen veriler, 
önce mantıklı ve anlaşılır biçimde betim-
lenir. Daha sonra yapılan bu betimlemeler 
yorumlanır (yani açıklanır), neden-sonuç 
ilişkileri irdelenir ve birtakım sonuçlara 
ulaşılır (Yıldırım ve Şimşek 2006: 158). Bu 
bağlamda, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde 
hazırlanarak uygulanan ilkokul/ortaokul/
ilköğretim programları araştırmanın ama-
cı kapsamında incelenmiş ve her program 
için ayrı ayrı bilgiler düzenlenmiş; benzer 
ve farklı yönler, değişimler ve gelişmeler 
dönemin olay ve olguları dikkate alınarak 
yorumlanmıştır.

AMAÇ 

Bu araştırmanın amacı öğretim programla-
rında köklü değişikliklerin yapıldığı yıllarda 
sosyal bilgiler kapsamında yer alan (tarih, 
coğrafya, malumat-ı vataniye, yurt bilgisi, 
yurttaşlık bilgisi, vatandaşlık ve insan hak-
ları eğitimi, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürk-
çülük, vatandaşlık ve demokrasi eğitimi, 
sosyal bilgiler vb.) derslerde ailenin yeri ve 
öneminin değerlendirilmesidir. 

YÖNTEM 

Araştırmanın Modeli 

Araştırma, tarama modelinde yapılmıştır. 
Bu araştırmada tarama modelinin seçilme-
sinin nedeni, ilköğretim programlarında 
aile konusunun bütüncül olarak incelenmiş 
olmasıdır; çünkü tarama modelleri geçmişte 
ya da hâlen var olan bir durumu var olduğu 
şekliyle betimlemeyi amaçlayan araştırma 
yaklaşımlarıdır (Karasar 1986:77). 

Verilerin Toplanması

Bu araştırmada verilerin toplanmasında 
belge tarama yöntemi kullanılmıştır. Araş-
tırmanın veri kaynağını, Türkiye Cumhuri-
yeti tarihinde öğretim programlarında köklü 
değişikliklerin yapıldığı yıllar olan 1924, 
1926, 1931, 1936, 1938, 1948, 1951, 1968, 
1973, 1988, 1995-8, 2004’te hazırlanan il-
kokul/ortaokul/ilköğretim programları oluş-
turmaktadır. Bu programlarda sosyal bilgi-



IIB INTERNATIONAL REFEREED ACADEMIC SOCIAL SCIENCES JOURNAL
International Congress on Culture and Society Special Issue 2012 Volume:03 Issue:05

www.iibdergisi.com

113

“Hak ve vazifelerimiz (nefsimize, ailemi-
ze, milletimize, beşeriyete karşı)... Evler-
de sıhhate riayet; Beden hıfzısıhhası. Evin 
içerisinde temiz su ve hava, bedeni terbi-
yeye itina, mideyi ve sıhhı yemek, iyi su, 
mutedil cehd ve say, vücudun temizliği. Ev 
dâhilinde sıhhi temizlik. Süprüntülerin sıhhi 
bir surette muhafazası ve def’i, mikroplara 
karşı her hususta mücadele, sivrisineklerin 
evlere girmesine karşı tedbirler. Sinek, pire, 
bit, tahtakurusu ve sivrisineke karşı müca-
dele.” (İlkmekteplerin Müfredat Programı 
1924: 32,33). 

1924 ilk mektep programı incelendiğinde 
genellikle ev içinde sağlık ve temizlik ko-
nularına yer verildiği görülmektedir. Bu 
durumun, hastalıklarla mücadelenin bir sa-
vaşa benzetildiği ilgili dönemin psiko-sos-
yal yapısını yansıttığı söylenebilir. Harpten 
çıkan ülkenin, toplumun sağlığını korumak 
için, yokluklar içinde alacağı en mühim ted-
bir, hastalıklarla mücadeleden ziyade hasta 
olmamak için neler yapılması gerektiğidir. 
Çünkü ilaç maliyetlerinin, iktisaden çökmüş 
bir ülkeye yapacağı tesir, büyük sıkıntılara 
sebep olabilir. Sağlığa bu kadar ehemmiyet 
verilmesi, o dönem ülkenin iktisadi vaziye-
tinin yanında ülke nüfusunu arttırma çaba-
ları olarak da yorumlanabilir. Çünkü nüfus 
artışını gerçekleştirmenin en önemli yolu 
bebek ölümlerini azaltmaktır. Ayrıca ülkede 
cehaletin yaygın olduğu ve halkın temizlik 
kurallarını ve sağlıklı yaşamayı bilmemele-

BULGU VE YORUMLAR 

Bu bölümde Türkiye Cumhuriyeti tarihinde 
1924, 1926, 1931, 1936, 1938, 1948, 1951, 
1968, 1973, 1988, 1995-8, 2004 yıllarında 
ilkokul/ortaokul/ilköğretim programlarında 
sosyal bilgiler kapsamında yer alan dersler-
de ailenin yeri ve önemine ilişkin bulgu ve 
yorumlara yer verilmiştir. 

1924 İlk Mektep ve Orta Mektep Prog-
ramları

1924’teki “İkinci Heyet-i İlmiye” toplantı-
sında, ilk ve ortaokulların o güne kadar bazı 
değişikliklerle sürdürülen statüleri tespit 
edilmiş, ders kitapları yazdırılmıştır. İkin-
ci Heyet-i İlmiye tarafından Cumhuriyet 
döneminin ilk müfredat programı (1924) 
hazırlanmıştır. 1924 İlk Mektep Müfredat 
Programı’nın, 1915 Mekâtib-i İbtidaiyye-
yi Umumiye Talimatnamesi’nden pek farkı 
yoktur. Haftada 26 ders saati tutan ders çi-
zelgesinde –Yabancı dil dersi dışında- he-
men hemen aynı dersler yer almıştır (Ünal 
ve Ünal 2010: 95). Daha çok geçiş prog-
ramı niteliğinde olan 1924 programının 
önceki programlardan temel farkı çok az 
sayıda bazı derslerin konulması değiştiril-
mesi ve bazı ders konularının Cumhuriyet 
yönetimine uyarlanmasıdır (Tazebay ve di-
ğerleri 2000: 35). Bu programda yer alan 
Malûmat-ı Vataniye dersinde aile ile ilgili 
konular şunlardır:
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saba ve şehir hayatında topluluk. Evde ha-
yat: aile azası, evde iş. Evde müşterek mak-
sat, evde tesanüt, aile azasının vazifeleri ve 
hakları.”. 5. sınıfta; “Aile hayatını temin ve 
sâye yardım eden milli büyük teşkilat: Türk 
Devleti ve Türk milleti: Türkiye. Müstakil 
hükümeti olmıyan millet, esir millettir.” 
(İlkmektep Müfredat Programı 1926: 81-
82, 85).

1931 tarihli Orta Mektep Müfredat Prog-
ramında  Yurt Bilgisi dersinde aile ile ilgili 
şu ifadelere yer verilmiştir: “Aile: Tarif ve 
ehemmiyeti. Ailede vazife. Baba, ana ve 
çocuklar. Birden fazla kadınla evlenmek.” 
(Orta Mektep Müfredat Programı 1931: 47).

1926 ilk mektep programında devletin ai-
leyi okullar vasıtasıyla yönlendirme çabası 
görülmektedir. Nitekim “aile azasının va-
zifeleri ve hakları” ile “aile hayatını temin 
ve sâye yardım eden milli büyük teşkilat” 
cümleleri bu durumun kanıtı olarak göste-
rilebilir. Bu nedenle, dönemin siyasi mak-
sadına paralel bir müfredat hazırlandığı ve 
yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti rejimini 
okullar vasıtasıyla ailelere benimsetme ça-
bası olduğu söylenebilir. Ayrıca 1931 Orta 
Mektep Müfredat Programında Yurt Bilgisi 
dersinde birden fazla kadınla evlenmek ko-
nusunun varlığı, Medeni Kanunu yerleştir-
me çabası olarak yorumlanabilir. 

1936 ve 1948 İlkokul, 1938 ve 1951 Orta-
okul Programları

rinin de programa bu tür konuların konul-
masında etkili olduğu düşünülebilir.  

1924 orta mektep programında sosyal bilgi-
ler kapsamında yer alan (malumat-i vatani-
ye ve tarih) derslerde aile ile ilgili konulara 
yer verilmemiştir. Bu konular ev idaresi ve 
çocuk bakımı derslerinde işlendiğinden ta-
rih ve malumat-i vataniye dersleri içerisine 
alınmamış olabilir.  

1926 İlk Mektep ve 1931 Orta Mektep 
Programları

1926 yılında ülkenin o zamanki ihtiyaçla-
rına, çocukların özelliklerine ve dünyadaki 
ileri eğitim ve öğretim anlayışına dayanarak  
“İlk Mektep Müfredat Programı” hazırlan-
mıştır. 1926 İlk Mektep Müfredat Programı, 
yeni Türk alfabesi kabul edilmeden önce 
yürürlüğe girmiş olup yeni harflerin kabu-
lünden sonra, özellikle, okuma-yazma öğre-
timi ve Türkçe dersi öğretimi başta olmak 
üzere çok az değişikliklerle yeni duruma 
uyarlanmış, böylece bu program, yeni Türk 
harflerinin ilk uygulandığı program olma 
özelliğini de kazanmıştır. Bu programda yer 
alan Yurt Bilgisi dersinin hedeflerinden biri 
de “Onda devlet, milliyet ve aile tesanüdüne 
iptina eden sağlam bir ahlakiyet hissi tevlit 
etmek ve yaşatmak.” tır (İlkmektep Müfre-
dat Programı 1926: 79). Yurt Bilgisi dersi 
kapsamında yer aile konuları ise şunlardır: 

4. sınıfta; “Ev hayatında, köy hayatında, ka-



IIB INTERNATIONAL REFEREED ACADEMIC SOCIAL SCIENCES JOURNAL
International Congress on Culture and Society Special Issue 2012 Volume:03 Issue:05

www.iibdergisi.com

115

Eğitimin Amaçları”nın konmasıdır. 1936 
İlkokul Programı’nda “İlkokulun Hedefle-
ri” bölümü, o zaman iktidarda olan Cum-
huriyet Halk Partisi Programı’nın ilkelerine 
göre hazırlanmıştır. 1945’te çok partili ya-
şama geçince, belli bir partinin ilkelerinin 
programda yer almasının doğru bulunmadı-
ğı anlaşılıyor. Bu nedenle, “Millî Eğitimin 
Amaçları” saptanmıştır (Binbaşıoğlu 1999: 
136). 1936 ve 1948 programlarında yer alan 
“İnsanlık münasebetleri bakımından” baş-
lığı altında aile ile ilgili iki amaca yer ve-
rilmiştir. Bunlar, “Aileye değer verir, evini 
idarede becerikli. Ailesinin bütün üyelerine 
karşı saygılı ve şefkatli.”dir (İlkokul Prog-
ramı 1948: 2).

1948 İlkokul Programı’nda yer alan Yurttaş-
lık Bilgisi dersi 4. sınıfında “Aile ve Okulda 
Hayat” ünitesinde üçüncü sınıf hayat bilgi-
sinde verilen bilgilerin hatırlatılması istenil-
mekte; 5. sınıfta ise “Topluluk halinde ya-
şayan insanlar birbirlerinin haklarına saygı 
gösterirler. Hepimiz gündelik yaşayışımızda 
bir takım kurallara uymalıyız (Sınıfta, okul-
da, kitaplıkta, sokakta, evde uymak zorun-
da olduğumuz kurallar). Topluluk halinde 
yaşayan insanlar aralarında işbölümü ve el 
birliği yaparlar. (Okulda, sınıfta arkadaşlar 
ve öğretmenler, evde ve çevrede aile üyeleri 
ve komşularla işbirliği)” konularında aileye 
yer verilmektedir (İlkokul Programı 1948: 
152,157).

1935 yılında toplanan komisyon, 1926 yı-
lında uygulanmasına başlanan “İlk Mek-
tepler Müfredat Programı”nda gerekli de-
ğişiklikleri yaparak, 1936 yılından itibaren 
“Yeni İlkokul Müfredat Programı” adı al-
tında yürürlüğe koymuştur. İlk defa Millî 
Eğitimin ilke ve amaçlarına geniş olarak bu 
programda yer verilmiştir. Programda, “İl-
kokulun Hedefleri” başlığını taşıyan ilk bö-
lümde “Ulusal Eğitim” ilkeleri göze çarp-
maktadır (Gözütok 2003: 13). 1936 yılında 
yapılan program değişiklikleri önceki deği-
şikliklere göre ayrı bir öneme sahiptir. Bu 
tarihe kadar, yeni kurulan devletin yapısına 
uygun olarak yapılması gereken inkılâplar 
tamamlanmış ve bu inkılâplar yerleşmeye 
başlamıştır. Daha önceki değişikliklerin ya-
pıldığı yıllarda inkılâplar henüz tamamlan-
madığından, hazırlanan ilkokul programları 
yeni rejimin görüşlerini tam olarak yansıt-
mıyordu. Bu açıdan 1936 programı ayrı bir 
öneme sahiptir (Ünal ve Ünal 2010: 96).

1936 programı ve köy okulları program 
projesi günün ihtiyaçlarına göre yeniden 
geliştirilerek 1948 ilkokul programı hazır-
lanmıştır. Bu program, 1948-1949 öğretim 
yılında yürürlüğe konmuş ve 20 yıl süreyle 
Cumhuriyet tarihimizin en uzun yürürlükte 
kalan programı özelliğini kazanmıştır. 

1948 İlkokul Programı’ndaki en büyük 
değişiklik, -yeni partilerin kurulmasıyla- 
programdan eski programdaki “İlkokulun 
Hedefleri” çıkarılarak bunun yerine “Millî 
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1936 ve 1948 ilkokul programlarında sev-
gi, saygı ve dayanışma ön plana çıkmakta-
dır. Ancak bu dönem ikinci cihan harbinin 
öncesi ve sonrası ülkenin zor bir dönemden 
geçtiği harbe iştirak etmemesine rağmen 
muharebe eden ülkeler gibi sıkıntılar çekti-
ği yoksulluklar dönemidir ve halkın daya-
nışmaya ve ayakta kalmaya ihtiyacı vardır. 
Ancak 1938 ortaokul programında kadın 
hakları göze çarpmakta ve Osmanlı Devleti 
ile Cumhuriyet dönemi kıyaslanmaktadır. 
Bu da rejimi benimsetme çabası olarak yo-
rumlanabilir. 

1951 ortaokul programında ise ailenin kut-
sallığı, aile fertlerinin dayanışması, ailenin 
geçimine yapılacak katkılarda çocukların 
rolü ve ailede demokratik değerler görül-
mektedir. Bu durum ülkenin yeni siyasi or-
tamı ile ilgili olabilir. Dikkat edilmesi gere-
ken bir diğer husus ise aile bütçesine katkı, 
masrafta tutum gibi konulardır. O dönem 
memlekette büyük bir kalkınma hamlesi 
başlatıldığını iddia eden siyasi oluşumun 
bunu topyekun bir hamleye çevirme gayreti 
olarak düşünülebilir.    

1968 İlkokul Programı

1968 İlkokul Programı normal, çift öğretim 
yapan ve birleştirilmiş sınıflarda faaliyette 
bulunan okullarda uygulanırken ortak bir 
anlayışa varmak, kullanılacak teknikler-
de görüş birliğini sağlamak, uygulamaları 
kolaylaştırmak ve böylece verimi artır-

1938 tarihli Ortaokul Programında  Yurt 
Bilgisi dersinde, 1931 programına ek ola-
rak, aile ile ilgili şu ifadelere yer verilmiştir: 
“ Kadınların intihap salahiyetleri: İş bölü-
mü fikri. Muhtelif memleketlerde kadınlara 
tanınmış olan intihap hakları.” (Ortaokul 
Programı 1938: 63). Aynı programda Tarih 
dersinde ise “ Kadının Hukuku: Osmanlı 
idaresinde kanun karşısında ve içtimai ha-
yatta kadının mevkii. Cumhuriyet devrinde 
kanun karşısında ve içtimai hayatta kadının 
mevkii.” konusu bulunmaktadır (Ortaokul 
Programı 1938: 44).

1951 tarihli Ortaokul Programı Yurttaşlık 
Bilgisi dersinde aile ile ilgili konular şun-
lardır: “Aile topluluğunu meydan getiren 
bireyler, bunların görevleri ve birbirleriyle 
münasebetleri. (Türk geleneğinde ailenin 
mevkii ve kutsallığı). Bu münasebetleri dü-
zenleyen esaslar: Karşılıklı saygı ve sevgi. 
Karşılıklı yardım ve hizmet. Ailenin geçim 
durumu, çalışan fertler ve aile hayatının 
buna göre düzenlenmesi. Ailenin geçim 
durumuna öğrencinin yardımı: Masraflarda 
tutum, Eşyaya iyi bakma ve onları koru-
ma, Öğrencinin bir işte çalışarak harçlığı-
nı çıkarması, Öğrencinin yoğaltmanlıktan 
üretmenliğe geçmeye hazırlanması. Ailede 
demokratik hayat: Ailede iş bölümü Aile 
fertlerinin, birbirlerinin fikir ve kanaatlerine 
saygı göstermesi, Aile fertlerinin birbirleri-
nin keder ve sevinçlerini paylaşması.” (Or-
taokul Programı 1951: 127).
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olarak yetişirler... Aile, okul ve toplum ha-
yatının dayandığı temel ilkeleri ve topluluk 
halinde yaşamanın sorumluluğunu kavrar-
lar.” (İlkokul Programı 1968: 63-64).

1968 ilkokul sosyal bilgiler dersi progra-
mında, 1960 ihtilalinin izleri açık bir şekil-
de görülmektedir. Okuldan beklenen, ço-
cukları aile, ülke ve devrimlere sıkıca bağlı 
sorumluluk sahibi mükemmel bir yurttaş 
olarak yetiştirmektir. Ayrıca çocuk aile ve 
toplum içinde nasıl davranması gerektiğini 
de bilmelidir.

1968 – 2004 Yılları Arasında Uygulanan 
Programlar

1973 yılında çıkarılan 1739 sayılı Millî 
Eğitim Temel Kanunu ile Türk Millî Eği-
tim Sistemi yeni baştan düzenlenmiştir. 
1997 tarihinde çıkarılan 430 sayılı yasa ile 
Türkiye’de “ilköğretim kurumlarının sekiz 
yıllık okullardan oluşması, bu okullarda 
kesintisiz eğitim yapılması ve bitirenlere il-
köğretim diploması verilmesi” hükmü geti-
rilerek, ilköğretim kurumlarında yapısal bir 
değişikliğe gidilmiştir. İlköğretimin süresi-
nin sekiz yıla çıkarılmasıyla birlikte tek tip 
program uygulamasına geçilmiş ve ilkokul 
ile ortaokul programlarının bütünleştirilme-
si sağlanmıştır (Ünal ve Ünal 2010: 100). 
Bu dönemde geliştirilen programlardan biri 
de 1998 ilköğretim programıdır. Programda 
yer alan sosyal bilgiler dersinin genel amaç-
larındaki aile ile ilgili ifadeler 1968 İlkokul 

mak amacıyla hazırlanmıştır. 1968 İlkokul 
Programı’nda, 1948 İlkokul Programı’nda 
yer verilenlerin yanı sıra, “İlköğretimin 
Amaçları”na yer verilmiştir. Türk Mil-
li Eğitiminin Amaçları 1968 İlkokul 
Programı’nda daha ayrıntılı 1961 Anaya-
sasının ışığı altında düzenlenmiş ve ifade-
ler daha belirgindir. Türk Milli Eğitiminin 
Amaçlarında aile ile ilgili olarak “Ailenin 
Türk toplumunun temeli olduğunu bilir ve 
ona değer verir.” (İlkokul Programı 1968: 
11) ifadesine yer verilmektedir. Bu ifadenin 
yanı sıra programda ilköğretimin amaçları 
içinde aile ile ilgili şu ifadeler bulunmakta-
dır: “Mutlu bir aile hayatının karşılıklı sev-
gi, saygı ve hoşgörürlük içinde, demokratik 
bir iş bölümüne dayandığını kabul eder. 
Aile hayatının ahlaki ve manevi değerlerini 
korumaya ve yaşatmaya çalışır. Ev ve aile 
hayatının gerektirdiği basit ev işlerini ve be-
cerilerini kazanır. Kendi istek ve heveslerini 
ailesinin yaşama tarzına ve geçim imkanla-
rına uydurmaya çalışır ve gerektiğinde aile-
nin zor şartlarına feragatla katlanır. Gücüne 
uygun bir işte çalışarak ailenin gelirine yar-
dımcı olmaya istekli ve hazırlıklıdır.” (İlko-
kul Programı 1968: 17-18).

1968 İlkokul Programında yer alan sosyal 
bilgiler dersinin aile ile ilgili amaçları ise 
şöyledir: “ Ailelerine, ulusa, yurda, Türk 
devrimlerine ve ülkülerine bağlanır; çalış-
kan, araştırıcı, inceleyici, fedakar ve fazilet 
sahibi iyi bir yurttaş, mükemmel bir insan 



IIB INTERNATIONAL REFEREED ACADEMIC SOCIAL SCIENCES JOURNAL
. International Congress on Culture and Society Special Issue 2012 Volume:03 Issue:05

www.iibdergisi.com

118

eşyasının bakımı ve korunması. Hastalık, 
kaza ve ölüm hâlleri için tasarruf. Yaşlılar 
ve çalışmayacak durumda olanlar nasıl ve 
ne ile geçinirler? Emeklilik sigorta; özel 
gelir kaynakları (kira bedelleri vb.) Aile gü-
veni nasıl sağlanır? Kanunlarımız aileyi ko-
rur. Evimizde güven içindeyiz: Bekçi, köy 
korucusu, jandarma ve polis. Evimiz ne za-
man nasıl yapılmıştır. Herkes istediği yerde 
ve istediği biçimde ev yaptırabilir mi? Otu-
rulan evin sağlığa uygun olmaması halinde 
neler yapılmalıdır? Kiralanmış evlerde ba-
kım ve düzen (başkasının malı). Aile kim-
lerden meydana gelir? Aile münasebetlerini 
düzenleyen esaslar. Gelenek ve görenekleri-
miz. Türk geleneğinde ailenin yeri kutsallı-
ğı. Eğitim yönünden ailenin değeri Bugün-
kü aile kuruluşumuz. Ana ve babaya karşı 
saygı, sevgi, itaat, yardım ve hizmet. Yaşlı 
ve tecrübeli kimseleri dinlemenin faydaları. 
Kardeşler arasında sevgi ve geçim. Ailede 
demokratik hayat. Aile fertlerinin sevinç-
lerine katılmak, üzüntülerini paylaşmak.” 
(Ortaokul Programı 1973: 26-27).

1988 tarihli Ortaokul Programı vatandaşlık 
bilgileri dersinde ise aile ile ilgili konular 
şunlardır: “Aile Topluluğu: Aile kavramı. 
Toplumda Ailenin Yeri. Türklerde Aile An-
layışı. Ailede Eğitim (Aile terbiyesi).  Ailede 
Nüfus Planlaması. Ailede Demokratik Ha-
yat: İş bölümü, Aile bütçesine katkı (doğru-
dan ve dolaylı), Düşünce ve kanaatlere say-
gı, Keder ve sevinçlerin paylaşılması, Aile 

programındaki ile benzerdir. 

1998 sosyal bilgiler programı 4. sınıfta aile 
ilgili konular ise şöyledir: “Toplumun Te-
mel Unsuru Aile,  Ailenin Yapısı ve Önemi,  
Aile Bireyleri Arasındaki Sevgi, Saygı ve 
Hoşgörünün Önemi,  Aile Bireyleri Arasın-
daki Dayanışma ve Önemi, Aile Bütçesi,  
Aile Hayatında Sosyal Güvence,  Ailede De-
mokratik Hayat,  Ailede Temizlik ve Sağlık 
Kurallarına Uymanın Önemi” (İlköğretim 
Okulu Ders Programları 2000: 15). Buna ek 
olarak 6. sınıfta “Akraba Evliliklerinin Sa-
kıncaları” ile ilgili bir konu bulunmaktadır. 
Aynı programda 8. sınıfta T.C. İnkılap Tari-
hi ve Atatürkçülük dersinde “Kadının Türk 
Toplumundaki Yeri, Türk Kadın Hakları ve 
Aile Hayatı” konularına (İlköğretim Okulu 
Ders Programları 2000: 57); 8. sınıf vatan-
daşlık ve insan hakları eğitimi dersi içinde 
ise “Türk Kadının Toplumdaki Yeri” konu-
suna yer verilmektedir (İlköğretim Okulu 
Ders Programları 2000: 112). 

1973 tarihli Ortaokul Programı sosyal bil-
giler dersinde aile ile ilgili konular ise şöyle 
ifade edilmektedir: “Aile fertlerinin her biri-
nin günlük işleri. Dışarıda çalışanlar ve aile 
hayatının bunlara göre düzenlenmesi. Baba 
ocağından ayrılma sebepleri ve bu ocağa 
bağlılığın sürdürülmesi gereği. Aile bütçesi 
ve güveni. Gelir ve giderimiz. Varsa tarla ve 
bahçelerimizin ürünleri. Dikkatli harcamak 
zorunluluğu; cep harçlıkları; tutumluluk; ev 
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geçme çabasının kendini gösterdiği iddia 
edilebilir. Anne babaya saygı, itaat, büyük-
lerin sözlerinin dinlenmesi gibi ifadeler bu 
durumun kanıtları olarak görülebilir. 

1988 ortaokul programında ise daha ziyade 
aile eğitiminin ve haklarının ön plana çı-
karıldığı görülmektedir. Bunun nedeninin, 
Türkiye’nin dışa açıldığı, liberalleşmenin 
hızlandığı bir dönemin izlerinin programa 
yansıması olduğu iddia edilebilir. Ayrıca 
nüfus artış hızının azaltılması çabaları da 
kendini göstermektedir.

2004 İlköğretim Programları

2004 yılında Millî Eğitim Bakanlığı tarafın-
dan, ilköğretim programların geliştirilmesi 
amacıyla kapsamlı bir çalışma başlatılmış-
tır. Bu çalışmalar kapsamında ilkokul ve 
ortaokul mantığına göre düzenlenmiş olan 
parçalı program anlayışı yerine, programlar 
sekiz yıllık kesintisiz eğitime uygun hâle ge-
tirilmiştir. Davranışçı program yaklaşımın-
dan bilişsel ve yapılandırmacı bir yaklaşıma 
geçilmiştir. 2005 İlköğretim Programları 
2005-2006 öğretim yılından itibaren 1-5. 
sınıflardan başlamak üzere kademeli olarak 
ülke genelinde uygulanmaya başlanmıştır. 

2004 ilköğretim programında 4. sınıf sos-
yal bilgiler dersinde yer alan aile ile ilgili 
kazanımlar şöyledir: “Sözlü tarih yöntemi 
kullanarak ve nesnelere dayanarak aile ta-
rihi oluşturur. Ailesi ve çevresindeki milli 

itibarının korunması... Ailenin korunması.” 
(Ortaokul Programı 1988: 210, 213). 

1998 ilköğretim programında yer alan sos-
yal bilgiler dersinin genel amaçları 1968 
ilkokul programı ile benzerlik göstermek-
tedir. Ancak burada herhangi bir dayatıcı/
mükemmeliyetçi ifadeye yer verilmemiştir. 
T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük ile Va-
tandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi dersle-
rinde, kadının ailedeki ve toplumdaki ehem-
miyeti vurgulanmıştır.  Burada muhtemelen 
değişen dünya şartları göz önüne alınmış 
kadının daha aktif/etkin olması hedeflen-
miştir. Örneğin aile reisliğinde erkeğe ortak 
olma, kendi soyadını kullanma hakkı, pozi-
tif ayrımcılık gibi hususlar bu dönemlerde 
yaygınlaşmıştır. Bu da programda kendini 
göstermiş olabilir. 

1973 ortaokul sosyal bilgiler dersi progra-
mının, aile ile ilgili konuları dikkate alındı-
ğında, köyden kente göçün hızlandığı, gece-
kondulaşmanın arttığı, hayat şartlarının zor-
laştığı dönemlerin etkisi göz önünde bulun-
durularak hazırlanmış olduğu söylenebilir. 
Dikkat edilirse o dönem Müslüm GÜRSES, 
Ferdi TAYFUR, Orhan GENCEBAY gibi 
sanatçıların büyük rağbet gördüğü “ARA-
BESK” müziğin zirvede olduğu yıllardır. 
Ayrıca ülkede sağ sol ayrımının başladığı 
kaos dönemleridir. Programda, sağlam bir 
aile yapısı ve ailenin toplumdaki yeri ve 
öneminin vurgulanarak çatışmaların önüne 
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kavramlarının programlarda yer aldığı gö-
rülmektedir. Medeni Kanunun kadın ve aile 
üzerindeki rolü vurgulanmakta, çocuğun 
aile içindeki önemi, hakları ve sorumluluk-
larından bahsedilmektedir. Görüldüğü gibi 
2004 ilköğretim programında aile konuları 
haklar üzerinde yoğunlaşmıştır.   

SONUÇ 

İlkokul/ortaokul/ilköğretim programları ge-
nel olarak incelendiğinde, dönemin siyasi, 
iktisadi, içtimai ve sıhhi durumuna göre 
hazırlandığı, aile ile ilgili konuların da bu 
konjöktöre göre şekillendiği görülmekte-
dir. Örneğin 1924 ilkokul programında, aile 
konuları daha ziyade evde temizlik, mik-
roplardan arınma, sağlığa dikkat etme gibi 
hususlardan oluşmaktadır. Çünkü o dönem-
de memlekette ciddi bir fakirlik, hastalık ve 
temizlik sorunu vardır. Ülke harpten çık-
mış ve perişan bir haldedir. Halk cahil ve 
kendini hastalıklardan nasıl koruyacağını 
bilmemektedir. Nüfus azalmış, vatan sa-
vunması için hızlı bir nüfus artışına acilen 
ihtiyaç vardır. Memleket iktisaden çökmüş 
durumdadır. Belki de ilaca verilecek para 
yoktur. Bu sebepten insanların hastalanma-
ması gerekmektedir. Bunun için de koruyu-
cu hekimlik önemlidir. Ayrıca hızlı bir şe-
kilde nüfus artışını sağlamak için ölümlerin 
önüne geçilmelidir. Bu da ancak temizlik ve 
sağlığa önem vermekle olur. 

1926 ilkokul programında dönemin şartları-

kültürü yansıtan ögeleri fark eder.” (İlköğ-
retim Sosyal Bilgiler Dersi 4-5, 6-7. Sınıflar 
Öğretim Programı ve Kılavuzu 2005: 15). 
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinde 
ise “Hukuk alanındaki gelişmeleri, Medeni 
Kanun’un Türk aile yapısında ve kadının 
toplumdaki yerinde meydana getirdiği deği-
şiklikleri analiz eder. Atatürk’ün kadınlara 
sağladığı sosyal ve siyasi hakları dönemin 
çeşitli ülkelerindeki kadın haklarıyla karşı-
laştırarak değerlendirir.” kazanımlarına yer 
verilmiştir (İlköğretim T.C.İnkılap Tarihi ve 
Atatürkçülük Dersi 8. Sınıf Öğretim Prog-
ramı 2006: 11). Vatandaşlık ve Demokrasi 
Eğitimi dersinde de “Toplumsal cinsiyet 
eşitliğinin güçlendirilmesinde kendi ko-
numuna uygun sorumluluklar üstlenir. Ay-
rımcılığın çeşitli biçimlerini sorgulayarak 
ayrımcılık yapmama konusunda duyarlılık 
gösterir. Kendisinin, ailesinin ya da çevre-
sinin yaşantısından hareketle hak ve özgür-
lüklere örnekler verir. (Ailede, okulda, çev-
rede ve toplumda) Karar verme süreçlerine 
katılmanın önemini bilir ve kendi konumu-
na uygun sorumluluklar üstlenir.” kazanım-
ları bulunmaktadır (MEB 2012).

2004 ilköğretim programı incelendiğinde, 
millî kültür çerçevesinde aileye bakılmakta 
ve bu şekilde ailenin önemi vurgulanmak-
tadır. Ayrıca programda daha çok karşımıza 
demokratik haklar ve sorumluluklar çık-
maktadır. Toplumsal cinsiyet eşitliği, ay-
rımcılık, katılımcılık gibi dönemin popüler 
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dönemlerin etkisi göz önünde bulundurul-
muş olabilir.

1988 ortaokul programına baktığımızda 
ailenin korunması, eğitimi ve hakları gibi 
kavramlar karşımıza çıkmaktadır. 1980’li 
yıllar Türkiye’de serbest piyasanın canlan-
dığı bir dönem olup Türkiye’nin dünyaya 
açılmaya başladığı yıllardır. Bunun etkisi 
kendisini programda göstermektedir. 

2000’li yıllar ise artık iletişim çağı olup, 
mesaj vermede okulun etkisinin azaldı-
ğı yıllar olmuştur. Bu sebepten olsa gerek 
1998 ilköğretim programında aile konula-
rında rejimi korumaya yönelik endişelere 
rastlanmamaktadır.

2004 ilköğretim programında ise yine za-
manın şartlarına uygun olarak davranışçı 
eğitim anlayışının yerini alan yapılandırıcı 
yaklaşım modeli ile gelişen ve değişen dün-
ya şartlarına uygun olarak aile konuları de-
mokratik haklar ve sorumluluklar üzerinde 
yoğunlaşmıştır.    
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 A SOCIOCULTURAL LANDMARK IN ANKARA:
96’LAR RESIDENTIAL BLOCK 

Zeynep �iğdem UYSAL ÜREY
�ankaya Üniversitesi Mühendislik Mimarlık �akültesi Mimarlık Bölümü

Abstract: This paper examines an important sociocultural landmark in Ankara, namely 96’lar 

Residential Block, within the sociocultural context of its development. As the research reveals, 

96’lar Residential Block occupies a significant place in the architectural development of its context, 

in terms of its planning understanding that is developed under the effect of the contingencies of the 

housing development in Ankara, between 1950’s and 1980’s. Attempting to analyze the sociocultural 

development and architectural formation of the block under the light of the cultural, social and 

architectural developments of its time, this paper respectively studies the housing production in 

Ankara between 1950’s and 1980’s, the position of 96’lar Residential Block within this development, 

the planning understanding and architectural characteristics of 96’lar Residential Block and the 

references made to Modern Movement in architecture. 
Keywords : 96’lar Residential Block, Ankara, Housing, Modern Architecture.

ANKARA’DA SOSYOKÜLTÜREL BİR KENT SİMGESİ:
96’LAR APARTMANI

Özet: Bu çalışma, Ankara’nın önemli bir kentsel simgesi olan 96’lar Apartmanı’nı, gelişiminin 

sosyokültürel önemi bağlamında incelemeyi amaçlamaktadır. Araştırmaların da işaret ettiği 

gibi 96’lar Apartmanı, Ankara’da 1950’li ve 1980’li yıllar arasında etkin olan konut gelişimi ve 

kooperatifçilik süreçlerinin etkisinde gelişen kendine özgü mimari planlama anlayışı ve yapım 

süreci dolayısıyla Ankara konut mimarisi bağlamında önemli bir yere sahip olmuştur. 96’lar 

Apartmanı’nın sosyokültürel gelişimini ve mimari oluşumunu döneminin kültürel, sosyal ve mimari 

gelişmeleri ışığında analiz etmeyi amaçlayan bu çalışma, sırasıyla Ankara’daki 1950’li ve 1980’li 

yıllar arasındaki konut üretiminden, 96’lar Apartmanı’nın bu bağlam içerisindeki yerinden, planlama 

anlayışı ve mimari özelliklerinden ve Modern Mimariye yaptığı referanslardan bahsedecektir.

Anahtar Kelimeler: 96’lar Apartmanı, Ankara, Konut, Modern Mimari.
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INTRODUCTION 

The historic account and architectural ex-
amination reveals clearly that 96’lar resi-
dential block occupies a unique place in the 
architecture of the period between 1950 and 
1980. Through its historical development, 
architectural planning understanding and 
through the references it makes to Modern 
Architecture in 1950’s, the role it acquires 
happens to be a seminal one when the ac-
tualities of the period are concerned. In this 
perspective, for detecting its position accu-
rately, the building is studied in terms of its 
contextual and architectural characteristics.  

CONTEXTUAL BACKGROUND: THE 
POSITION OF 96’LAR RESIDENTIAL 
BLOCK WITHIN THE CONTEXT OF 
THE HOUSING PRODUCTION IN 
ANKARA

The contextual background that housed the 
initiation of 96’lar residential block appears 
as a viable ground in terms of the housing 
production in Ankara. In those years (from 
1948 to 1962), mainly four groups were in 
commission as agents in housing produc-
tion, which were the housing cooperatives, 
individual developers, mass housing com-
panies and squatter developers (Cengizkan 
2000: 76).

As Cengizkan testifies, between the years 
1948 and 1962, housing production is led 
mostly by housing cooperatives in Ankara, 
which occupied % 60 of total housing pro-
duction. There were 391 cooperatives in 
total in this period, 184 of which were in 
Ankara (Cengizkan 2000: 76). Between the 
years 1950 and 1958, there were more than 
50 cooperatives in Turkey, and 18.094 per-
sons were given credits by banks, who con-
structed 20.396 units in 8.866 buildings. Of 
those enterprises, the Municipality, Workers 
Unions and Emlak Kredi Bankası with İmar 
Şirketi led the construction of more than 
20.000 units in progress (Cengizkan 2000: 
49, 50). 

In this context, 96’lar also saw initiation as 
a cooperative enterprise instigated in 1956. 
The first founders of the Cooperation were 
the workers of Social Security Institution, 
yet it was turned over later to the retired 
army officers, under the name of Hizmet 
Yapı Kooperatifi, because of the scarcity 
of the financial stock that was to be paid to 
the German Construction firm, which was 
building the block (Administrative Board 
2005). Similar to the most of the housing 
enterprises in those years, the construction 
of 96’lar residential block was also support-
ed by Türkiye Emlak Kredi Bankası , by a 
credit dated to 5.7.1957 (Cengizkan 2000: 
229-234). 
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the block was settled in the outer south-
east edge of the city. Located in the south-
east axis with easy axes to the city center, 
the block appears as a clear example of the 
settlement motives of cooperatives in those 
years.  Similar to the collective parcel own-
ership practiced by cooperatives in 1950’s, 
Hizmet Yapı Kooperatifi bought the individ-
ual parcels of 5331/3, 4, 5, 6, 7, 8, 26, 27 in 
the site in 4.7.1956 and after 1960 they were 
combined as a collection under the parcel 
name 5331/36, with the acceptance of the 
Board in İmar Müdürlüğü. In its final state, 
the site of the block has a total area of 4579 
m2 and it is 105 m. long and 60 m. Wide 
(Cengizkan 2000: 229-234).

Figure 1. The view of the site before con-
struction.

    

    

It is accepted today that, in 1950’s, due to 
the high land prices of the parcels within 
the city center, the cooperatives were oc-
cupying the outer limits, or the edge of the 
city delineated by the urban plan. Here, the 
land was owned by the cooperative and the 
ownership of the units or apartments was 
based on their membership shares. The co-
operative system worked on the grounds of 
shared intentions and mutual responsibili-
ties (Cengizkan 2000: 77). 

Tekeli explains this settlement pattern of co-
operatives in 1950’s as follows:

“After the War, on the one hand there are 
housing cooperatives which are developing 
the urban land beyond or at the edge of the 
plan limits, while several lots and parcels 
are vacant within the center because of high 
land prices. The middle and high income 
classes would be seen developing these va-
cant lots only after the flat ownership code.” 
(Tekeli 1987: 93; (Cengizkan 2000: 73) 

As Özcan Altaban confirms it, these cooper-
atives in Ankara, which belonged generally 
to the middle-income groups, were locating 
themselves on the northern and southern 
axis of the city, with easy access to the cen-
ter (Altaban 1987: 93; Cengizkan 2000: 73). 

We can clearly observe the same settle-
ment pattern in 96’lar block. Situated in 
the İmrahor Boulevard in İncesu district, 
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those years, State Conservatory of Ankara 
and Ziraat Bank Educational and Archive 
Buildings in Yenimahalle, Ankara could be 
listed (Güran 2005). 

Through Hizmet Yapı Kooperatifi, the proj-
ect of 96’lar was directly commissioned to 
MİDA together with is constructional proj-
ect development. As Güran states, being one 
of their first projects, the design and devel-
opment of 96’lar had been an exuberantly 
aspired and exciting process (Güran 2005).

The concept plan of the block was finalized 
by Güran in 4.7.1956 and start initiative was 
given in 6.7.1956. The original plans were 
approved on 15.4.1957. The modified plans 
of the block were prepared later by Turan 
Vural, who was assigned later as the respon-
sible architect by the cooperative for the 
construction, on the quit of Güran and his 
office, of the development of the construc-
tional project. Altogether, the construction 
ended in 2.5.1962 (Cengizkan 2000: 229-
234). 

Morphologically, 96’lar residential block 
exists as a big rectangular prism, dominat-
ing its neighborhood. Oriented in the East-
West direction in the site, its entrances are 
placed on the East and West façades. Having 
11 stories, the 6 of which are from the street 
level of height 22.5 m., it has originally 96 
individual apartments, which gave the block 
its name of 96’lar. It consists of 8 attached 

Figure 2. The location of the site on the 
İmrahor boulevard, İncesu district. 

    

    

  

 

THE ARCHITECTURAL FORMA-
TION OF 96’LAR RESIDENTIAL 
BLOCK

Built between the years 1957 and 1962, 
96’lar Residential Block comes forth in the 
architectural scene of late 1950’s as one of 
the first examples of large scale residential 
blocks in Turkey (TSMMD 2002: 57).  

The architect of the building is Mehmet 
Arman Güran, who is a 1953 graduate of 
Istanbul Technical University, Faculty of 
Architecture. In his professional life, spent 
mainly as an educator in the Universities 
throughout Turkey, 96’lar residential block 
is one of the first projects he undertook as 
a new graduate from Istanbul Technical 
University. The project was prepared in his 
office called MİDA, which he opened up 
one year after his graduation in 1954 with 
the company of his three friends. Among 
the other buildings that he had designed in 
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In its current situation, there are 100 apart-
ments and 24 shops in the block as a result of 
the transformation made by the addition of 
4 more apartments to the roof and the inser-
tion of shops to the ground floor. There are 
4 types of apartments in the block, namely, 
single floored, two-storied, two-storied with 
mezzanine and three-storied apartments 
(Administrative Board 2005). 

Figures 8,9,10. The building in its current 
state.

    

     

       

    

    

blocks, each having their own entrances, 
with their own staircases and elevators.

Figures 3, 4, 5. East elevation (top), West 
elevation (middle), and side section of the 
site (bottom).

   

     

       

       

Source: Administration of the apartment 
block.

Figures 6, 7. Old (top) and new (bottom) 
photographs of the East façade.
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communal activities destined for the use of 
children. In the original design, there were 
also concrete balcony parapets and horizon-
tal brise-soleil in the entrance façade, which 
were not realized in the construction, due to 
the appointment of a new architect for the 
constructional project development on the 
quit of the Güran and his office. In its cur-
rent state the balcony parapets are of metal. 
Except for the banishment of the communal 
structure, the balcony parapets and brise-so-
leil in the front, and the later modifications 
made on the roof and on the ground floor, 
the original project of Güran was realized 
totally (Güran 2005).  

THE REFERENCE TO MODERN 
MOVEMENT IN ARCHITECTURE 
IN THE DEVELOPMENT OF 96’LAR 
RESIDENTIAL BLOCK

In the interview made with Güran on 96’lar 
residential block in 2005, he himself de-
scribed his architectural design approach 
clearly as Corbusien. Adding, he stated that 
96’lar residential block was formed with, 
in his words, Le Corbusier’s ‘rational-func-
tionalist’ attitude, utilizing all his principles, 
together with the Modulor dimensions, in 
its formation (Güran 2005). 

In the design of 96’lar residential block, the 
building program given by the Cooperative 
required two and three bedroom apartments. 
Güran stated that, according to the ‘rational-

Originally, the block was raised on top of 
pilotis on the ground floor and the place 
underneath the block, which is clogged by 
shops today, was thought as a vacant area, 
permitting access to the other side of the site. 
In the original project, there was also a com-
munal gathering place, including various 
shops, in the form of an attached cylindrical 
structure, combined to the west façade by a 
connection member (Güran 2005). 

Figures 11,12. Photographs of the origi-
nal model.

  

   

 

Source: Administration of the apartment 
block.

Additionally, before the modifications were 
made in the roof of the block, it was re-
served as a common public place housing 



IIB INTERNATIONAL REFEREED ACADEMIC SOCIAL SCIENCES JOURNAL
. International Congress on Culture and Society Special Issue 2012 Volume:03 Issue:05

www.iibdergisi.com

130

parents were separated from each other, yet 
are all visible and accessible to a common 
living room, letting everybody live indepen-
dently yet respectfully towards each other. 
In the interview, Güran admitted that this 
approach was of a rather rigid functionalism 
for today’s circumstances (Güran 2005). 

Interestingly at the time, these typologies 
were introduced to the members of the Co-
operation through seminars, where the rati-
fication of the members were taken and they 
themselves have chosen among these four 
types.

Figures. 13, 14, 15. Schematic Plans of 
Level 1 (top), Level 2 (middle) and Level 
3 (bottom) showing the configuration of 
the apartment types in the building.

 

   

  

functionalist’ attitude of Le Corbusier, the 
apartments should be designed according 
to the occupants that would be inhabited in 
them. But since detecting all the families to 
be living in those apartments was not pos-
sible in the beginning, the general Turkish 
family structure was examined and studied 
by Güran himself, for the development of 
the apartment types (Güran 2005). 

According to this examination, three types 
of families were delineated by Güran as: 
the rigid, patriarchic family type, the matri-
archal family type and the modern family 
type. The four apartment types in 96lar resi-
dential block were formed by Güran accord-
ing to these three family types, following 
Corbusier’s ‘rational-functionalist’ attitude 
(Güran 2005).

On this basis, in Güran’s words, single sto-
ried apartments were for the patriarchic 
family type (Type A), where the bedrooms 
thus the children would be under the control 
of the father. The two storied apartments 
were for the matriarchal family type (Type 
C), where the mother moves away the con-
trol of the father over children by letting 
them live freely next to the living room, far 
away from the room of their parents in the 
upper floor. Finally, three-storied and two-
storied apartments with mezzanine floors 
were for the modern family type (Type B 
and D), where the rooms of children and of 
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Figures 17, 18, 19, 20, 21. Photographs of 
the Original Type (A, B, C, D) Plans

   

 

    

   

      

     

Source: Administration of the apartment 
block.

Although disaggreed by Güran himself, 
96’lar Residential Block have some similar-
ities with Le Corbusier’s Unite d’Habitation 
block in Marseilles that was built dur-
ing 1947 and 1952, in a date slightly ear-
lier than 96’lar residential block. As Unite 
d’Habitation,  96’lar residential block 
shows Corbusier’s five points for architec-
ture, which were the free standing supports 

 

 

   

 

Figure. 16. Schematic Sections showing 
the configuration of the apartment types 
in the building.
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through its design approach that was de-
vised according to the possible inhabitants 
to be settled in the block, which could be 
seen in the light of Corbusier’s principle of 
producing ‘man’s home with the most fa-
vorable atmosphere’.

Figures 22, 23. Terrace Roof in Marseilles 
Block (top) and roof deck in 96’lar (bot-
tom)

         

 

  

                

 

There are also some explicit formal and 
structural similarities that 96’lar shares with 
Unites d’habitation, such as its structure 
that is raised on top of pilotis in its original 
design, its use of concrete sun-baffle balco-
nies, terrace roof, interlocking cross over 
cellular morphology of the individual apart-
ments, its living rooms with double floor 
heights and its Modulor dimensions. 

(pilotis), the terrace roof, the free plan, free 
façade and ribbon windows, delineated as 
early as 1920’s (Besset 1987: 69-84). 

Conceptually, the key notion considered in 
the planning of Unites d’habitation (unit of 
housing), was the creation of a structure big 
enough for housing the communal servic-
es required for the living of its inhabitants 
(Colquhoun 2002: 210). As a modern mid-
dle class housing, it aimed to show the ex-
pression of collective living and mass hous-
ing in the post war period (Colquhoun 1989: 
187). It became the expression of Corbusi-
er’s principles of ‘picturing the block as a 
shell of the collective life’, giving priority to 
the satisfaction of the user producing ‘man’s 
home with the most favorable atmosphere’, 
allowing for the ‘possibility of regrouping 
building lots’ and considering the housing 
units as ‘cells in a bigger entity’ (Cengizkan 
2000: 321). 

The conceptual signs of this planning under-
standing conceived in Unites d’habitation 
in Marseilles, could also be followed in the 
design of 96’lar residential block, through 
its parcellation showing the model of  ‘re-
grouping building lots’, through its commu-
nal amenities included in the original design 
as the public structure in the front façade 
and the terrace roof designed especially for 
the activities of children as an element tak-
ing over the role played by the street, and 
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Hence, it becomes apparent that through its 
qualities, both formal and conceptual, that 
referred to the principles of modern archi-
tecture delineated by Corbusier at the time, 
96’lar block existed in its time as a ‘sign of 
modernity’, which happened to be one of 
the pioneers in Turkey.

CONCLUSION

Consequently, 96’lar residential block ap-
pears as the crystallization of the early mod-
ernist ideals of architecture in its full zeal in 
the 1950’s of Turkey. On this basis, it de-
serves a seminal place in the architecture of 
the period between 1950 and 1980, through 
its socially conscious, sensitive planning 
understanding, its interpretation of concep-
tual and formal principles of Modern Archi-
tecture and through its exemplary position 
in the contextual development of housing 
production in the period.
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KISA MESAFE ERKEK YÜZÜCÜLERİNİN 25 VE 50 METRE 
SERBEST SİTİL YÜZME DERECELERİ İLE 10-20-30 METRE 
SÜRAT KOŞUSU DERECELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI1*

Hakan YAPICI, Alper Cavit KABAKÇI, Sinan AYAN,
 Ali Ahmet DOĞAN, Selver KARA�ALI, Mahir SO�UOĞLU

Kırıkkale Üniversitesi Besyo 

Özet: Bu araştırmanın amacı Kahramanmaraş ve Kırıkkale’de yaşayan kısa mesafe erkek yüzücüle-

rin 25, 50 metre serbest stil yüzme dereceleri ile 10, 20, 30 metre sürat dereceleri arasındaki ilişkiyi 

araştırmaktır. Araştırmaya 40 erkek yüzücü gönüllü olarak katılmıştır (yaş: 12,4±0,7 yıl, vücut ağır-

lığı: 51,6±7,9 kg., boy uzunluğu:158±7 cm., spor yaşı: 6,92±0,8 yıl). Yüzücülerin 10, 20 ve 30 metre 

sürat değerleri testin ilk gününde; 25 ve 50 metre serbest stil yüzme dereceleri testin ikinci gününde 

ölçülmüştür. Veriler analiz edilmiştir. Yüzücülerin sürat değerleri ile yüzme dereceleri arasındaki 

ilişki, Pearson Korelasyon Katsayısının SPSS 18.0 paket programında tespit edilmesi ile ortaya 

çıkarılmıştır. Sonuç olarak; yüzücülerin 10, 20, 30 metre sürat değerleri ile 25, 50 metre serbest stil 

yüzme dereceleri arasında anlamlı derecede bir ilişki tespit edilmiştir (p<.05).

Anahtar Kelimeler: Yüzme, Sürat koşusu

THE COMPARISON OF 25, 50 METERS FREE STYLE SWIM-
MING DEGREES AND 10, 20, 30 METERS VELOCITY VALU-

ES OF SHORT DISTANCE MALE SWIMMERS

Abstract: The purpose of this investigation was to determine relationship between 25, 50 meters 

free style degrees and 10, 20, 30 meters velocity values of short distance male swimmers which 

lived at Kahramanmaraş and Kırıkkale counties. The forty male students  participated in this in-

vestigation voluntarily (Age: 12,4±0,7 years, weight: 51,6±7,9 kg., height:158±7 cm., sport age: 

6,92±0,8 years).  The 10, 20 and 30 meters velocity values of swimmers  were measured at first day 

of tests  and  25, 50 meters free style degrees of swimmers were measured  at second day of tests. 

The datas were analyzed. The relationship between velocity values and swimming degrees  was de-

termined by Pearson correlation coefficient at SPSS 18.0 package program. Significiant relatonship 

between 10, 20, 30  meters velocity values and 25, 50 meters swimming degrees of swimmers was 

determined (p<.05). 

Key Words:  Swimming, Sprint

1 * Çalışmanın bir kısmı 28-30 Haziran 2012 tarihli 1. Uluslararası Kültür ve Toplum Kongresinde 
sunulmuştur.  
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GİRİŞ

Günümüzde spor, hayatımızda önemli bir 
yer kapsamakla birlikte, yerini her geçen 
gün hızlı bir şekilde geliştirerek sürdür-
mektedir. Sporda da diğer bilim alanlarında 
olduğu gibi başarıya ulaşmak için izlenen 
yollar bilimsel temellere dayanır. Sporda 
hedef; kitlelere ulaşmak, zirveyi yakalamak 
ve ötesine geçebilmektir. Bilimsel araştır-
maların hedefi insan sınırlılıklarını tahmin 
ederek en üstün performansı yakalamaktır 
(Sevim, 2007). Yapılan antropometrik ve 
fizyolojik incelemeler sporcunun ve uygu-
lanacak antrenman modelinin seçilmesine, 
hedeflenen başarıda önsezi oluşturulmasına 
katkı sağlar (Albay ve ark., 2008). Yapılan 
her spor dalının oksijen harcattığı, damarla-
rı genişlettiği, kalp atışını kuvvetlendirdiği 
tartışılmazdır. Özellikle yüzme sporu, yatay 
pozisyonda yapıldığı için kalp ve dolaşım 
sistemi daha rahat çalışır. Bundan dolayı 
diğer sporculara oranla yüzücülerin dolaşım 
sistemi daha düzenlidir (Sevim, 1997, Gök-
han ve ark., 2011). Sürat motorik faaliyet-
ler sonucu ortaya konulan bir performanstır 
(Demir, 1997). Aynı zamanda anaerobik kas 
metabolizmasının bir göstergesidir. Yüz-
me branşında dört sitil vardır. Bu dört stil 
krawl, kelebek, sırt ve kurbağalama yüzme 
teknikleridir. Krawl yani serbest stil yüz-
me müsabaka stili içerinde en hızlı yüzülen 
stildir. Yüzmede mesafeler üç bölümden 
oluşur: kısa mesafe (50m., 100m.), orta me-

safe (200m., 400m.), uzun mesafe (800m., 
1500m.),  (Bozdoğan,  2006,  

Alpay, 1994). Bu çalışma, Kırıkkale ve 
Kahramanmaraş illerinde 12-13 yaş erkek 
yüzücülerin kısa mesafe (25m-50m) ve kısa 
sprint (10m-20m-30m) koşu dereceleri ara-
sındaki ilişkileri incelenmek ve karşılaştırıl-
maktır.

YÖNTEM

Çalışmaya 40 erkek öğrenci gönüllü olarak 
katılmış olup, ailelerinden ve antrenörle-
rinden gerekli izinler alınmıştır. Bu çalış-
mada verilerin toplanması dört günde sağ-
lanmıştır. Test ve ölçümler Kahramanmaraş 
da bulunan kısa mesafe yüzücüleri için iki 
gün, Kırıkkale de bulunan kısa mesafe yü-
zücüleri için iki gün sürmüştür. Birinci gün 
sabah, sporcuların boy ve vücut ağırlığı öl-
çümleri alınmış, öğleden sonra sporcuların 
sürat testleri yapılmıştır. İkinci gün yapılan 
ölçümde ise yüzücülerin serbest sitil yüzme 
dereceleri alınmıştır. Testler öncesinde öl-
çüm yapılan aletlerin doğrusallık kontrolü 
yapılmıştır. Ölçümler Kırıkkale Başpınar 
Spor Kompleksinde ve Kahramanmaraş 12 
Şubat Stadı ve Kapalı Yüzme Havuzunda 
gerçekleştirilmiştir. Elde edilen verilerin is-
tatistiksel değerlendirmeleri, SPSS 18 paket 
programında Pearson Korelasyon katsayısı 
hesaplanmış, bu katsayıların anlamlı olup 
olmadığına bakılarak yapılmıştır.
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spor yaşı ortalamaları 6.95±0.8yıl, Kırık-
kale ilinde bulunan erkek yüzücülerin boy 
ortalamaları 1.58±0.07cm, vücut ağırlık 
ortalamaları 53,9±9,1kg, yaş ortalamaları 
150±3ay, spor yaşı ortalamaları 5,90±0.8yıl, 
olarak tespit edilmiştir.

BULGULAR

Araştırmaya katılan Kahramanmaraş ilinde 
bulunan erkek yüzücülerin boy ortalamala-
rı 1.58±0.07cm, vücut ağırlık ortalamaları 
51.2±5,8kg, yaş ortalamaları 148±0.7ay, 

Tablo 1. Kahramanmaraş ve Kırıkkale İlindeki erkek yüzücülerin bazı kişisel değerleri

Kahramanmaraş
(n=20)

Kırıkkale
(n=20)

Total
(n=40)

P

Boy (cm) 1,58±0,07                                      1,58±0,07               1,58±0,07 p>0,01

Ağırlık (kg) 51,2±5,8                           53,9±9,1                 51,6±7,9             p>0,01

Yaş (yıl) 12,6±0,5                            12,2±0,9                12,4±0,7             p>0,01

Spor yaşı (yıl) 6,95±0,8                           5,90±0,8                6,92±0,8             p<0,05

Kahramanmaraş
(n=20)

Kırıkkale
(n=20)

Total
(n=40)

P

10 metre                  2,04±0,1                         2,01±0,06              2,03±0,08             p>0,01

20 metre                  3,52±0,4                         3,90±0,2                 3,76±0,4              p<0,05

30 metre                  5,21±0,4                         5,79±0,2                 5,50±0,4              p<0,05

Kahramanmaraş
(n=20)

Kırıkkale
(n=20)

Total
(n=40)

P

25 metre                      14,1±1,2                         16,1±1,05              15,6±1,2            p<0,05

50 metre                      33,0±3,3                         35,2±3,1                34,6±3,2            p<0,05

Tablo 2. Kahramanmaraş ve Kırıkkale İlindeki erkek yüzücülerin 25m ve 50m serbest 
sitil yüzme değerleri

Tablo 3. Kahramanmaraş ve Kırıkkale İlindeki erkek yüzücülerin 10m20m, 30m sürat 
test değerleri, 
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Tablo 4. Kahramanmaraş ve Kırıkkale İlindeki erkek yüzücülerin 25 metre serbest sitil 
yüzme ile diğer test değerleri arasındaki ilişkiler

25 metre
Serbest sitil yüzme r r² p

Boy (cm)                                                     -0,5140,26             ٭٭   P<0,01

Kilo (kg)                                    -0,3910,15                              ٭٭                           P<0,01

Yaş (ay)                                     -0,5190,26                             ٭٭                            P<0,01

Spor yaşı (yıl)                            -0,2820,07                               ٭                            P<0,05

10m sürat                                     0,346                                 0,11                           P>0,01

20m sürat                                   0,4370,19                              ٭٭                            P<0,01

30m sürat                                   0,4270,18                              ٭٭                            P<0,01

50m serbest sitil                         0,7790,60                              ٭٭                            P<0,01

50 metre
Serbest sitil yüzme r r² p

Boy (cm)                                   -0,4020,16                              ٭٭                           P<0,01

Kilo (kg)                                    -0,314                                 0,09                            P>0,01

Yaş (ay)                                     -0,3840,14                             ٭٭                            P<0,01

Spor yaşı (yıl)                            -0,196                                 0,03                            P>0,01

10m sürat                                   0,3410,11                              ٭٭                            P<0,01

20m sürat                                   0,4670,21                              ٭٭                            P<0,01

30m sürat                                   0,4000,16                              ٭٭                            P<0,01

25 m serbest sitil                               0,7790,60                                 ٭٭                   P<0,01

Tablo 5. Kahramanmaraş ve Kırıkkale İlindeki erkek yüzücülerin 50 metre serbest sitil 
yüzme ile diğer test değerleri arasındaki ilişkiler
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ki 12-15 yaş grubu kız ve erkek yüzücüleri 
üzerinde yaptıkları çalışmada 30m sürat ko-
şusu ile 50 m serbest stil yüzme dereceleri 
arasındaki ilişki de yapmış olduğumuz ça-
lışma ile benzer şekilde istatistiksel olarak 
anlamlı bulunmuştur.

Bu çalışma sonucunda örneklem grubunda-
ki sporcuların;

1. Kısa mesafe erkek yüzücülerin (10-20-
30 m) sürat testleri arasında anlamlı fark-
lılık bulunmuştur (p<0,01).

2. Kısa mesafe erkek yüzücülerin (25-50 
m) serbest stil yüzme değerleri arasında 
anlamlı farklılık bulunmuştur (p<0,05).

3. Erkek yüzücülerin 25 m serbest stil yüz-
me değerleri ile diğer testler arasındaki 
ilişkisinde boy, kilo, yaş, 20-30 m sürat 
ve 50 m serbest stil yüzme ile %99 iliş-
kisi, spor yaşı ile %95 ilişkisi tespit edil-
miştir. 10 m sürat ile herhangi bir ilişkiye 
rastlanılmamıştır.

4. Erkek yüzücülerin 50 m serbest stil yüz-
me değerleri ile diğer testler arasındaki 
ilişkisinde boy, yaş, 10-20-30 m sürat, 50 
m serbest stil yüzme ile %99 ilişkisi bu-
lunmuştur. Kilo ve spor yaşı ile herhangi 
bir ilişkiye rastlanılmamıştır. 

Araştırma sonuçları göz önüne alındığında 
sprint dereceleri, sporcuların mesafe seçimi 
ya da mesafeye olan yatkınlıklarının tes-

TARTIŞMA ve SONUÇ

Çalışmada; Kırıkkale İlinde çeşitli yüzme 
kulüplerinde lisanslı olarak yüzen (n=20) 
sporcudan ve Kahramanmaraş İlinde li-
sanslı olarak yüzen (n=20) sporcudan top-
lam (n=40) erkek sporcudan boy, kilo, yaş 
ve spor yaşı gibi özelliklerinin yanında 
10-20-30 m sürat koşu zamanları ve 25-50 
m serbest sitil yüzme ölçümleri alınmıştır. 
Yapmış olduğumuz, kısa sprint testlerinde 
ve kısa mesafe yüzme değerlerine baktığı-
mızda, istatistiksel olarak anlamlı farklılık 
bulunmuştur. Kahramanmaraş ilindeki yü-
zücülerin Kırıkkale’deki yüzücülerden daha 
iyi dereceler çıkarmalarının nedeni spor 
yaşlarına ve uzun süren antrenmanlarının 
fazlalığına bağlanabilir.  Costill, D.L ve ark. 
(1991)  ile Tüzen ve arkadaşlarının (2005) 
Ankara’daki 12-15 yaş grubu erkek spor-
culara yapmış olduğu çalışma çalışmamı-
zın sonuçlarıyla paralellik göstermektedir. 
25 m serbest stil ile testler arasında ilişkiye 
baktığımızda en yüksek ilişki 50 m serbest 
stil sürat ve boy ile çıkmıştır. 50 m serbest 
stil ile testler arasında ilişkiye baktığımızda 
en yüksek ilişki 25 m serbest stil ve 20 m 
sürat testinde görülmektedir. Şen ve arka-
daşlarının (2000) Ankara’daki 12 – 14 yaş 
grubu yüzücüler üzerinde yaptıkları çalış-
mada, yapmış olduğumuz çalışma ile para-
lellik göstermiştir. Yapmış olduğumuz 30 m 
ve 50m serbest stilde anlamlı ilişki bulun-
muştur Tüzen ve arkadaşlarının Ankara’da-
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35-41.

GÜNAY, E. (2008). ‘Düzenli yapılan yüzme 
antrenmanlarının çocukların fiziksel 
ve fizyolojik parametreleri üzerine 
etkisi’, Gazi Üniversitesi Sağlık Bi-
limleri Enstitüsü.

SEVİM, Y. (2007). Antrenman Bilgisi, Pe-
lin Ofset Tipo Matbaacılık, Ankara.

SEVİM, Y., (1997). Antrenman Bilgisi, 
Gazi Büro Kitapevi, Ankara.

ŞEN, P., TANILKAN K., MÜNİROĞLU 
S., (2000). ‘Ankara’daki 12- 14 Yaş 
Grubu Kız – Erkek Uzun ve Kısa 
Mesafe Yüzücülerinin Dikey Sıç-
rama Derecelerinin İncelenmesi’, 
Spor Araştırmaları Dergisi, Cilt:4, 
Sayı:1, İstanbul.

pit edilmesi açısından bir parametre olarak 
düşünülebilir. Çalışma grubunu oluşturan 
toplam 40 erkek sporcu, kendi yaş grubu ve 
mesafelerinde yüzdükleri yarışmalara aktif 
olarak katılmaktadırlar. Bu anlamda spor-
cular söz edilen mesafelerde başarılı olarak 
kabul edilmişler ve sprint özellikleri incele-
meye alınmıştır. Elde edilen ölçüm sonuç-
ları neticesinde kısa mesafe yüzücülerinin 
sprint yeteneğine sahip oldukları görülmüş 
ve bu sonuçlar istatistiksel olarak da doğru-
lanmıştır.
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KİTAP TORBASI PROJESİ’NİN ANNE GÖRÜŞLERİNE 
GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ*

Şenay YAPICI2  Münevver CAN YAŞAR3  Gö�de İNAL KIZILTEPE4 Özgün 
UYANIK5

 Afyon Ko�atepe Üniversitesi Eğitim �akültesi Eğitim Bilimleri Bölümü
2 Afyon Ko�atepe Üniversitesi Eğitim �akültesi Okul Ön�esi Öğretmenliği 

Ana�ilim Dalı
3 Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim �akültesi Okul Ön�esi Öğretmenliği 

Ana�ilim Dalı
4 Afyon Ko�atepe Üniversitesi Eğitim �akültesi Okul Ön�esi Öğretmenliği 

Ana�ilim Dalı

Özet: Araştırma, “Kitap Torbası Projesi’nin” anne görüşlerine göre değerlendirilmesi amacıyla 

planlanmıştır. Araştırma evrenini, Şubat-Haziran 2010 ayları arasında Afyon Kocatepe Üniversitesi 

Okul Öncesi Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne devam eden 28 çocuk ve anneleri oluşturmaktadır. 

Araştırmada örnekleme yöntemine gidilmeden evrenin tamamı çalışma grubu olarak belirlenmiştir. 

Araştırmada veri toplama aracı olarak ailelerin çocuklarına sesli olarak kitap okuma alışkanlığını ve 

çocukların kitaplara olan ilgisini değerlendirebilmek amacıyla araştırmacılar tarafından geliştirilen 

“Kitap Torbası Projesi Değerlendirme Formu” kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde 

çocuklara ait demografik bilgiler frekans ve yüzde değerleri olarak verilmiştir. Anne görüşleri 

doğrultusunda Kitap Torbası Değerlendirme Formu’ndan elde edilen verilerde ise ikili değişkenler 

için Bağımsız Gruplar için t Testi, çoklu değişkenler için ise ANOVA Testi uygulanmıştır. Araştırma 

sonucunda, çocukların cinsiyetleri ile kitap okunurken dikkatlice dinleme ve okuma işlemi bittikten 

sonra öykü ile ilgili bilgileri hatırlama davranışları açısından kızların erkeklere oranla daha başarılı 

oldukları; çocukların kitap okuma davranışlarına ilişkin anne görüşleri ile çocukların yaşları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı; annelerin çocuklarına haftada okudukları kitap sayısı 

arttıkça, çocukların öykünün kitabın neresinden başladığını gösterme, öykü ile ilgili sorulara yanıt 

verme, öyküde geçen olay ve durumlarla ilgili günlük yaşamdan örnekler verme ve öyküde geçen 

kahramanları ve olayları oyunlarında kullanma davranışlarını göstermede daha başarılı oldukları ve 

annelerin bir gün içinde kitap okuma süresi arttıkça çocukların ebeveynlerine okuması için kitap 

getirme ve öykü ile ilgili sorulara yanıt verme davranışlarında daha başarılı oldukları tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Okul Öncesi eğitimi, resimli çocuk kitapları, Kitap Torbası Projesi. 
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EVALUATİON OF “BOOK BAG PROJECT” ACCORDİNG 
TO THE VİEWS OF CHİLDREN’S MOTHERS

Abstract: This study was planned to evaluate “Book Bag Project” according to the views of children’s 

mothers. The population of the study consisted of 28 children, together with their mothers, attending 

to Afyon Kocatepe University Preschool Center during the phase of February-June 2010. In this 

research sampling procedure was not followed, instead the population as a whole was taken as the 

study group. As a data collection tool, “Book Bag Project Evaluation Form” which was developed 

by the researchers in order to evaluate parents’ reading aloud to their children and children’s interest 

in books. In the analysis of data, demographical information of children was given in frequency 

rates and in percentages. Independent samples t-test was used to analyze the data derived from the 

children’s mothers for two variables while ANOVA was used for multiple variables. As a result of 

the findings, it was concluded that girls were more successful in listening carefully and reading 

comprehension, that there was no significant difference between the mothers’ views on the children’s 

book-reading behaviors and the children’s ages, that children were becoming more successful in 

telling where the story starts, replying comprehension questions, exemplifying the issues mentioned 

in the book using daily contexts and using the characters and the plot in their play when the number 

of books which were read to the children by their mothers and finally that children were more 

successful in bringing books so as to ask their parents to read them and answering comprehension 

questions when more time is allocated by the mothers to read books to their children.  

Key words: Pre-school education, picture story books, Book Bag Project

GİRİŞ

Okul öncesi dönemde kitapla kurulan etki-
leşim, çocukların kitap okumayı sevmesini, 
okumaya karşı olumlu tutum geliştirmesini 
ve böylece okuma alışkanlığı kazanmasını 
sağlamaktadır. Erken dönemden itibaren bu 
etkileşiminin sağlanması, çocuğun çevre-
sindeki yetişkinlerin okumaya vermiş oldu-
ğu öneme bağlıdır. 

Okul öncesi dönemde birçok davranışı 

gözlemleyerek ve taklit ederek kazanan 
çocukların kitap okumaya karşı ilgisi anne 
babaların evde kitap, gazete gibi basılı ma-
teryalleri okuyarak rol modeli olmasından 
etkilenmektedir (Çakmak & Yılmaz, 2009). 
Ayrıca bu dönemde, anne ve babaların ço-
cuklarına sesli kitap okuması da çocukların 
okumaya karşı ilgisini etkilemektedir. Loni-
gan (1994) ile Robinson, Larsen & Haupt 
(1995) ebeveynleri tarafından evde daha sık 
kitap okunan çocukların, okumaya karşı il-
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Burns, & Griffin, 1998; Sonnenschein & 
Munsterman, 2002; Çelenk, 2003; Eliason 
& Jenkins, 2003). 

Kitap okuma sürecinin çocukların dil geli-
şimi, okuma yazma becerileri ve okumaya 
kaşı ilgisi üzerindeki olumlu etkileri ne-
deniyle, anne babaların çocukları ile kitap 
okuma etkinlikleri yapmalarını destekle-
mek amacıyla farklı eğitim basamakları için 
çeşitli programlar geliştirilmiştir (Dever & 
Burst, 2002). Okul öncesi dönemdeki ço-
cuklar ve aileleri için geliştirilen programlar 
arasından, ailelerin çocuklarının gelişim ve 
eğitimi sürecine etkin katılımlarını sağlama-
yı da amaçlaması bakımından iki program 
ön plana çıkmaktadır. Barbour (1998/1999) 
tarafından geliştirilen Ev Okuma Yazma 
Çantaları (Home Literacy Bags) ve Dever 
(2001) tarafından geliştirilen Aile Okuma 
Yazma Çantaları (Family Literacy Bags) 
programlarında, araştırmacılar tarafından 
seçilen nitelikli çocuk kitapları ve bu ki-
taplar doğrultusunda çocukların aileleri ile 
birlikte yapabilecekleri etkinliklerin yer al-
dığı çantalar evlere gönderilmektedir. Prog-
ramların tamamlanmasından sonra yapılan 
araştırmalar, çocuklarının dil gelişimlerini 
ve okuma yazma becerilerini destekleyici 
bir ev ortamı oluşturmaları ve çocuklarına 
etkili kitap okuma stratejilerini öğrenmeleri 
açısından her iki programın da ailelere kat-
kısı olduğunu, böylece ailelerin çocukların 
gelişimi ve eğitimi sürecine etkin katılım-

gilerinin artığını belirtmektedirler. Yapılan 
araştırmalar, okul öncesi dönemde aile bi-
reyleri ile birlikte yapılan kitap okuma süre-
cinin (sesli kitap okuma ve kitap hakkında 
konuşma) çocukların dil gelişim düzeyini 
arttırdığını ve okuma yazma becerilerinin 
gelişimini desteklediğini göstermektedir 
(Scarborough & Dobrich, 1994; Bus & Van 
IJzendoorn, 1997; Lonigan & Whitehurst, 
1998; Hargrave & Senechal, 2000;  Ortiz, 
Stove & Arnold, 2001; Constantine, 2004; 
Karrass & Braungart-Rieker, 2005). Pur-). Pur- Pur-
cell-Gates, McIntyre & Freppon (1995) ve 
Oglan & Elcombe (2001) da erken yaşlar-
dan itibaren evde daha fazla kitap okunan 
çocukların, evde daha az kitap okunan ço-
cuklara göre dil gelişimi, okuma yazma be-
cerileri ve okumaya karşı ilgileri açısından 
daha avantajlı olduğunu belirtmişlerdir. 
Kitap okuma süreci çocukların; sayfalar 
üzerindeki sembollerle konuşma arasında-
ki ilişkileri, satırların soldan sağa doğru ve 
yukarıdan aşağıya doğru ilerlediğini, ya-
zılanların söylenebildiği ve söylenenlerin 
yazılabildiğini anlamalarını sağlamaktadır. 
Diğer bir deyişle kitap okuma süreci, oku-
ma için gerekli olan anlama, fonolojik ve 
gramer becerilerinin gelişmesine yardımcı 
olmaktadır. Ayrıca kitap okuma süreci, ço-
cukların öykünün konusu ile öyküdeki olay-
ların nasıl geliştiğini anlamalarını ve öykü-
deki olaylara günlük yaşam arasında ilişki 
kurmalarını da kolaylaştırmaktadır (Snow, 
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Merkezi’ne devam eden 28 çocuk ve anne-
leri oluşturmaktadır. Araştırmada örnekle-
me yöntemine gidilmeden evrenin tamamı 
çalışma grubu olarak belirlenmiştir. Araş-
tırmada gönüllülük esası temel alındığın-
dan Okul Öncesi Uygulama ve Araştırma 
Merkezi’ne kayıtlı çocuklardan birisinin 
ailesi araştırmaya katılmak istememesi ve 
katılan annelerden birisinin de “Kitap Tor-
bası Projesi Değerlendirme Formu”nun geri 
gönderilmemesi nedeniyle araştırma 26 ço-
cuk ve anneleri ile sürdürülmüştür.

Araştırmaya dahil edilen çocukların demog-
rafik özellikleri incelendiğinde; %42,3’nün 
kız, %57,7’sinin erkek olduğu, %30,8’inin 
3–4 yaş, %69,2’sinin 5–6 yaş grubunda ol-
duğu belirlenmiştir. 

Veri Toplama Aracı

Araştırmada veri toplama aracı olarak aile-
lerin çocuklarına sesli olarak kitap okuma 
alışkanlığını ve çocukların kitaplara olan 
ilgisini değerlendirebilmek amacıyla araş-
tırmacılar tarafından geliştirilen  “Kitap 
Torbası Projesi Değerlendirme Formu” kul-
lanılmıştır

Kitap Tor�ası Projesi Değerlendirme �or-
mu, ailelerin çocuklarına sesli olarak kitap 
okuma alışkanlığını ve çocukların kitaplara 
olan ilgisini değerlendirebilmek amacıy-
la araştırmacılar tarafından hazırlanmış-
tır. Kitap Torbası Projesi Değerlendirme 
Formu’nda bir hafta boyunca ev ortamında 

larının da sağlandığını ortaya koymaktadır 
(Barbour, 1998/99; Dever, 2001; Dever & 
Burst, 2002). 

Okul öncesi dönemdeki çocukların okuma-
ya karşı ilgilerini artırarak okuma alışkan-
lığı kazanmasında ailelerin çocuklara sesli 
kitap okuması ve etkinlikler yoluyla aile 
ve çocuk etkileşiminin sağlanması oldukça 
önemlidir. Bu noktadan hareketle araştır-
mada, ailelerin etkin katılımı ile 36-72 aylık 
çocukların okuma alışkanlığı ve kitap sev-
gisi kazanabilmelerini desteklemek amacıy-
la geliştirilen “Kitap Torbası Projesi’nin” 
anne görüşlerine göre değerlendirilmesi 
amaçlanmıştır.

MATERYAL VE YÖNTEM

Bu araştırma; Kitap Torbası Projesi çerçe-
vesinde annelerin çocuklarına kitap oku-
ma davranışlarının çocuklarının cinsiyeti, 
yaşı, haftada okunan kitap sayısı, bir gün 
içinde kitap okuma süresi değişkenlerine 
göre farklılık gösterip göstermediğini or-
taya koyduğundan betimsel nitelikte olup, 
tarama modeli tipindedir (Büyüköztürk, Kı-
lıç-Çakmak, Akgün, Karadeniz & Demirel, 
2011).

Evren ve Örneklem

Araştırma evrenini, Şubat-Haziran 2010 
ayları arasında Afyon Kocatepe Üniversi-
tesi Okul Öncesi Uygulama ve Araştırma 
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şekiller, renkler, gece-gündüz) ve Milli Eği-
tim Bakanlığı 36–72 Aylık Çocuklar İçin 
Okul Öncesi Eğitim Programı’nda (2006) 
belirtilen psikomotor gelişim, sosyal-duy-
gusal gelişim, bilişsel gelişim, dil gelişimi 
ve özbakım becerilerine yönelik gelişim 
özellikleri doğrultusunda on hafta boyunca 
annelerin evde çocuklarıyla birlikte yapabi-
lecekleri on adet etkinlik oluşturulmuştur. 
Etkinlikler hazırlanırken, çocukların ilgi ve 
ihtiyaçları doğrultusunda doğrudan kendi 
yaşamsal deneyimleri ele alınarak, onların 
beş duyusunu kullanabilmeleri dikkate alın-
mıştır. Böylece, çocukların sahip olduğu de-
neyimleri daha rahat ortaya koyabilmeleri, 
duygu ve düşüncelerini farklı yollarla (sö-
zel olarak, çizim yaparak, öykü anlatarak, 
öykü tamamlayarak, öykü oluşturarak, rol 
oynama ve doğaçlama çalışmaları yaparak) 
ifade edebilmelerini hedeflenmiştir. Etkin-
likler hazırlanırken, kazandırılması gere-
ken amaçlar, Milli Eğitim Bakanlığı 36–72 
Aylık Çocuklar İçin Okul Öncesi Eğitim 
Programı’ndan (2006) yararlanılarak oluş-
turulmuştur. 

Üçüncü aşamada; 36–72 aylık çocukların 
gelişim özellikleri doğrultusunda, büyük 
boydaki malzemelerle çalışmayı tercih et-
meleri nedeniyle her çocuk için; etkinlik-
lerde yer alan çizim, boyama ve tamamla-
ma çalışmalarını rahatça yapabileceği A–4 
boyutunda defter seçilmiştir. Oluşturulan 
etkinlikler her çocuk için hazırlanan defter-

çocuğa okunan kitap sayısı, gün içerisinde 
çocuğa sesli olarak kitap okuma süresi ile 
ilgili sorular ve çocuğun kitap okuma dav-
ranışlarını değerlendiren 16 item yer almak-
tadır. Kitap Torbası Projesi Değerlendirme 
Formu’nun tümü için güvenirlik katsayısı 
(α=.86) olarak belirlenmiştir. Kitap Torba-
sı Projesi Değerlendirme Formu, “Kitap 
Torbası Projesi” çerçevesinde geliştirilen 
etkinlik uygulamalarının sonrasında, 15–22 
Haziran 2010 tarihleri arasında araştırmaya 
dahil edilen çocukların anneleri tarafından 
doldurulmuştur. 

Kitap Torbası Projesi’nin Hazırlanması 
ve Uygulanması 

Kitap Torbası Projesi, 36-72 aylık okul ön-
cesi çocukların gelişim ve eğitim sürecine 
ailelerin etkin katılımını sağlayarak ço-
cukların okuma alışkanlığı ve kitap sevgisi 
kazanabilmelerine desteklemek amacıyla 
geliştirilmiştir. Projenin birinci aşamasın-
da, 36–72 aylık okul öncesi çocukları için 
hazırlanmış olan öykü kitapları incelerek 
araştırmanın amaçları doğrultusunda çocuk 
edebiyatı alanında ödül alan ve okul öncesi 
eğitimi alanı uzmanları tarafından sıklıkla 
tavsiye edilen 10 adet öykü kitabı belirlen-
miştir. 

İkinci aşamada; araştırmacılar tarafından 
seçilen çocuk kitaplarının temaları (hay-
van sesleri, mekanda konum, meslekler, 
akraba ilişkileri, hayal kurma, gökyüzü, 
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miştir. Anne görüşleri doğrultusunda Kitap 
Torbası Değerlendirme Formu’ndan elde 
edilen verilerde ise ikili değişkenler için 
Bağımsız Gruplar için t Testi, çoklu değiş-
kenler için ise ANOVA Testi uygulanmıştır. 
Anlamlılık düzeyi 0.05 olarak alınmıştır ve 
p<0.05 olması durumunda anlamlı farklılı-
ğın olduğu, p>0.05 olması durumunda ise 
anlamlı farklılığın olmadığı belirtilmiştir 
(Büyüköztürk, Kılıç-Çakmak, Akgün, Ka-
radeniz & Demirel, 2011).

BULGULAR VE TARTIŞMA

Annelerin çocuklarına kitap okuma davra-
nışlarının çocukların cinsiyeti, yaşı, haftada 
okunan kitap sayısı ve bir gün içinde kitap 
okuma süresi değişkenleri açısından karşı-
laştırılmasına ilişkin bulgular tablolar halin-
de sunulmuş ve tartışılmıştır. 

lere monte edilmiştir. Annelerden her öykü 
kitabı için hazırlanan sorulara çocuklarının 
verdiği yanıtları etkinlik defterinde ilgili 
bölüme not etmeleri istenmiştir. Çocukların 
öykü kitaplarını ve defterlerini rahatça taşı-
yabilmeleri amacıyla her çocuk için kitap 
torbaları oluşturulmuştur. 

Dördüncü aşamada; araştırma kapsamında 
seçilen öykü kitaplarının çocuklara dağıtımı 
sırasında sorun yaşanmaması amacıyla han-
gi çocuğun hangi kitabı ne zaman alacağını 
gösteren öykü kitabı takip formları oluştu-
rularak Okul Öncesi Uygulama ve Araştır-
ma Merkezi’nde görev yapan öğretmenlere 
06 Nisan 2010 tarihinde verilmiştir. Kitap 
Torbası Projesi 13 Nisan–14 Haziran 2010 
tarihleri arasında uygulanmıştır. 

Verilerin Analizi 

Araştırmada, çocuklara ait demografik bil-
giler frekans ve yüzde değerleri olarak veril-
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Tablo 1. Cinsiyet Değişkeni Açısından Çocukların Kitap Okuma Davranışlarına İlişkin 
Anne Görüşlerine Ait Bağımsız Gruplarda t Testi Sonuçları

�o�ukların Kitap Okuma Davranışlarına İlişkin 
Anne Görüşleri Cinsiyet n X Ss sd t p

Çocuğum kitaplara ilgi gösterir.
Kız 11 2,91 0,30

24 1,939 .065
Erkek 15 2,60 0,50

Çocuğum kitap okurken kucağımda veya yanımda 
oturur.

Kız 11 2,91 0,30
24 1,179 .250

Erkek 15 2,73 0,45

Çocuğum anne babasına okuması için kitap getirir.
Kız 11 2,73 0,46

24 1,383 .180
Erkek 15 2,40 0,73

Çocuğum kendi başına kitaplarla ilgilenir.
Kız 11 2,73 0,46

24 0,563 .579
Erkek 15 2,60 0,63

Çocuğuma kitap okuduğum zaman dikkatle dinler.
Kız 11 3,00 0,00

24 2,256 .041*
Erkek 15 2,73 0,45

Çocuğum kitap bölümlerini sorulduğunda (önü-
arkası-altı-üstü) gösterir.

Kız 11 3,00 0,00
24 1,871 .082

Erkek 15 2,80 0,41

Çocuğum okuma sırasında sorular sorar. Kız 11 2,64 0,50 24 0,511 .614
Erkek 15 2,73 0,45

Çocuğum öyküyü resimlerine bakarak anlatmaya 
çalışır.

Kız 11 2,82 0,40 24 0,316 .747
Erkek 15 2,87 0,30

Çocuğum öykünün kitabın neresinden başladığını 
gösterir.

Kız 11 2,73 0,46
24 0,563 .579

Erkek 15 2,60 0,63
Çocuğum kitaptan bulmasını istediğim harf veya 

kelimeyi gösterir.
Kız 11 1,73 0,64 24 1,838 .078Erkek 15 2,27 0,79

Çocuğum öykü ile ilgili sorulara yanıt verir. Kız 11 2,55 0,52
24 0,051 .959Erkek 15 2,53 0,64

Çocuğum okuma işlemi bittikten sonra, öykü ile 
ilgili bilgileri hatırlar.

Kız 11 3,00 0,00
24 2,449 .028*Erkek 15 2,60 0,63

Çocuğum öyküde geçen kafiyeli sözcükleri tekrar 
eder.

Kız 11 2,18 0,40
24 0,622 .540

Erkek 15 2,33 0,81

Çocuğum öyküde geçen olay ve durumlarla ilgili 
günlük yaşamdan örnek verir.

Kız 11 2,18 0,40
24 0,485 .632

Erkek 15 2,07 0,70

Çocuğum öykü kitabını eline alır ve kendi başına 
kitabın sayfalarını çevirir.

Kız 11 3,00 0,00
24 1,871 ,082Erkek 15 2,80 0,41

Çocuğum, öyküde geçen kahramanları ve olayları 
oyunlarında kullanır.

Kız 11 2,18 0,40
24 0,839 .410

Erkek 15 2,33 0,48

*p<.05
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(t(24)=2,256, p<.05) ve “Çocuğum okuma 
işlemi bittikten sonra, öykü ile ilgili bilgi-
leri hatırlar” (t(24) =2,449, p<.05) maddeleri 
arasındaki farkın anlamlı olduğu görülmek-
tedir. Buna göre, kitap okunurken dikkatli-
ce dinleme ve okuma işlemi bittikten sonra 
öykü ile ilgili bilgileri hatırlama davranışla-
rı açısından kızların erkeklere oranla daha 
başarılı oldukları söylenebilir. 

Çocukluğun hemen her döneminde öykü 
kitapları ve öykü kitaplarına konu olan ya-
şantılar ve kahramanlar çocuklar tarafından 
ilgi ile karşılanmaktadır. Kız çocukları daha 
küçük yaşlardan itibaren erkek çocukları-
na oranla öykü kitaplarında farklı konulara 
dikkat ederler (Bölek & Bölek, 2008). Sa-
vaş (2008), annelerin kız çocukları ile daha 
çok sözlü iletişime girdiğini, erkek çocukla-
rı ile ise daha çok fiziksel temas kurdukla-
rını belirtmektedir. Bu bilgi, araştırmada kız 
çocuklarının erkek çocuklara oranla öykü 
kitabı okunurken daha dikkatle dinledikleri 
ve buna bağlı olarak okuma işlemi bittikten 
sonra öykü ile ilgili bilgileri daha fazla ha-
tırlayabildikleri sonucunu destekler nitelik-
tedir.   

Tablo 1’de cinsiyet değişkeni açısından ço-
cukların kitap okuma davranışlarına ilişkin 
anne görüşleri incelendiğinde; “Çocuğum 
kitaplara ilgi gösterir”, “Çocuğum kitap 
okurken kucağımda veya yanımda oturur”, 
“Çocuğum anne babasına okuması için kitap 
getirir”, “Çocuğum kendi başına kitaplarla 
ilgilenir”, “Çocuğum kitap bölümlerini so-
rulduğunda (önü-arkası-altı-üstü) gösterir”, 
“Çocuğum okuma sırasında sorular sorar”, 
“Çocuğum öyküyü resimlerine bakarak an-
latmaya çalışır”, “Çocuğum öykünün kita-
bın neresinden başladığını gösterir”, “Çocu-
ğum kitaptan bulmasını istediğim harf veya 
kelimeyi gösterir”, “Çocuğum öykü ile ilgili 
sorulara yanıt verir”, “Çocuğum öyküde ge-
çen kafiyeli sözcükleri tekrar eder”, “Çocu-
ğum öyküde geçen olay ve durumlarla ilgili 
günlük yaşamdan örnek verir”, “Çocuğum 
öykü kitabını eline alır veya kendi başına ki-
tabın sayfalarını çevirir”, “Çocuğum, öykü-
de geçen kahramanları ve olayları oyunla-
rında kullanır” maddeleri ile çocukların cin-
siyetleri arasında istatistiksel olarak anlamlı 
bir fark olmadığı görülmektedir (p>.05). 

Çocukların cinsiyetleri ile “Çocuğuma 
kitap okuduğum zaman dikkatle dinler 
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Tablo 2. Yaş Değişkeni Açısından Çocukların Kitap Okuma Davranışlarına İlişkin 
Anne Görüşlerine Ait Tek Yönlü ANOVA Testi Sonuçları

�o�ukların Kitap Okuma Davranışlarına 
İlişkin Anne Görüşleri

Varyansın
Kaynağı

Kareler
Toplamı sd Kareler

Ortalaması F p

Çocuğum kitaplara ilgi gösterir.
Gruplar arası
Gruplar içi

Toplam

0,651
4,464
5,115

4
21
25

0,163
0,213 0,766 .559

Çocuğum kitap okurken kucağımda veya 
yanımda oturur.

Gruplar arası
Gruplar içi

Toplam

0,574
3,646
4,038

4
21
25

0,144
0,165 0,870 .498

Çocuğum anne babasına okuması için 
kitap getirir.

Gruplar arası
Gruplar içi

Toplam

1,640
8,821
10,462

4
21
25

0,410
0,420 0,976 .442

Çocuğum kendi başına kitaplarla ilgilenir.
Gruplar arası
Gruplar içi

Toplam

0,277
7,607
7,885

4
21
25

0,069
0,302 0,191 .940

Çocuğuma kitap okuduğum zaman 
dikkatle dinler.

Gruplar arası
Gruplar içi

Toplam

0,777
2,607
3,385

4
21
25

0,194
0,124 1,566 .220

Çocuğum kitap bölümlerini sorulduğunda 
(önü-arkası-altı-üstü) gösterir.

Gruplar arası
Gruplar içi

Toplam

0,904
1,750
2,654

4
21
25

0,226
0,083 2,712 .058

Çocuğum okuma sırasında sorular sorar. Gruplar arası
Gruplar içi

Toplam

0,467
5,071
5,538

4
21
25

0,117
0,241 0,483 .748

Çocuğum öyküyü resimlerine bakarak 
anlatmaya çalışır.

Gruplar arası
Gruplar içi

Toplam

0,956
2,429
3,385

4
21
25

0,239
0,116 2,067 .122

Çocuğum öykünün kitabın neresinden 
başladığını gösterir.

Gruplar arası
Gruplar içi

Toplam

1,099
6,786
7,885

4
21
25

0,275
0,323 0,850 .509

Çocuğum kitaptan bulmasını istediğim 
harf veya kelimeyi gösterir.

Gruplar arası
Gruplar içi

Toplam

2,890
12,071
14,962

4
21
25

0,723
0,575 1,257 .318

Çocuğum öykü ile ilgili sorulara yanıt 
verir.

Gruplar arası
Gruplar içi

Toplam

2,426
6,036
8,462

4
21
25

0,606
0,287 2,110 .116

Çocuğum okuma işlemi bittikten sonra, 
öykü ile ilgili bilgileri hatırlar.

Gruplar arası
Gruplar içi

Toplam

2,115
4,500
6,615

4
21
25

0,529
0,214 2,468 .076

Çocuğum öyküde geçen kafiyeli 
sözcükleri tekrar eder.

Gruplar arası
Gruplar içi

Toplam

2,937
8,179
11,115

4
21
25

0,734
0,389 1,885 .151

Çocuğum öyküde geçen olay ve 
durumlarla ilgili günlük yaşamdan örnek 

verir.

Gruplar arası
Gruplar içi

Toplam

2,011
6,643
8,654

4
21
25

0,503
0,316 1,589 .214

Çocuğum öykü kitabını eline alır ve kendi 
başına kitabın sayfalarını çevirir.

Gruplar arası
Gruplar içi

Toplam

0,904
1,750
2,654

4
21
25

0,226
0,083 2,712 .058

Çocuğum, öyküde geçen kahramanları ve 
olayları oyunlarında kullanır.

Gruplar arası
Gruplar içi

Toplam

0,473
4,643
5,115

4
21
25

0,118
0,221 0,534 .712

*p<.05
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etmelerini sağlayan ürünlerdir. Çocuklara 
düzenli olarak okunan masal, öykü vb. gibi 
resimli çocuk kitapları çocuğun konuşma 
dili ile yazılı dil arasında ilişki kurmasını; 
yazılı semboller ile konuşma arasındaki 
ilişkiyi anlamasını sağlayarak okuma yaz-
ma becerilerinin gelişimini desteklemekte-
dir (Can Yaşar & Yazıcı, 2008). Bu neden-
le araştırmada annelerin çocuklarına kitap 
okuma davranışlarının çocukların yaşların-
dan etkilenmemesi, erken yaşlardan itibaren 
okuma yazma becerilerinin geliştirilmesi 
açısından önemlidir. 

Tablo 2’de yaş değişkeni açısından çocukla-
rın kitap okuma davranışlarına ilişkin anne 
görüşleri incelendiğinde; çocukların kitap 
okuma davranışlarına ilişkin anne görüşleri 
ile çocukların yaşları arasında istatistiksel 
olarak anlamlı bir fark olmadığı görülmek-
tedir (p>.05). 

Çocuk edebiyatı ürünlerinden olan çocuk 
kitapları, çocukların sözcük hazinelerini 
zenginleştirerek alıcı ve ifade edici dil ge-
lişimlerini destekleyen, yaratıcılıklarını 
ve hayal dünyalarını geliştiren, çocukların 
kendi etraflarında olup bitenleri fark 
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Tablo 3. Haftada Okunan Kitap Sayısı Değişkeni Açısından Çocukların Kitap Oku-
ma Davranışlarına İlişkin Anne Görüşlerine Ait Tek Yönlü ANOVA Testi Sonuçları

�o�ukların Kitap Okuma 
Davranışlarına İlişkin Anne 

Görüşleri

Varyansın
Kaynağı

Kareler
Toplamı sd Kareler

Ortalaması F p Fark

Çocuğum kitaplara ilgi gösterir.
Gruplar arası
Gruplar içi

Toplam

1,215
3,900
5,115

3
22
25

0,405
0,177 2,285 .107

Çocuğum kitap okurken 
kucağımda veya yanımda oturur.

Gruplar arası
Gruplar içi

Toplam

1,538
2,500
4,038

3
22
25

0,513
0,114 4,513 .013*

I-J
I-K
I-M

Çocuğum anne babasına 
okuması için kitap getirir.

Gruplar arası
Gruplar içi

Toplam

2,462
8,000
10,462

3
22
25

0,821
0,364 2,256 .110

Çocuğum kendi başına 
kitaplarla ilgilenir.

Gruplar arası
Gruplar içi

Toplam

0,535
7,350
7,885

3
22
25

0,178
0,334 0,533 .664

Çocuğuma kitap okuduğum 
zaman dikkatle dinler.

Gruplar arası
Gruplar içi

Toplam

1,785
1,600
3,385

3
22
25

0,595
0,073 8,179 .001* I-J

Çocuğum kitap bölümlerini 
sorulduğunda (önü-arkası-altı-

üstü) gösterir.

Gruplar arası
Gruplar içi

Toplam

0,554
2,100
2,654

3
22
25

0,185
0,095 1,934 .154

Çocuğum okuma sırasında 
sorular sorar.

Gruplar arası
Gruplar içi

Toplam

1,488
4,050
5,538

3
22
25

0,496
0,184 2,695 .071

Çocuğum öyküyü resimlerine 
bakarak anlatmaya çalışır.

Gruplar arası
Gruplar içi

Toplam

0,335
3,050
3,385

3
22
25

0,112
0,139 0,805 .505

Çocuğum öykünün kitabın 
neresinden başladığını gösterir.

Gruplar arası
Gruplar içi

Toplam

2,585
5,300
7,885

3
22
25

0,862
0,241 3,576 .030* J-M

Çocuğum kitaptan bulmasını 
istediğim harf veya kelimeyi 

gösterir.

Gruplar arası
Gruplar içi

Toplam

1,212
13,750
14,962

3
22
25

0,404
0,625 0,646 .594

Çocuğum öykü ile ilgili sorulara 
yanıt verir.

Gruplar arası
Gruplar içi

Toplam

3,462
5,000
8,462

3
22
25

1,154
0,227 5,077 .080

Çocuğum okuma işlemi 
bittikten sonra, öykü ile ilgili 

bilgileri hatırlar.

Gruplar arası
Gruplar içi

Toplam

4,015
2,600
6,615

3
22
25

1,338
0,118 11,325 .000* J-M

Çocuğum öyküde geçen kafiyeli 
sözcükleri tekrar eder.

Gruplar arası
Gruplar içi

Toplam

4,815
6,300
11,115

3
22
25

1,605
0,286 5,605 .005* I-K

I-M
Çocuğum öyküde geçen olay 
ve durumlarla ilgili günlük 

yaşamdan örnek verir.

Gruplar arası
Gruplar içi

Toplam

5,354
3,300
8,654

3
22
25

1,785
0,150 11,897 .000*

I-J
I-K
J-K

Çocuğum öykü kitabını eline 
alır ve kendi başına kitabın 

sayfalarını çevirir.

Gruplar arası
Gruplar içi

Toplam

0,354
2,300
2,654

3
22
25

0,118
0,105 1,128 .359

Çocuğum, öyküde geçen 
kahramanları ve olayları 

oyunlarında kullanır.

Gruplar arası
Gruplar içi

Toplam

1,815
3,300
5,115

3
22
25

0,605
0,150 4,034 .020*

K-M
I-K

K-M

*p<.05             
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şamdan örnek verir” (F(3-22)=11,897, p<.05) 
ve “Çocuğum, öyküde geçen kahraman-
ları ve olayları oyunlarında kullanır” (F(3-

22)=4,034, p<.05) maddeleri arasındaki far-
kın anlamlı olduğu görülmektedir. Haftada 
okunan kitap sayısı değişkeni açısından an-
nelerin görüşlerine göre farkın hangi gruplar 
arasında olduğunu belirlemek amacıyla ya-
pılan Scheffe ve Tamhane sonuçlarına göre, 
annelerin çocuklarına haftada okudukları 
kitap sayısı arttıkça, çocukların öykünün ki-
tabın neresinden başladığını gösterme, öykü 
ile ilgili sorulara yanıt verme, öyküde geçen 
olay ve durumlarla ilgili günlük yaşamdan 
örnekler verme ve öyküde geçen kahraman-
ları ve olayları oyunlarında kullanma davra-
nışlarını göstermede daha başarılı oldukları 
belirlenmiştir. 

Constantine (2004) okul öncesi dönemde-
ki çocukların, evdeki ve okuldaki okuma 
yazma çevreleri ile sözcük bilgisi ve erken 
okuma yazma becerileri arasındaki ilişkiyi 
incelediği çalışmasında, çocukların evle-
rinde sahip oldukları kitap sayısının ve ev 
ortamında çocuklara okunan kitap sayısının 
onların sözcük bilgisi becerilerini olumlu 
yönde etkilediğini belirtmektedir. Sonnens-
chein & Munsterman (2002), beş yaşındaki 
çocukların ev ortamında, okuma etkileşim-
lerinin okuma motivasyonlarına etkisini ve 
ilk yıllardaki okuryazarlık gelişimlerini in-
celedikleri araştırma sonucunda, okuma ye-
teneğini etkileyen en önemli olgunun okuma 

( I), Hiç,  (J) 1-2 Kitap, (K) 3-4 Kitap, (M) 
5-10 Kitap

Tablo 3’te haftada okunan kitap sayısı de-
ğişkeni açısından çocukların kitap okuma 
davranışlarına ilişkin anne görüşleri ince-
lendiğinde; “Çocuğum kitaplara ilgi göste-
rir”, “Çocuğum anne babasına okuması için 
kitap getirir”, “Çocuğum kendi başına kitap-
larla ilgilenir”, “Çocuğum kitap bölümleri-
ni sorulduğunda (önü-arkası-altı-üstü) gös-
terir”, “Çocuğum okuma sırasında sorular 
sorar”, “Çocuğum öyküyü resimlerine ba-
karak anlatmaya çalışır”, “Çocuğum kitap-
tan bulmasını istediğim harf veya kelimeyi 
gösterir”, Çocuğum öykü ile ilgili sorulara 
yanıt verir”, “Çocuğum öykü kitabını eline 
alır veya kendi başına kitabın sayfalarını 
çevirir”, maddeleri ile haftada okunan kitap 
sayısı arasında istatistiksel olarak anlamlı 
bir fark olmadığı görülmektedir (p>.05). 

Haftada okunan kitap sayısı ile “Çocuğum 
kitap okurken kucağımda veya yanımda 
oturur” (F(3-22)=4,513, p<.05), “Çocuğuma 
kitap okuduğum zaman dikkatle dinler” 
(F(3-22)= 8,179, p<.05), “Çocuğum öykünün 
kitabın neresinden başladığını gösterir” (F(3-

22)=3,576, p<.05),  “Çocuğum okuma işlemi 
bittikten sonra, öykü ile ilgili bilgileri hatır-
lar” (F(3-22)=11,325, p<.05), “Çocuğum öy-
küde geçen kafiyeli sözcükleri tekrar eder” 
(F(3-22)=5,605, p<.05), “Çocuğum öyküde 
geçen olay ve durumlarla ilgili günlük ya-
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ve okuma-yazma becerilerini nasıl geliştire-
bilecekleri konusunda bilgi sahibi olmaları-
nı sağladığını, bu yönde aileleri güçlendir-
diğini saptamışlardır. Buna göre Kitap Tor-
bası Projesi’nin, annelerin kitap okuma dav-
ranışlarını güçlendirerek çocuklarının kitap 
okuma becerilerini artırdığı söylenebilir.                                                                                                
(I), Hiç, (J) 15-30 Dakika, (K) 30-60 Dakika

sıklığı olduğunu belirlemişlerdir. Dever & 
Burts (2002), Aile Okuma-Yazma Çantaları 
Projesinin (The Family Literacy Bags Pro-
ject) ailelerin çocuklarına etkili kitap okuma 
stratejilerini, kitaplar hakkında çocuklarıyla 
konuşma ve soru sorma becerilerini, kaliteli 
çocuk kitaplarını ayırt edebilme becerilerini 
destekleyerek ev ortamında çocuklarının dil 
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Tablo 4. Bir Gün İçinde Kitap Okuma Süresi Değişkeni Açısından Çocukların Kitap 
Okuma Davranışlarına İlişkin Anne Görüşlerine Ait Tek Yönlü ANOVA Testi Sonuçları

�o�ukların Kitap Okuma 
Davranışlarına İlişkin Anne 

Görüşleri

Varyansın
Kaynağı

Kareler
Toplamı sd Kareler

Ortalaması F p Fark

Çocuğum kitaplara ilgi 
gösterir.

Gruplar arası
Gruplar içi

Toplam

0,252
4,864
5,115

2
23
25

0,126
0,211 0,595 .560

Çocuğum kitap okurken 
kucağımda veya yanımda 

oturur.

Gruplar arası
Gruplar içi

Toplam

1,448
2,591
4,038

2
23
25

0,724
0,113 6,425 .006* I-J

I-K

Çocuğum anne babasına 
okuması için  kitap getirir.

Gruplar arası
Gruplar içi

Toplam

2,643
7,818
10,462

2
23
25

1,322
0,340 3,888 .035* J-K

Çocuğum kendi başına 
kitaplarla ilgilenir.

Gruplar arası
Gruplar içi

Toplam

0,294
7,591
7,885

2
23
25

0,147
0,330 0,445 .646

Çocuğuma kitap okuduğum 
zaman dikkatle dinler.

Gruplar arası
Gruplar içi

Toplam

1,566
1,818
3,385

2
23
25

0,783
,079 9,908 .001* I-J

I-K

Çocuğum kitap bölümlerini 
sorulduğunda (önü-arkası-

altı-üstü) gösterir.

Gruplar arası
Gruplar içi

Toplam

0,336
2,318
2,654

2
23
25

,168
,101 1,665 .211

Çocuğum okuma sırasında 
sorular sorar.

Gruplar arası
Gruplar içi

Toplam

1,175
4,364
5,538

2
23
25

,598
,190 3,096 .064

Çocuğum öyküyü 
resimlerine bakarak 
anlatmaya çalışır.

Gruplar arası
Gruplar içi

Toplam

0,294
3,091
3,385

2
23
25

,147
,134 1,093 .352

Çocuğum öykünün kitabın 
neresinden başladığını 

gösterir.

Gruplar arası
Gruplar içi

Toplam

1,112
6,773
7,885

2
23
25

,556
,294 1,888 .174

Çocuğum kitaptan bulmasını 
istediğim harf veya kelimeyi 

gösterir.

Gruplar arası
Gruplar içi

Toplam

2,643
12,318
14,962

2
23
25

1,322
536 2,468 .107

Çocuğum öykü ile ilgili 
sorulara yanıt verir.

Gruplar arası
Gruplar içi

Toplam

2,643
5,818
8,462

2
23
25

1,322
,253 5,225 .013* J-K

Çocuğum okuma işlemi 
bittikten sonra, öykü ile ilgili 

bilgileri hatırlar.

Gruplar arası
Gruplar içi

Toplam

3,524
3,091
6,615

2
23
25

1,762
,134 13,113 .000* I-J

I-K

Çocuğum öyküde geçen 
kafiyeli sözcükleri tekrar 

eder.

Gruplar arası
Gruplar içi

Toplam

4,343
6,773
11,115

2
23
25

2,171
,294 7,374 .003* I-J

J-K

Çocuğum öyküde geçen olay 
ve durumlarla ilgili günlük 

yaşamdan örnek verir.

Gruplar arası
Gruplar içi

Toplam

2,881
5,773
8,654

2
23
25

1,441
0,251 5,740 .010* I-J

I-K

Çocuğum öykü kitabını eline 
alır ve kendi başına kitabın 

sayfalarını çevirir.

Gruplar arası
Gruplar içi

Toplam

0,336
2,318
2,654

2
23
25

0,168
0,101 1,665 .211

Çocuğum, öyküde geçen 
kahramanları ve olayları 

oyunlarında kullanır.

Gruplar arası
Gruplar içi

Toplam

0,252
4,864
5,115

2
23
25

0,126
0,211 0,595 .560

*p<0.05    
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p<.05) maddeleri arasındaki farkın anlamlı 
olduğu görülmektedir. Bir gün içinde kitap 
okuma süresi değişkeni açısından annelerin 
görüşlerine göre farkın hangi gruplar ara-
sında olduğunu belirlemek amacıyla yapı-
lan Scheffe ve Tamhane sonuçlarına göre, 
annelerin bir gün içinde kitap okuma süresi 
arttıkça çocukların ebeveynlerine okuması 
için kitap getirme ve öykü ile ilgili sorula-
ra yanıt verme davranışlarında daha başarılı 
oldukları tespit edilmiştir. 

Lonigan & Whitehurst (1998), düşük gelir-
li ailelerin okul öncesi çocukları üzerinde 
yaptıkları bir araştırmada, ebeveynler veya 
öğretmenler tarafından hazırlanmış okuma 
ortamlarının etkilerini karşılaştırmışlardır. 
Altı hafta süren uygulamada öğretmenler 
veya ebeveynler her gün en az 10 dakika 
boyunca sözcük hazinesi zengin, resimli, 
mekanik metinlerin olmadığı, öykü anlatan 
kitapları çocuklara okumuşlar ve uygulama 
sürecinin ardından çocukların dil becerile-
ri düzeylerini değerlendirmişlerdir. Araş-
tırmanın sonucunda, evde okuma ortamına 
dahil edilen gruplardaki çocukların uygula-
madan daha fazla yararlandığını belirlemiş-
lerdir.  Lonigan & Whitehurst’ın araştırma 
sonucuna göre, annelerin çoğunluğunun bir 
gün içerisinde çocuklarına 15-30 dakika 
arasında kitap okumasının, çocukların dil 
gelişim düzeylerini artırmak açısından daha 
etkili olabileceği söylenebilir. Benzer şekil-
de Robinson, Larsen & Haupt (1996) araş-

Tablo 4’de bir gün içinde kitap okuma sü-
resi değişkeni açısından çocukların kitap 
okuma davranışlarına ilişkin anne görüşle-
ri incelendiğinde; “Çocuğum kitaplara ilgi 
gösterir”, “Çocuğum kendi başına kitaplarla 
ilgilenir”, “Çocuğum kitap bölümlerini so-
rulduğunda (önü-arkası-altı-üstü) gösterir”, 
“Çocuğum okuma sırasında sorular sorar”, 
“Çocuğum öyküyü resimlerine bakarak an-
latmaya çalışır”, “Çocuğum öykünün kita-
bın neresinden başladığını gösterir”, “Çocu-
ğum kitaptan bulmasını istediğim harf veya 
kelimeyi gösterir”, “Çocuğum öykü kitabını 
eline alır veya kendi başına kitabın sayfala-
rını çevirir”, “Çocuğum, öyküde geçen kah-
ramanları ve olayları oyunlarında kullanır” 
maddeleri ile bir gün içerisinde kitap okuma 
süresi arasında istatistiksel olarak anlamlı 
bir fark olmadığı görülmektedir (p>.05).  

Bir gün içinde kitap okuma süresi ile “Çocu-
ğum kitap okurken kucağımda veya yanım-
da oturur” (F(2-23)=6,425, p<.05), “Çocuğum 
anne babasına okuması için kitap getirir” 
(F(2-23)=3,888, p<.05), “Çocuğuma kitap oku-
duğum zaman dikkatle dinler” (F(3-22)=9,908, 
p<.05), “Çocuğum öykü ile ilgili sorulara 
yanıt verir” (F(3-22)=5,225, p<.05), “Çocuğum 
okuma işlemi bittikten sonra, öykü ile ilgi-
li bilgileri hatırlar” (F(3-22)=13,113, p<.05), 
“Çocuğum öyküde geçen kafiyeli sözcükleri 
tekrar eder” (F(3-22)=7,374, p<.05) ve “Çocu-
ğum öyküde geçen olay ve durumlarla ilgili 
günlük yaşamdan örnek verir” (F(3-22)=5,740, 
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yan anne babalar; çocukların erken okuma 
yazma becerilerinin gelişiminde önemli bir 
yere sahiptir. Araştırma sonucunda, çocuk-
ların cinsiyetleri ile kitap okunurken dikkat-
lice dinleme ve okuma işlemi bittikten sonra 
öykü ile ilgili bilgileri hatırlama davranışla-
rı açısından kızların erkeklere oranla daha 
başarılı oldukları; çocukların kitap okuma 
davranışlarına ilişkin anne görüşleri ile ço-
cukların yaşları arasında istatistiksel olarak 
anlamlı bir fark olmadığı; annelerin çocuk-
larına haftada okudukları kitap sayısı arttık-
ça, çocukların öykünün kitabın neresinden 
başladığını gösterme, öykü ile ilgili sorulara 
yanıt verme, öyküde geçen olay ve durum-
larla ilgili günlük yaşamdan örnekler verme 
ve öyküde geçek kahramanları ve olayları 
oyunlarında kullanma davranışlarını göster-
mede daha başarılı oldukları ve annelerin 
bir gün içinde kitap okuma süresi arttıkça 
çocukların ebeveynlerine okuması için ki-
tap getirme ve öykü ile ilgili sorulara yanıt 
verme davranışlarında daha başarılı olduk-
ları tespit edilmiştir. Sonuç olarak “Kitap 
Torbası Projesi’nin” anne görüşlerine göre 
değerlendirilmesi amacıyla yapılan araştır-
mada, “Kitap Torbası Projesi’nin” annelerin 
çocuklarına etkin kitap okuma becerilerini 
destekleyerek çocuklarının okuma davra-
nışlarında olumlu değişiklikler yaratmada 
etkili olduğu söylenebilir.

Bu sonuçlar doğrultusunda aşağıdaki öneri-
ler sunulabilir:  

tırmalarında evde nitelikli çocuk kitapları-
nın okunmasının, çocukların hem ev hem de 
okul ortamında bir gün içerisinde kitaplarla 
olan etkileşim sürelerini artırdığını tespit 
etmişlerdir. Barbour (1998/1999), Ev Okur-
yazarlık Çantaları’nın farklı sosyo-ekono-
mik düzeydeki ailelerin çocuklarının devam 
ettiği okullardaki etkinliklere katılımlarını 
arttığını ve ev ortamında çocuklarının erken 
okuma-yazma becerilerinin gelişimlerini 
desteklediğini belirlemiştir. Ayrıca Ev Okur-
yazarlık Çantaları’nın ailelere ev ortamında 
çocuklarına kitap okumaları gerektiğini ha-
tırlatarak, ailelerin çocuklarına kitap okuma 
becerilerini geliştirdiğini vurgulamıştır. Ki-
tap Torbası Projesi’nin amaçlarından birisi 
de annelerin bir gün içerisinde çocuklarıyla 
birlikte kitap okuyarak nitelikli zaman ge-
çirmelerini sağlayabilmektir.  Ortaya çıkan 
sonucun, Kitap Torbası Projesi’nin bu ama-
cına ulaştığını gösterdiği söylenebilir. 

SONUÇ VE ÖNERİLER

Okul öncesi dönemdeki çocukların okuma-
ya ilişkin olumlu tutum geliştirmesi, okuma 
alışkanlığının gelişmesi için en önemli aşa-
madır. Çocuklar, kitapla ilk olarak ebeveyn-
leri aracılığıyla tanışmaktadır. Kitabı elinde 
tutabilecek yaşta olan çocuklara kitaplarla 
ilgili yaşantı fırsatları sunan, çocuklarının 
yanında kitap okuyarak onlara olumlu bir 
model oluşturan ve çocuklarına kitap oku-
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THE ENGLİSH ROMANTİCS AND THE ROMANTİC IMAGİ-
NATİON: WİLLİAM WORDSWORTH AND SAMUEL TAYLOR 

COLERİDGE

Gökşen ARAS
Atılım University �a�ulty of Arts and S�ien�es Department

of English Language and Literature 

Abstract : Literature is never devoid of a cultural context. It is also a cultural process which 

enables the reader to evaluate literary texts not only in terms of their aesthetics within formal and 

linguistic aspects but also cultural meanings which might lead to a rather illuminating and thought 

provoking, in other words a new or different perspective. Within this frame, the Romantic poetry 

has been one of the most widely read and studied genres for almost two centuries, yet it is not quite 

possible to give the exact definition of the Romantic poetry and confine it to a single meaning. Actu-

ally, apart from its being a very complex and complicated movement, one of the reasons for such an 

interest both in the meaning and the structure of the Romantic poetry is that it exhibits a subversive 

spirit against the mainstream Neoclassical culture and it puts special emphasis on the concept of 

“imagination” which is one of the significant characteristics that distinguishes the Romantic poetry 

from the Neoclassical poetry. Another point is that in spite of the Romantic poets’ different notions, 

they all agree on the term imagination. In a sense, one of the major distinctions between the Roman-

tics and the Neoclassicals is the fundamental value of imagination for the former, and its limited 

or little significance for the latter. This paper analyses the concept of imagination, described as the 

supreme faculty of the mind in the Romantic poetry, with reference to such major Romantic poets as 

William Wordsworth and Samuel Taylor Coleridge and their poetry. 

Key Words: The Romantic Poetry, William Wordsworth, Samuel Taylor Coleridge, Imagination, 

Lyrical Ballads, Biographia Literaria.
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İNGİLİZ ROMANTİK ŞAİRLER VE ROMANTİK HAYAL 
GÜCÜ: WİLLİAM WORDSWORTH VE SAMUEL TAYLOR 

COLERİDGE

Özet: Edebiyatın kültürel bağlamdan yoksun olması düşünülemez. Bununla birlikte, edebiyat, oku-

yucunun edebi metinleri sadece estetik, yapısal ve dilbilimsel boyutları ile değil, kültürel anlamları 

açısından da yorumlamasına ve değerlendirmesine ve bu sayede aydınlatıcı ve düşündürücü, diğer 

bir deyişle, yeni ve farklı bakış açıları oluşturmasına yardımcı olan kültürel bir süreçtir. Bu çerçeve-

de, Romantik şiir akımı 200 yıldır en çok okunan ve çalışılan edebi türlerden biri olmuş, ancak bu 

şiir türünün net bir tanımı yapılamamakla birlikte, sadece bir anlamla sınırlandırılması da mümkün 

olmamıştır. Aslında, Romantik şiirin son derece karmaşık yapısının yanısıra bu akıma anlam ve bi-

çem açısından duyulan ilginin diğer bir nedeni de Neoklasik akımın genel kurallarını altüst etmeyi 

hedefleyen ruhu ve aynı zamanda bu türü Neoklasik dönemden ayıran en önemli özelliklerinden biri 

olan “hayal gücü” kavramına yüklediği anlamdır. Diğer bir nokta ise, farklılıklarına rağmen, Ro-

mantik şairlerin hayal gücü olgusuna sergiledikleri benzer tutumlardır. Romantikler ve Neoklasikler 

arasındaki en temel ayrım ise Romantikler için büyük önem taşıyan hayal gücü teriminin Neoklasik-

ler için aynı derecede öneme sahip olmamasıdır. Bu çalışma, William Wordsworth ve Samuel Taylor 

Coleridge gibi önde gelen Romantik şairlerin, üstün bir zihinsel beceri tanımının atfedildiği hayal 

gücü kavramını şiirleri aracılığı ile nasıl yansıttıklarını değerlendirmeyi amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Romantik Şiir, William Wordworth, Samuel Taylor Coleridge, Hayal gücü, 

Lyrical Ballads, Biographia Literaria. 

INTRODUCTION

Although the Romantic poetry has been 
one of the most popular genres for almost 
two centuries, it is not possible to give the 
exact definition of the Romantic poetry and 
confine it to a single meaning. It may mean 
a number of things according to personal 
and cultural needs and appreciation and this 

multiplicity enables the reader to find new 
meanings and perspectives. Actually, apart 
from its being a very complex and comp-
licated movement, one of the reasons for 
such an interest both in the meaning and the 
structure of the Romantic poetry is that it 
exhibits a subversive spirit against the ma-
instream Neoclassical culture and it puts 
special emphasis on the concept of imagi-
nation which is one of the significant cha-
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article, entitled “On the Discrimination of 
Romanticisms” that “the word ‘romantic’ 
has come to mean so many things that, by 
itself, it means nothing. It has ceased to 
perform the function of a verbal sign” (Ab-
rams, 1975:6). Thus, he points out that “the-
re should be a “recognition of [...] plurality 
of Romanticisms, of possibly quite distinct 
thought-complexes, a number of which may 
appear in one country” (Abrams, 1975:8). 
In a similar context, René Wellek, in his ar-
ticle, titled “The Concept of ‘Romanticism’ 
in Literary History” claims that “The terms 
“romanticism” and “romantic” have been 
under attack for a long time” (1949:1). 

Aside from all the above mentioned diver-
sities concerning the meaning of the Ro-
mantic poetry, it is of utmost importance 
to observe such aspects of romanticism as: 
“an increasing interest in Nature, and in the 
natural, primitive and uncivilized way of 
life […] increasing importance attached to 
natural genius  and the power of imagina-
tion,  a tendency to exalt the individual and 
his needs and emphasis on the need for a 
freer and more personal expression, the cult 
of the Noble Savage” (Cuddon, 1998:769).

LYRICAL BALLADS

Having explained some of the major quali-

racteristics that distinguishes the Romantic 
poetry from the Neoclassical poetry. 

PURPOSE & SCOPE

Another point is that in spite of the Roman-
tic poets’ different tendencies and approac-
hes concerning the Romantic poetical the-
ory, they all agree on the term imagination. 
In a sense, one of the major distinctions 
between the Romantics and the Neoclassi-
cals is the fundamental value of imagina-
tion for the former, and its limited or little 
significance for the latter. The aim of this 
paper is to analyse the concept of imagina-
tion, described as the supreme faculty of the 
mind in the Romantic poetry, with reference 
to such major Romantic poets as William 
Wordsworth and Samuel Taylor Coleridge 
and their writings on the literary criticism 
of the Romantic era: From Preface to Lyri-
cal Ballads with Pastoral and Other Poems 
and  Biographia Literaria, and their poems: 
Ode: Intimations of Immortality from Re-
collections of Early Childhood and Dejec-
tion: An Ode.

DIVERSITY IN THE ROMANTIC PO-
ETRY

In this respect, it is useful to refer to Ric-
hard Lovejoy, well aware of the diversity 
in Romantic literature, who asserts in his 
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a strong sense of the excitement generated 
by the readers and the poets as well:

Humble and rustic life was generally chosen, 
because, in that condition, the essential pas-
sions of the heart find a better soil in which 
they can attain their maturity, are less under 
restraint, and speak a plainer and more emp-
hatic language; because in that condition of 
life our elementary feelings coexist in a sta-
te of greater simplicity, and, consequently, 
may be more accurately contemplated, and 
more forcibly communicated […] because 
in that condition the passions of men are 
incorporated with the beautiful and perma-
nent forms of nature […] being less under 
the influence of social vanity, they convey 
their feelings and notions in simple and une-
laborated expressions (1993:143).

In this sense, it is overtly seen that the Ro-
mantic Poetry is a manifestation of rejec-
ting the rules of the Neoclassical poetry in 
which such terms as reason, common sen-
se, order, and regularity of the heroic co-
uplet are of crucial importance. As for the 
Neoclassical poetry, it should be indicated 
that  “[…] most writers of this period were 
traditionalist, and they had a great respect 
for the Classical authors, and […] had a 
deep respect for the rules of their art [...] 
they thought that reason and judgment were 
the most admirable faculties […] and that 
decorum was essential [...] the most desi-

ties of romanticism, it is noteworthy to refer 
to William Wordsworth, the poet laureate, 
who is mainly against the writers of the 
preceding century, the Neoclassicals, who 
made use of artificial conventions, strict ru-
les and superficial elegance that according 
to Wordsworth never appeals to the spirit 
of the Romantic movement. Beginning in 
1798 with the publication of Wordsworth’s 
From Preface to Lyrical Ballads with Pas-
toral and Other Poems, in which Samuel 
Taylor Coleridge collaborated with The 
Rime of the Ancient Mariner, the Romantic 
period coincides with the American and the 
French Revolution and the Industrial Revo-
lution, all of which make the period quite 
revolutionary in spirit and Romantic poeti-
cal theory. In Lyrical Ballads, a statement 
of poetic principles, Wordsworth establis-
hes his dissatisfaction with the existing po-
etic conventions and his desire to find new 
forms and techniques, and he clarifies his 
basic purpose which is to portray common 
life in a language used by these common pe-
ople: “The principal object […] was to cho-
ose incidents and situations from common 
life, and to relate or describe them […] in 
a selection of language really used by men 
[…]” (1993:142-143).

Wordsworth postulates the reasons for his 
use of the language of the common people 
believing that a lofty style does not reflect 
the language in real life and does not evoke 
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cals, it is not a cardinal point. However, it 
is only through the use of imagination that 
the Romantics have searched for and found 
a real world to live in, instead of creating 
a world of dreams that they take refuge in. 
Thus, a Romantic poem is definitely a cre-
ative process and a product of the poet’s 
imaginative vision rather than the ordinary 
world of common experience. What the 
Romantics are concerned with in their po-
ems is mystery which solely belongs to the 
imagination which exalts the poets to some 
vision beyond. While presenting in such a 
bewitching and an enchanting manner in 
which creative imagination is at work, it is 
inevitable for the poets to be able to have a 
broader vision which is much more mysteri-
ous, wonderful, and interesting than the pre-
sent one, in other words, “they shed a celes-
tial light on the objects of sense and make 
them examples of something else much 
more wonderful” (Bowra, 1988:290). In this 
respect, Wordsworth’s comment on the me-
aning of the word poet is worth considering: 
[A Poet] is “endued with more lively sensi-
bility, more enthusiasm and tenderness […] 
a greater knowledge of human nature, and a 
more comprehensive soul […]” (1993:147).  

BIOGRAPHIA LITERARIA

In a similar vein, according to Coleridge, it 
is the power of imagination which changes, 

rable qualities were harmony, proportion, 
balance and restraint [...] the Neoclassical 
writers aimed at correctness […]” (Cuddon, 
1998:541).  As opposed to the Neoclassical 
poetry which finds the spirit or source of 
poetry in the outer world, for Wordsworth, 
it exists in the individual poet and his in-
ner feelings. Within this frame, Wordsworth 
describes good poetry as “the spontaneous 
overflow of powerful feelings: [which] ta-
kes its origin from emotion recollected in 
tranquility” (1993:151). Thus, it is unequi-
vocal that Wordsworth’s theory attacks the 
Neoclassical poetical theory which stands 
in a binary opposition to the Romantic po-
etry which emphasizes the power of imagi-
nation, intuition, individualism; free, natu-
ral and personal expression by reversing the 
preestablished rules and conventions.  

On the other hand, for Wordsworth, not only 
is the imagination at the core of everything, 
but also it is a creative power required to 
perceive the meaning of reality, as a con-
sequence, he puts special emphasis on the 
imagination which also enables the poet 
to present an ordinary thing in an unusual 
manner as is stated in Lyrical Ballads: “ 
[…] at the same time to throw over them 
a certain colouring of imagination, whereby 
ordinary things should be presented to the 
mind in an unusual aspect […]” (1993:143). 
For the Romantics, the imagination is of ut-
most importance whilst for the Neoclassi-
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to idealize and to unify. It is essentially vi-
tal, even as all objects (as objects) are essen-
tially fixed and dead (1993:387).

As for the term fancy, he stresses that 
“FANCY, on the contrary, has no other co-
unters to play with, but fixities and definites. 
The fancy is indeed no other than a mode of 
memory emancipated from the order of time 
and space […]” (1993: 387).

It is apparent that for Coleridge, the ima-
gination is invaluable as it shares an act of 
God which is to create. Thus, it is a divine 
faculty. On the other hand, poetry is also a 
product of the secondary imagination des-
pite some differences from the primary one 
only in degree.

Clearly it is to be admitted that the Roman-
tics are never against the terms, intelligence 
or thought, however, they feel that without 
the use of imagination they cannot produce 
their poems in which they attempt to reflect 
the invisible behind the visible. It should 
also be pointed out that: “Blake, Coleridge, 
Wordsworth, Shelley, and Keats, despite 
many differences, agreed on one vital po-
int: that the creative imagination is closely 
connected with a peculiar insight into an 
unseen order behind visible things” (Bowra, 
1988:271). 

For the Romantic poets, who believe that 
the imagination is undoubtedly in relation to 
both truth and reality, the use of imagination 

modifies, shapes or transforms usual events 
or objects into unusal ones. Coleridge, in 
Biographia Literaria, in which he has an-
ticipated the modern philosophical criti-
cism of art, discusses the meaning of the 
imagination. In Chapter 13, titled “On the 
Imagination, Or Esemplastic Power,” Co-
leridge explains the distinction between the 
primary and the secondary imagination. To 
Coleridge, the primary imagination is rela-
ted to human perceptions, and common to 
everybody whilst the secondary imaginati-
on is described as an echo of the primary 
imagination, different in that it is based on 
an active creation or a creating process of 
the human mind. Thus, the former refers to 
the perception of the world as fixed or unc-
hanged whereas the latter refers to a recons-
truction or recreation process: 

The Imagination then I consider either as 
primary, or secondary. The primary Ima-
gination I hold to be the living power and 
prime agent of all human perception, and as 
a repetition in the finite mind of the eternal 
act of creation in the infinite I AM. The se-
condary Imagination I consider as an echo 
of the former, co-existing with the conscio-
us will, yet still as identical with the primary 
in the kind of its agency, and differing only 
in degree, and in the mode of its operation. 
It dissolves, diffuses, dissipates, in order to 
recreate: or where this process is rendered 
impossible, yet still at all events it struggles 
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attributes much more meaning to the secon-
dary imagination which

allows the artist not only pereceive the 
world in an orderly way, but also to express 
that order in  a new medium, be it paint or 
marble or, for the poet, words. The artist 
breaks down, “dissolves,”  the unity he or 
she has perceived in and among the natural 
shapes of trees and clouds […] a unity that 
is truly there by virtue of the participation 
of all these things in the world of being to 
shape a new unity out of the artist’s own 
consciousness of it, expressing it in water-
colours or plaster or the sounds of music 
(Barth, 2001:19).

One might argue that it is not only by the 
faculty of primary imagination but also the 
secondary imagination that human beings 
perceive the world and create meanings out 
of chaos. In other words, “both primary  and 
secondary imagination share in the “eternal 
acts of creation” because they both have as 
their function to bring order out of chaos, 
as God did in the act of creation. Thus, both 
the ordinary citizen and the artist share in 
the divine creative power, not indeed in the 
same degree, but nonetheless less really” 
(Barth, 2001:19-20).  In this respect, man 
acts as a creator through “the perception 
(primary imagination) by which we actively 
unite ourselves to the created world around 
us and through the higher degree of creation 

“creates life and adds to the sum of living 
experience,” thanks to this creative pro-
cess,  “[they are not] passive observers but 
[...] active agent[s] in a world which exists 
by a perpetual process of creation” (Bowra, 
1988:292). Further to this, the Romantics 
also “combine imagination and truth becau-
se their creations are inspired and controlled 
by a peculiar insight,” asserting that “though 
visible things are the instruments by which 
we find this reality, they are not everything 
and have indeed little significance unless 
they are related to some embracing and sus-
taining power” (Bowra, 1988:7,9).

ORIGINALITY AND IMAGINATION

From this standpoint, it might be essential 
to refer to Thomas McFarland’s book, tit-
led Originality and Imagination (1985), in 
which the author defines the imagination 
as a means of “articulating the relationship 
between the human and the divine” (qtd. in 
Barth, 2001:5). In addition to this, he com-
ments on the importance of primary ima-
gination without which “the world around 
us would be perceived as chaos: a mass of 
swirling atoms, a blur of colours, shapes and 
sounds. There is a deep underlying unity 
among them, to be sure, for they all share 
each in its own way, in the reality of God’s 
being […]” (Barth, 2001:18). Nevertheless, 
sharing the similar views with Coleridge, he 
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child is holy and sacred and is superior to 
man because of his harmony and unity with 
nature and God: 

The Child is the Father of  the Man;

And I could wish my days to be

Bound each to each by natural piety

(7-9).

His grief comes for he feels that once he 
saw the glories of heaven but now as he is 
grown up he cannot see them anymore: 

There was a time when meadow, grove, and 
stream,

The earth, and every common sight,

To me did seem

Apparelled in celestial light,

The glory and the freshness of a dream.

It is not now as it hath been of yore;

Turn wheresoe’er I may,

By night or day,

The things which I have seen I now can see 
no more. 

(1, 1- 9). 

The sense of loss and desolution is narrated 
in the following lines: “Whither is fled the 
visionary gleam?/ Where is it now, the glory 
and the dream? (lines 56-57). Nonetheless, 

we exercise (secondary imaginaton) in exp-
ressing the unity of the world, aesthetically, 
in new shapes and creative forms” (Barth, 
2001:20).

ODE: INTIMATIONS OF IMMORTAL-
ITY 

In the light of these observations, it is note-
worthy to discuss such prominent Roman-
tic poets as Wordsworth and Coleride for 
whom exercising the power of imaginati-
on is an indispensable means for creating. 
Wordsworth in The Prelude, in Book 14, 
describes imagination as “another name for 
absolute power/And clearest insight, ampli-
tude of mind,/And reason, in her most exal-
ted mood” (lines 190-192). In his poem, 
titled Ode: Intimations of Immortality from 
Recollections of Early Childhood, Word-
sworth illustrates his use of imagination. 
Being a nature poet, Wordsworth regards 
nature as the source of regeneration, ins-
piration, creative power, and of course the 
power of imagination, and he never wishes 
his source to dry up. In the poem, a note of 
grief suddenly appears: “a thought of grief” 
(line 22) is related to the poet’s fear, due to 
the fact that he might somehow have lost 
his connection with nature which seems to 
have lost its magic for him.  The Ode begins 
with the concluding lines of “My Heart Le-
aps Up” which appear as an epigraph: The 
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To me the meanest flower that blows can 
give

Thoughts that do often lie too deep for tears.

(11, 200-203).

Wordsworth utters the source of relief and 
consolation in the following lines: 

We will grieve not, rather find

Strength in what remains behind;

In the primal sympathy

Which having been must ever be;

In the soothing thoughts that spring

Out of human suffering;

In the faith that looks through death,

In years that bring the philosophic mind.

(10, 179-186).

Nevertheless, for Wordsworth, nature is al-
ready a source of beauty and joy to be app-
reciated and presented; it is not mere joy 
that activates creative energy in the poet. 
Yet, the existence and beauty of nature is 
sufficient to reveal the poet’s hidden creati-
ve and imaginative faculties:

The Rainbow comes and goes,

And lovely is the Rose,

The Moon doth with delight

Wordsworth’s Ode: Intimations of Immor-
tality  is a poem of  consolation, relief, and 
recovery by which the poet could overco-
me the fears, felt because of losing or being 
unable to regain the power of imagination to 
a lesser degree than Coleridge, who seems 
to be hopeless and miserable, whilst Word-
sworth is optimistic and peaceful since he is 
able to perceive the beauty of nature: 

My heart is at your festival,

My head hath its coronal,

The fulness of your bliss, I feel – I feel it all.

(4, 39-41). 

The poet is well aware of the fact that it is 
in childhood which is the innocent, pure 
and uncorrupted state of human beings in 
which faculties of creativity and imaginati-
on and special powers of vision are at work 
in the most creative manner, ultimately, he 
combines both childhood and maturity, the 
two complementary states of human soul, to 
be able to perceive the world as an organic 
whole. Feeling that a mature person can still 
find unity with nature through memories 
and meditation, in Ode: Intimations of Im-
mortality,  the poet’s happiness is narrated 
as follows:

Thanks to the human heart by which we 
live,

Thanks to its tenderness, its joys, and fears,
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gin of “all melodies” and all colors” (line 
64) (Lawrence, Seifter, Ratner, 1985:71). In 
other words, “Coleridge often uses Joy for 
a sense of abounding vitality and harmony 
between one’s inner life and the life of natu-
re” (Abrams,  1993:368). Actually, the very 
title of Coleridge’s poem, Dejection: An 
Ode, explicitly suggests that “by locating 
the source of imaginative power within the 
soul, Coleridge denies the effectiveness of 
the external world to stimulate joy” (Law-
rence et al., 1985:74).

Having described his grief in the second 
stanza as:  

A grief without a pang, void, dark, and dre-
ar,

A stifled, drowsy, unimpassioned grief,

Which finds no natural outlet, no relief,

In word, or sigh, or tear

(2, 21-24),

Coleridge goes on to depict nature and na-
tural phenomena, for instance, the crescent 
moon, the western sky, the thin clouds, the 
scattered stars, and so on, all of which ap-
peal to sense perception, the act of seeing 
or hearing, which is related to the activity 
of primary imagination, common to every-
body. In this respect, the poem itself is a res-
haped or recreated product of the primary 

Look around her when the heavens are bare,

Waters on a starry night

Are beautiful and fair;

The sunshine is a glorious birth;

(2, 10-16).

Similarly, one of Wordsworth’s poems, tit-
led “I Wandered Lonely as a Cloud,” also 
explores the poet’s exercise of imagination: 
“(…) that inward eye/ Which is the bliss of 
solitude; (lines 21-22) points to the poet’s 
power of imagination, the ability to recol-
lect and recreate in nature that he is a part of 
and unified with.

DEJECTION: AN ODE

On the other hand, in Dejection: An Ode, 
which is said to have been written after Co-
leridge read Wordsworth’s Ode, Coleridge’s 
distinction between the primary imaginati-
on and the secondary imagination is clearly 
detected: In the poem, the poet explains the 
difference between the passive reception of 
an “inanimate cold world” (line 51), and its 
transformation into something much more 
real and vital: “a new Earth and a new Hea-
ven” (line 68) through the creative power of 
imagination. In addition, “the activity of the 
secondary imagination is called in the poem, 
“Joy”: It is source of all “that charms or ear 
or sight,” “the spirit and the power,” the ori-
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The poet’s creative joy is described as “[…] 
strong music in the soul […]/[...] light […] 
glory [...]/[…] beautiful and beauty-making 
power” (lines 60-63), in a sense, the power 
of imagination, without which Coleridge 
can vitalize, enliven or engender the objects 
of the world. Due to the loss of this creative 
energy, the poet regrets the reasons for this 
incurable grief. In his words, “the imagina-
tion is the primary instrument of all spiritual 
and creative activities, this is indeed a bitter 
confession. He has lost not only his poeti-
cal gift but what makes life worth living” 
(Bowra, 1988:89): 

But now afflictions bow me down to earth:

Nor care I that they rob me of my mirth;

But oh! Each visitation

Suspends what nature gave me at my birth,

My shaping spirit of Imagination.

(6, 82-86).

CONCLUSION

To conclude, the Romantic poetical theory 
sets so high a value on the power of ima-
gination. What the Romantics are preoccu-
pied with in their poems is mystery which 
solely belongs to the imagination which 
exalts the poets to some vision beyond. 
They formulate their poems through the 

perception through the creative process of 
the secondary imagination. 

Further to this, it might be useful to explain 
the “Aeolian lute” (line 7), which is used as 
a metaphor for the creation of the Romantic 
poetry; it is the “image of the mind respon-
ding to the natural world.” It suggests “the 
impotence and passivity of the primary ima-
gination: “the dull sobbing draft, that moans 
and rakes/Upon the strings” (lines 6-7). He-
rein, the poet is like a harp, letting himself 
go to be “plucked upon by the wind without 
any force or energy of his own” (Lawren-
ce et al., 1985: 72).  By the  same token, 
Wordsworth in Ode, states that “The Winds 
come to me from the fields of sleep,” (line 
28), and connects the wind “with the revival 
of spirit and of poetic inspiration” (Abrams, 
1993:189).

In Dejection: An Ode, Coleridge laments 
that “he has lost his power to create through 
the imagination, that he can no longer shape 
experience into beauty and impose his will 
on nature” (Bowra, 1988: 88).  For the poet, 
it is the human beings who are given the po-
wer of creation in nature which lives in us: 

O Lady! We receive but what we give,

And in our life alone does Nature live: 

Ours is her wedding garment, ours her shro-
ud!

(4, 46-48).
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individual representations, in a sense, uni-
que reflections of imaginative experience 
by creating the objects of mystery; and in-
visible, unseen, remote and strange things 
out of very ordinary ones, for the fact that 
they are talented enough to create imaginary 
worlds. In a similar vein, the above menti-
oned poets Wordsworth and Coleridge, who 
rely mainly on imagination, emphasize the 
mysterious gift of creative imagination and 
joy and express sorrow when they are unab-
le to regain it. Within this frame, one might 
argue that it is not only by the faculty of 
primary imagination but also the secondary 
imagination that human beings perceive the 
world and create meanings out of chaos and 
partake of the activity of God and thus share 
in the divine power. To quote Barth, Cole-
ridge states that “all human knowledge and 
sense perception, scientific insight, aest-
hetic experience, philosophical reflection, 
theological meditation, and whatever other 
ways the human mind can know- involves 
the exercise of imagination, the faculty by 
which the multiform reality of the world is 
seen in relationship” (2001:30).
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Abstract: Having a very long history, Turks have been always on the stage of history. They have had 

a long accumulative identity; however, in the early years of the Republic (1923-1935) dramatic re-

forms under the leadership of Atatürk have re-constructed Turkish identity. In this study, I will theo-

retically focus on how this re-construction took place together with the necessary explanation of the 

relevant literature. Thus, it will provide a broader view over the modernaziation of Turkish identity.
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CUMHURİYETİN İLK YILLARINDA TÜRK KİMLİĞİNİN 
YENİDEN İNŞASI

Özet: Uzun tarihi boyunca Türkler her zaman tarih sahnesinde yer almışlardır. Çok yönlü bir 

kimliğe sahip olmalarına rağmen, Cumhuriyetin ilk yıllarında (1923-1935), Atatürk’ün önderliğinde 

gerçekleşen etkileyici reformlar, Türk kimliğini yeniden inşa etmiştir. Bu çalışmada, konuyla alakalı 

kaynakların gerekli açıklamaları ile birlikte bu yeniden inşaanın nasıl gerçekleştiğine teorik bir 

çerçeveden bakılacaktır. Böylece bu makale, Türk kimliğinin modernleşmesine geniş bir bakış açısı 

sağlayacaktır. 
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INTRODUCTION

BACKGROUND 

Turks have been on the stage of history for 
quite a long time. In other words, they are 
one of the oldest nations in the world. That 
is to say they have a cultural background 
almost as old as the history of humankind. 
Thus, they have been an active player in the 
history of humankind. 

However, where does the name of “Turk” 
come from? There have been many research 
conducted about this issue so far. In his 
book, Türk Milli Kültürü (Turkish National 
Culture), Kafesoğlu (1998:43) points that;

•	 Herodotus, the father of the history, (5th 
century BCE) mentioning as “Targita”, 
one of the eastern tribes,

•	 Stated as “Togarma” in Torah,

•	 “Turukha” and “Thrak” in old Indian 
sources,

•	 “Turukku” in old Asian written sources 
and

•	 “Tik” or “Di” in old Chinese sources.

While these examples show the very early 
versions of the name of Turk, they also 
indicate that Turks have been to a wide area 
and interacted with many tribes and nations.

The next question, where the fatherland of 
Turks is, comes after. There have been many 
debates over this issue, too. Many researchers 
have suggested different hypotheses based 
on different variables such as language, 
culture, the other nations’ achieves and so 
on. Yet, Bilhan (1989:47) puts forward that 
central Asia is considered as the fatherland 
of Turks; nonetheless, more signs of Turks 
could be seen in a broader area in Asia. This 
is supported with the fact that in the history, 
it can also be seen that first Turkish states 
were founded in this part of the world.

Today, Turks live either under different 
Turkish states or under the other states and 
Turkish is spoken almost all around the 
world. Besides, Turkish as the language is 
among the most widely spoken languages 
with the number of around 220 million 
people.

It is not possible to make generalizations that 
will cover all Turks when it is considered 
how big cultural accumulation they could 
have and how the identity could differ. In this 
regard, I will focus on the re-construction 
of Turkish identity during the early years of 
Turkish Republic (1923-1935) in this study 
as it is mostly the Turks living in Turkey 
that comes to the mind when the notion of 
Turk is the case.
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“[S]ymbolic interactionism is an approach 
that builds on the social formation of 
symbols, common or shared meanings, and 
their use in communication, both within 
the self and in self’s orientation to others, 
in interactions between social agents” 
(Barbalet, 2009:205). In other words, 
symbols and their meanings are the main 
dynamics of interaction in the society. Let 
us have closer look at social interactionism. 
According to Blumer (1986:2), symbolic 
interactionism rests on three simple 
premises;

“The first premise is that human beings act 
toward things on the basis of the meanings 
that the things have for them. […] The 
second is that the meaning of such things 
is derived from, or arises out of, the social 
interaction that one has with others and the 
society. […] These meanings are handled 
in, and modified through, an interpretative 
process used by the person in dealing with 
the things he encounters.”  

Thus, people actually interact with others on 
the basis of not the actions, but the meaning 
attached to those actions. Blumer (1986:78) 
adds that human interaction is mediated by 
the use of symbols, by interpretation, or by 
ascertaining the meaning of one another’s 
actions. Thus, symbols together with the 
attached meanings play an important role in 
the society. 

RESEARCH QUESTIONS

The research question, here, is how Turkish 
identity (from now this term refers to Turks 
living in Turkey) have been re-constructed 
between 1923 and 1935 during which there 
were vital reforms almost in all spheres of 
social life in order to get more modern and 
reach the level of modern states.

  

METHODOLOGY

I will have a theoretical method in this study. 
Firstly, I will review the relevant literature 
so that it will give the overview of the 
basic concepts such as culture, history and 
identity. Next, Turkish culture, history and 
identity will be presented as the following; 
Turkish history in a nutshell. Then, it will 
be followed by brief explanations of basic 
reforms in the first years of republic. Later, 
changes will be discussed. Consequently, 
re-construction of Turkish identity will be 
dealt with the help of historical and cultural 
background.

I will take re-construction of Turkish 
identity within the framework of symbolic 
interactionism whose founding father 
is considered as George Herbert Mead; 
however, Helbert Blumer devised the term 
“symbolic interactionism” and made very 
important contributions. Thus, I will mainly 
depend on Blumer’s ideas.
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in the members of a society.” 

In other words, culture is the roots and 
wings. While roots represent the past, wing 
stands for the future. In this respect, culture 
is all related what people have inherited 
from the past, what they have now and what 
they will legate to tomorrow’s generations.

Culture, as a conception, whether defined as 
custom, tradition, norm, value, rule, or such 
like is clearly derived from what people 
do (Blumer, 1986:6). This explanation put 
emphasis on the accumulation of people’s 
behaviors. These behaviors are considered as 
elements of culture because of the common 
meanings that people have attributed.   

HISTORY

History deals with all what, how and why 
people and groups of people have been 
taking some actions so far. The first person 
who started recording those actions is 
Herodotus whom was also mentioned in this 
study before. Carr (1962:87) emphasizes 
that “Herodotus’ purpose was to preserve a 
memory of deeds.” That is to say history is 
closely connected with the written records 
as historians should have some evidence to 
prove what they claim. 

History is an accumulative process. There is 
an inter-related cause and effect relationship 
between every single event. In other words, 

In Turkish society, symbols are highly 
important. For instance, Turks have fought 
against their enemies in order to save sacred 
symbols such as the Turkish flag and the 
Azan. While one symbolizes the freedom, 
the other symbolizes Islam. In this regard, 
Kemal Atatürk led the reforms in the way 
that they have created new symbols; as a 
result, meanings. Therefore, Republic of 
Turkey could take its place among civilized 
states gathering Turkish people together 
under these meanings.

   

REVIEW OF LITERATURE

BASIC TERMINOLOGY

CULTURE

Culture has always been a problematic term 
to define. McOmie (1990:177) illustrates;

“The word “culture” comes from the Latin 
cultivare, from which the English “cultivate” 
is also derived. […] If we think of culture as 
the selective cultivation of behavior, then we 
are close to the most crucial thing about it: 
the fact that certain specific behaviors, out 
of the whole range of possible behaviors, are 
cultivated by a certain group of people in a 
certain environment at a certain time for the 
purposes of adaptation and group solidarity. 
[…] A culture, therefore, is the result of the 
mass cultivation of a certain way of seeing, 
thinking, assuming, believing, and behaving 
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TURKISH HISTORY IN A NUTSHELL

Turks mainly came from central Asia and 
had a nomadic life style. Thus, they did not 
have an architectural development and they 
mostly depend on stockbreeding in terms 
of economy. However, in terms of military 
they were very advanced and every member 
of the society was also the member of the 
army. In time, conditions in central Asia 
changed drastically in the way that there 
were not enough of cattle ranches and they 
suffered from severe droughts. As a result, 
Turks had to emigrate to the west in order to 
find better places. 

In 751 ACE, they helped Arabic people 
fighting against Chinese ones in the battle 
of Talas. This led to the fact that Turks 
accepted Islam as religion as Islam. They 
have found it very similar to their own belief, 
but accepting some Arabic tradition under 
the name of Islam made some issues very 
unclear to understand so issues especially 
such as women-related ones as women 
among Turks had had an appreciated place 
in all spheres of social life so then.

Fighting against Eastern Roman Empire and 
even capturing the Emperor Romanos IV 
Diogenes, Alp Arslan won more than a battle 
on August 26 1071 in Manzikert. Following 
this, Anatolian Seljuk Empire had power 
in that region. This led to Turkification of 
Anatolia. As it started in 1071, it could be 

it is not so wise to consider every event 
within its own scope. On the other hand, 
when today is considered, it has deep roots 
in the history. In this respect, history is 
not something arbitrary and linear as it is 
seen on chronological map. All in all, it 
could be a better explanation when history 
is considered as a chain reaction of set of 
events not in one-dimensional perspective, 
but multi-dimensional one.

 

IDENTITY

Identity has always been a complex term to 
define. Everyone has an ID card showing 
who they are and where they belong to, but is 
that all? Of course, identity is more than just 
an ID card. Identity is a distinctive character 
which is used to describe individuals’ or 
groups’ conception towards life. In other 
words, it is what makes people different 
from others. 

However, the main concern will be on social 
identity in this study. According to (Ross 
and Buehl (2004:25) “people’s sense of 
identity often includes a perception of who 
they were, who they are and who they will 
be.” The same also applies for societies. 
This indicates social identity is not constant. 
In addition, social identity is the product of 
a collectivist process; as a result, it is very 
natural that it is sometimes criticized and re-
constructed.  
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After all, joining the World War I on the 
side of Central Powers and losing was the 
end of the Empire as they could not prevent 
the invasion of Allied Forces on Anatolia, 
the last remaining part of the Empire and 
where mainly Turkish people were living. 
All in all, Turkish people did not accept this 
and Turkish nation saved their country by 
clamping together under Kemal Atatürk’s 
leadership and won their independence. 
Soon after, they declared the new modern 
Republic of Turkey on October 29 1923.

BASIC REFORMS BETWEEN 1923 
AND 1935

After the proclamation of the Republic, 
Kemal Atatürk pointed reaching the level 
of modern civilization as the target. In this 
respect, he believed the secular idea of the 
state to reach his target. Therefore, Turkish 
society experienced really dramatic reforms 
in all fields of life such as education, justice, 
social, political, economic. Here, let us 
briefly talk about these reforms:

•	 Abolition of the Sultanate (November 
1 1922): Sovereignty was taken by the 
Turkish nation and it did not belong to 
one person or one family. 

•	 Proclamation of the Republic (October 
29 1923): After the rooted sultanate of 
the Ottoman Empire, the regime was 

said that Turks have been in that region for 
over a thousand of years.

After the fall of Anatolian Seljuk Empire, 
Anatolia was divided into many small 
emirates one of which was Ottoman Emirate 
founded by Ertuğrul Ghazi. Following 
him, Osman I came to rule and declared 
their independence in 1299. It is important 
to note here that Ottoman Empire takes 
its name from Osman I. Over centuries 
(from 1299 until October 29th 1923), they 
conquered many lands from Anatolia to 
Arabic Peninsula and from Northern Africa 
to Eastern Europe. Ottoman Empire was 
considered as “the super power” from 1400s 
till 1700s. In this regard, it was one of the 
most powerful and long-lasting countries in 
the history.   

However, when Europeans made 
geographical explorations together with 
reforms in church and movements for 
enlightenment, it was also the starting point 
of following technological developments 
and industrial revolution. Those started 
to bring wealth to Europeans and 
humanistic way of thinking leading to the 
age of Enlightenment. Contrary to these, 
Ottoman Empire failed to cope with these 
changes which brought up the fact that 
Ottoman Empire got weaker and weaker as 
considered as sick man of Europe (The New 
York Times, 1860).
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few-year-time, the literacy increased 
dramatically.  

•	 Reform in surname (July 2 1934): 
Instead of sobriquets and similar names, 
it was compulsory to have a surname and 
it became an important part of the ID.  

•	 Enfranchisement of women (December 
5 1934): Turkish women took also an 
active role in the political life and got 
this right many years before most of the 
European women. 

•	 Adaptation of international units of 
measurement (1925-1934): Turkish 
government accepted the international 
units of measurement in the notion of 
time, calendar, numbers, weight units, 
units of length, holiday; thus, it helped 
to have a better cooperation with other 
countries. 

All these main reforms played an important 
role in the modernization of Turkey. Thus, 
Turkey had its place among civilized 
societies. Ergün (1999) quoting Sauser-Hall 
(1938: 51) mentions that; 

It is impossible not to be surprised when 
reforms in Turkey are considered as an 
entity. The most powerful Islamic country 
and traditions rooted back over thousand 
years have been abolished in six-month-
time. History does not give as an example 
of another country having such radical 

converted into republic under democracy.

•	 Abolition of the caliph system (March 
3 1924): It was an important step in the 
new regime on the road to secularism. 

•	  The law on unification of education 
(March 3 1924): All educational 
institutions were gathered under the 
ministry of national education, so 
they got a unified, secular and modern 
character.

•	 Reform in Clothes; known as hat reform 
(November 25 1925): Kemal Atatürk 
believed that what we wear is also closely 
related to the level of development; in 
this regard, Turkish people would have a 
more modern appearance. 

•	 Adaptation of  civil law (February 17 
1926): Justice was considered as the 
guarantee of the state, so in order to serve 
better and meet the needs of modern 
societies it got a secular, modern face.

•	 Abolition of the statement about the 
religion of the state from the Constitution 
(April 28 1928): It showed that Turkey 
is not a religion-state, but the state of 
all citizens from different religious 
background.

•	 Alphabet Revolution (November 1 
1928): It was very difficult to learn how 
to read and write with Arabic alphabet, 
so it has converted into Latin one. In a 
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closely related to Blumer’s theory of social 
interactionism) (see Blumer, 1986). All 
in all, Turks have failed to think and act 
critically to an important extent in those 
issues. 

Ottoman Empire (1299-1922), the flag 
carrier of the Islam, was a super power in the 
world from 15th century to 17th. However, 
especially during the enlightenment period 
in Europe, they failed to keep up with the 
latest developments. The effect of the 
shaykh al-Islam played an important role 
in it as they have claimed that they should 
not take Christian traditions and habits, but 
they failed to realize that those innovations 
was not directly related to Christianity, but 
to higher the living standards of the people.

After a long period of independence war, 
Turks have gained their freedom under 
the leadership of Kemal Atatürk. Although 
Turks had to fight against Europeans, 
Kemal Atatürk always showed Europe 
as role model. Kemal Atatürk (Özakman, 
1998:65.37)  emphasizes that: 

Turks have been always against the 
imperialist and militarist Europe and they 
are still against now; however, they have not 
been against the science and the knowledge 
of Europe and they still cannot be against 
now.   

Kemal Atatürk pointed reaching the level 
of modern civilization as the target. In this 

and dramatic changes. There is no braver 
experience on a country and nation than this 
one. 

FINDINGS AND DISCUSSION

Having a long history in Asia, Turks have 
changed dramatically after accepting Islam 
as religion. Religion as Islam played an 
important role in Ottoman Empire. Baş 
(2011:55) states that religion, as well as 
being a social judgmental value for the 
political power of the empire, was also 
a symbol of power and legitimacy from 
its early beginnings, because, there was a 
religion-state unity in the early days of the 
empire. In this regard, almost everything 
related to the Empire was religious-based 
such as ruling, law, education and so on. 
Thus, Ulusan (2002:155) points out that 
rules based on Islamic resources were 
considered as laws due to the integration of 
religious and state-related affairs. 

Furthermore, it could be seen in all 
spheres of life. Almost everything was 
Arabic-culture-oriented such as alphabet, 
expressions, clothes and so on. This shows 
that Turks have failed to distinguish what is 
Arabic and what is Islamic; in other word, 
all from Arabic was taken as Islamic and 
vice versa. This affected the symbols that 
play an important role in social interaction 
and creating a common identity (This is 
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between Turks. Ultimately, this has led to 
re-construction of Turkish identity.

CONCLUSION

Culture, history and identity are all inter-
dependent, but at the same time each of 
them is very wide and not so easy to define. 
Culture is accumulated in history and 
constructs identity in time. That is to say all 
are integrated to each other in an inseparable 
way. Turks have a very long history; as a 
result, a very wide cultural background. 
Every cultural milestone in their history 
has shaped the notion of Turkish identity. 
Today, this notion is very wide and is not 
easy to make it stereotypical. Thus, Turkish 
identity, constructed over hundreds of years, 
is highly complex.

In this study, I have talked about re-
construction of Turkish identity in the early 
years of the republic. First of all, I have 
introduced the basic terms; culture, history 
and identity. As a second, Turkish history 
has been given in sum; therefore, it gives 
an overview of the historical development 
of Turkish culture and identity. Next, basic 
reforms in the early years of the republic 
have been touched upon as they play a vital 
role in this re-construction process. Then 
how this re-construction took place has 
been discussed.

respect, he believed the secular idea of the 
state to reach his target. However, he did 
not mean that Islam was old-fashioned and 
did not meet the requirements of modern 
era. His ideal was not to give possibility 
to those who abused Islam as a means of 
power in politics. Thus, sensitive values 
of the citizens would not be trespassed on.  
Atatürk (Özakman, 1998:71.28) says; 

It is also a must to separate Islam which we 
are proud of being a member from politics. 
Our beliefs and sentimental values should 
be segregated from politics which is dark, 
complex and complicated; thus, our citizens 
could reach earthly and ethereal happiness. 
The greatness and importance of Islam 
could rise only in this way.  

Consequently, following all these, Turkish 
society experienced really dramatic reforms 
in all fields of life such as education, 
justice, social, political, economic which 
have been mentioned before. This led to 
the fact that Turkish people have modified 
their cultural values and realized that 
Islam is not against development and free 
thinking. While keeping sensitive values, 
they have wanted to take their place among 
modern and civilized societies. It could be 
summarized that this has been achieved 
through changing the symbols, attaching 
new meanings to previous symbols and 
better and more modern interaction 
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Consequently, Turks, inherited a theocratic 
and mutli-national state culture from 
Ottoman Empire, have created a brand 
new, democratic, secular and social-law 
state in just over a decade. Kemal Atatürk 
and his reforms have revised the symbols 
of Turkish nation and gathered them under 
new and modern ones. They have taken the 
science as the only true guide. All in all, 
Turkish identity has been re-constructed 
more modernly and in a democratic way.

REFERENCES

BARBELET, J. (2009). Pragmatism and 
symbolic interactinsm. B. S. Turner 
içinde, The new blackwell companion 
to social tTheory (s. 199-217). Ox-
ford: Wiley-Blackwell.

BAŞ, E. (2011). Osmanlı devleti’nin kuru-
luş döneminde din kültürü ve hayatı . 
Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakülte-
si Dergisi, 52(2), 55-84.

BİLHAN, S. (1989). Asya eğitim felsefesi-
ne tarihi bir yaklaşım. Ankara Üniver-
sitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 22(1), 
43-70.

BLUMER, H. (1986). Symbolic interac-
tinsm: Perspective and Method. Cali-
fornia: University of California Press.



IIB INTERNATIONAL REFEREED ACADEMIC SOCIAL SCIENCES JOURNAL
International Congress on Culture and Society Special Issue 2012 Volume:03 Issue:05

www.iibdergisi.com

184

 BİR KENTİN TİPOGRAFİSİ

Şirin BENUĞUR
Dumlupınar Üniversitesi Gü�el Sanatlar �akültesi Grafik Bölümü

Özet: Yazının bir tasarım elemanına dönüştürülerek kullanılması tipografi  olarak tanımlanabilir. Ti-ştürülerek kullanılması tipografi  olarak tanımlanabilir. Ti-türülerek kullanılması tipografi olarak tanımlanabilir. Ti-

pografinin, bir tasarım elemanı olarak görsel iletişimi sağlaması, yaşamın her alanında var olmasına 

yol açmıştır. Kent yaşamında da tabelalar, yön ve yer bildiren işaret levhaları, posterler ve hatta 

duvar yazıları olarak karşımıza çıkan yazı uygulamaları; görsel iletişim dilini sağlamanın yanı sıra 

kent estetiğine olumlu ya da olumsuz etkide bulunmaktadır. Günümüzde estetik yalnızca sanatla 

ilişkilendirilen bir kavram olmaktan çok, insan yaşamının her alanında varlığına gereksinim duyulan 

ve sorgulanan bir nitelik haline gelmiştir. Birey, yaşamını sürdürdüğü fiziksel çevre ve bu çevrede 

yer alan doğal, yapay, kültürel, tarihi, sosyal ve görsel öğelerle sürekli etkileşim içerisindedir.  Bu 

bakımdan kent yaşamında önemli bir yeri olan tipografinin yer aldığı tüm uygulamaların da estetik 

ve işlevsel bakımdan doğru çözümlenmesi ve kent estiğine katkı sağlayacak biçimde tasarlanması 

gerekmektedir. Bu çalışmada, tipografinin çeşitli boyutlarla kent estetiğindeki yeri ve önemine dik-

kat çekilmesi amaçlanmaktır. 

Anahtar Kelimeler: Tipografi, Yazı, Kent Estetiği, Görsel Kirlilik.

TYPOGRAPHY of a CITY

Abstract: Typography is defined as the usage of the writing as a design element. Typography provi-

des a visual communication and therefore it exisits in every part of our life. In city life signboards, 

direction and position boards, posters and even wall writings are the writing applications. They both 

ensure the language of visual communication and effect the city aesthetic. Person is in interaction 

with the physical environment and the natural, artificial, cultural, historical, social and visiual items 

in this environment. Therefore, all the applications in which thypography exists should be analysed 

correctly in terms of aesthetic and functional issues and designed as an enhancement for the city 

aesthetic. This study is aimed to highlight the position and importance of typography in city aethetic.

Key Words: Typography, Writing, Esthetics of the City, Visual Pollution.
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GİRİŞ

Yunanca’da algı, duyu anlamını taşıyan “ai-
esthesis”, “aisthetikos” kelimelerinden türe-
yen estetik terimi, sıfat olarak güzellik duy-
gusuyla ilgili olan ya da güzellik duygusuna 
uygun olan anlamını taşımaktadır. Estetik 
güzelliği ve güzelliğin insan belleğindeki 
ve duygularındaki etkilerini konu alan bir 
felsefe dalıdır. Bu bakımdan estetik, güzel 
ile sanatın özdeş olduğunu savunan bir anla-
yışı yansıtmaktadır. Ancak 20.yy da gelişen 
çağdaş estetik anlayış ise güzelin ne olduğu-
nu araştırma ya da güzelin ne olduğunu be-
timlemeyle ilgilenmemektedir. Günümüzde 
estetik yalnızca sanatla ilişkilendirilen bir 
kavram olmaktan çok, insan yaşamının her 
alanında varlığına gereksinim duyulan ve 
sorgulayan bir nitelik halini almıştır. Dola-
yısıyla bu yönüyle doğal ve yapay öğelerin 
değerlendirilmesinde yararlanılan bir al-
gılar öğretisi olarak da tanımlanmaktadır 
(Bozkurt, 2000). Bu anlayış doğrultusunda 
estetik, birçok konuda olduğu gibi insanın 
yaşamını sürdürdüğü fiziksel çevre için 
de oldukça önem taşımaktadır. Erdoğan’a 
(2006:8,10.) göre birey, yaşamını sürdürdü-
ğü fiziksel çevre ve bu çevrede yer alan do-
ğal, yapay, kültürel, tarihi, sosyal ve görsel 
öğelerle sürekli etkileşim halindedir. Birey 
bu etkileşim süresince çevre koşullarını 
denetlemeyi, çevresini düzenlemeyi ve 
daha yaşabilir bir biçime dönüştürmeyi 
amaçlamaktadır. Bireylerin sağlıklı, mutlu, 

keyifli yaşamaları görsel bakımda iyi 
çözümlenmiş, işlevsel ve estetik çevrelerin 
oluşmasına bağlıdır. Bu bakımdan kent ya- Bu bakımdan kent ya-
şamında önemli bir yeri olan tipografinin 
yer aldığı tüm uygulamaların da estetik ve 
işlevsel bakımdan doğru çözümlenmesi ve 
kent estiğine katkı sağlayacak biçimde ta-
sarlanması gerekmektedir.

AMAÇ

Bu çalışmanın amacı, kent yaşamının nite-
liğini, sosyo-kültürel yapısını ve gelişmişlik 
düzeyini belirleyen görsel tasarım eleman-
larından biri olan ve görsel iletişim dilini 
oluşturan tipografik uygulamaların kent es-
tetiğindeki yeri ve önemine dikkati çekerek, 
bu konuda estetik bilinç kazandırılmasına 
yönelik çözüm önerilerinde bulunmaktır. 

GÖRSEL KİRLİLİK VE KENT ESTE-
TİĞİ 

Çeşitli nedenlere bağlı olarak çevremizi sa-eşitli nedenlere bağlı olarak çevremizi sa-çevremizi sa-i sa-
ran ve göze hoş görünmeyen bir oluşumun 
varlığı söz konudur. Bu oluşum görsel kir-
lilik ya da görüntü kirliliği olarak da adlan-
dırılan bir terimin doğmasına yol açmıştır. 

Görsel kirliliği, kişisel ya da toplumsal 
açıdan, çevre ve çevre bileşenleri içinde-
ki uyumsuzluk, belirsizlik, tanımlanama-
mazlık ve dengesizlik kavramlarının top-
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estetiğinin ve kent yaşamının niteliği kuş-
kusuz içinde yaşayanların kültürleri, eği-
timleri ve bilgi birikimleriyle de yakından 
ilişkilidir. Dolayısıyla kent estetiğinin iyi-
leştirilebilir ve sürdürülebilir olması, toplu-
mun bilinçlendirilmesiyle olanaklıdır.

TİPOGRAFİK KİRLİLİK VE KENT 
ESTETİĞİ

Tipografi terimi günümüzde yazı karak-
terlerinin, metin bloklarının tasarlanması-
nı, metin ve görseller arasındaki ilişkilerin 
düzenlenmesini ve uygulama teknolojisini 
içeren geniş bir terminolojiyi kapsamak-
tadır. Kısaca, Yazının bir tasarım elemanı-
na dönüştürülerek kullanılması biçiminde 
tanımlayabileceğimiz tipografi nin, bir ta-ğimiz tipografi nin, bir ta-imiz tipografinin, bir ta-
sarım elemanı olarak görsel iletişimi sağ-şimi sağ-imi sağ-ğ-
laması, yaşamın her alanında var olmasına 
yol açmıştır. Bunlar arasında açıkhava rek-ştır. Bunlar arasında açıkhava rek-tır. Bunlar arasında açıkhava rek-
lamcılığının çeşitlerinden olan; afişler, tabe-
lalar, billboardlar, sabit megalight›lar, afiş 
değiştiricili Megalightlar, üç yönlü totem, 
postermatikler, silindir reklam kuleleri, bina 
cephesi reklam panoları, roadboard›lar, air 
display›ler (görüntü dalgalanmalı) reklam 
panoları, transit reklamlar, taşıt içi ve taşıt 
üzeri gibi görsel iletişimi sağlayıcı reklam 
türleri ile tipografik bir tür olan grafitiler ve 
duvar yazıları sayılabilir. Bu bağlamda bu 
tür tipografik uygulamaların görsel iletişim 
dilini sağlamanın yanı sıra kent estetiğine 

lamı olarak tanımlayabiliriz (Bölükoğlu 
2003:101-112). Hızlı nüfus artışı, sanayi-
leşme, doğal ve tarihi varlıkların tahrip edil-
mesi, düzensiz kentleşme bu yeni kirlilik 
türünü meydana getirmiştir. Günlük yaşam 
içinde çevremizde birçok görsel kirlilik 
türü ile karşılaşmaktayız. Bunlar arasında 
en yoğun olarak karşılaştığımız örnekler 
arasında kuşkusuz kaçak olarak asılan afiş 
ve ilanlar, özensiz tabelalar, sprey boyalarla 
kamu ya da özel mülke ait binaların duvar-mülke ait binaların duvar-
larına yazılan yazılar sayılabilir. Görüntü 
kirliliğinin, insan psikolojisi üzerinde 
olumsuz etkilerinin olduğu bilinmektedir. 
Örneğin, sürekli hoş olmayan manzaralarla 
karşı karşıya kalma sonucu kötümserlik, 
yaşama sevincinde azalma ve psikomatik 
hastalıklarda artış, karmaşa sebebi ile adap-
tasyon güçlüğü, sinirlilik, öfke ve davranış 
bozukluğu sayılabilir (Bodur ve Kucur 
1994: 50-51). Günümüzde bir kentin geliş-
mişlik düzeyi ve çağdaş yaşama olan kat-
kısı doğal ve yapay donatılarının göze hoş 
gelecek biçimde düzenlenmiş olmasıyla da 
değerlendirilmektedir. Bu ölçüt yerel yö-
netimlerin, kentin daha güzel görünmesini 
sağlamak amacıyla “Kent estetiği kurulu” 
ya da “Kent Estetiği Şubesi” adı altında 
birimler oluşturmaktadırlar. Bu birimlerin 
temel görevi, kentin estetik sorunlarını ve 
değerlerini ortaya koyarak, kent kimliği-
nin oluşmasına yönelik çözümler üretmek 
olarak belirlenmiştir. Bununla birlikte, kent 
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Fotoğraf 1: Tipografik Kirliliğe Bir Örnek 
(Kütahya, 2012)

Fotoğraf 2: Tipografik Kirliliğe Bir Örnek 
(Kütahya, 2012)

Örnekleri incelediğimizde; yazı-içerik 
ilişkisine uygun yazı karakteri seçimi, 
birden fazla yazı karakteri kullanılmaması, 
yüzey ve yazının renk uyumu, yazının 
uygun büyüklükte yazılması gibi temel 
kural ve ilkelere uygun olmayan örnekler 
arasında yer aldığı ve tipografik bir kirlilik 
oluşturduğu söylenebilir. Bu tür tabelaların 

olumlu ya da olumsuz etkilerinin olduğu 
söylenebilir. Olumsuz örnekler arasında 
kaçak olarak rastgele asılan afiş ve ilânlar, 
özensiz tabelalar, sprey boyalarla kamu ve 
özel mülke ait binaların duvarlarına yazılan 
yazılar sayılabilir. Bu nedenle kent yaşa-
mında tipografinin yer almadığı bir görsel 
iletişim ürünüyle karşılaşmak neredeyse 
olanaksızdır. Bilindiği gibi herhangi bir 
kente gelindiği zaman doğal ve yapay dona-
tılardan oluşan kent birimlerinin tanımlan-
ması önce dış görünüşündeki özelliklerine; 
daha sonra tamamlayıcı ve açıklayıcı unsu-
ru olan yazılarına / tipografisine göre be-
lirlenmektedir. Bu bağlamda yazıyı içeren 
tüm uygulamaların işlevselliğinin yanı sıra 
estetik bakımdan da göze hoş görünmesi ol-
dukça önem taşımaktadır. Tipografinin kent 
estetiğini oluşturma biçimi birkaç yönden 
ele alınabilir. İlki, bilgi verme, tanıtım yap-
ma ve yer belirleme anlamında içerik bakı-
mından etkisi; diğeri tipografinin tasarım ve 
düzenleme ilkelerine bağlı estetik anlamda 
görsel etkisi. Tipografi kent estetiğine kimi 
zaman bilgilendirerek katkı sağlar. Ancak 
bunun estetik bakımdan olumlu ya da olum-
suz (Fotoğraf 1 ve 2) katkı sağladığı durum-
lar söz konusudur. 
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ve dil kirliğinin yer aldığı örnekler de bu-
lunmaktadır (Fotoğraf 5 ve 6).  

Fotoğraf 5: Tipografide Dil Kirliliği

(Kütahya, 2012)

Fotoğraf 6: Tipografide Dil Kirliliği

(Kütahya, 2012)

Kent yaşamında sıklıkla Türkçe kelimelerin 
yanlış kullanıldığı ve İngilizce başta olmak 
üzere yabancı dillere ait kelime ve tipogra-
fik simgelerin  (& vb.) yer aldığı tabelalarla 
da karşılaşmaktayız. Tipografik kirliliğin 
önemli bir boyutunu oluşturan dil kirliliği 
önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmak-
tadır. 

Öte yandan tipografi, kent estetiğine kimi 
zaman eğlendirerek katkı sağlamaktadır. 

tanımlayıcı bir eleman olmanın yanı sıra 
mimari bir eleman olarak da düşünülmesi; 
içerikle ve üzerinde yer aldığı binayla örtüş-
mesi gerekmektedir. Tipografinin işlevselli-
ğinin yanı sıra estetik olarak bir kullanıldığı 
ve mimariyle uyuştuğu örnekler de vardır 
(Fotoğraf 3 ve 4).

Fotoğraf 3: Tipografinin Mimaride Tasa-
rım Anlayışıyla Uygulanmasına Bir Örnek 

(Viyana, 2009)

Fotoğraf 4: Tipografinin Mimari Yapıyla 
Uyumuna Bir Örnek (Viyana, 2009)

Tüm bunların yanı sıra tipografik uygula-
malarda Türkçe kullanımının yanlış olduğu 
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Fotoğraf 8: Duvar Yazısı (Viyana, 2008)

Yukarıda yer alan örnekler tipografinin 
kent estetiğine etkisine yönelik olarak birer 
ipucu niteliğindedir. Bu bağlamda nitelikli 
bir kent yaşamında, işlevsel ve estetik ba-
kımdan uygun tipografik düzenlemelerin 
önemini göstermektedir. 

ÖNERİLER

Gelişmişlik düzeyi ve eğitim seviyesi yük-
seldikçe kent estetiğine artan oranda önem 
verilmektedir. Buna bağlı olarak grafik 
ürünlerin, dolayısıyla tipografinin niteliği 
ve gücü artmakta; görsel iletişim tasarımı-
nın niteliği kentin görsel kültürüne tanıklık 
yapmaktadır. Tipografide yanlış uygulama-
ların yol açacağı görsel kirliliğin önlenme-
sinde özellikle görsel iletişim tasarımcıları-
nın önemi giderek artmaktadır. 

Bireysel çabaların sürdürülebilir olması 
görsel iletişim alanında eğitim veren ku-

Duvarlara, trenlere, köprü altlarına, yer altı 
istasyonlarına ve benzeri yerlere boyama 
yapılıp imza atılması olarak tanımlanan 
grafiti, dünyanın birçok ülkesinde 
bulunduğu yüzeye ve çevresine görsel 
anlamda estetik katan, gerçekleştirildiği 
yüzeyin değerlendirilmesi bakımından 
oldukça önem taşıyan bir etkinlik olarak 
kabul edilmektedir (Fotoğraf 7). Ancak 
sprey boyalarla kamu ve özel binaların 
duvarlarına ya da farklı yüzeylere yazılan 
estetikten yoksun yazılar olumsuz örnekler 
arasında yer almaktadır (Fotoğraf 8). İlginç 
olan bu tür olumlu ve olumsuz tipografik 
uygulamalara dünyanın hemen her yerinde 
rastlanmaktadır.

.

Fotoğraf 7: Okul Bahçesinin Duvarında 
Grafiti Örneği (Viyana, 2008)
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rumların yerel yönetimlerle, ilk ve orta 
dereceli okullarla işbirliği sağlaması ve 
toplumun bilinçlendirilmesiyle olanaklı 
görülmektedir. Bu kapsamda tipografinin 
kent estetiğine olumlu katkı sağlamasına 
yönelik olarak şu öneriler getirilebilir:

İlgili kurum ve kuruluşlarda tipografinin 
günlük yaşam ve kent estetiğine etkisinin 
kavratılması amacıyla çeşitli araştırmalara 
ve projelere yer verilebilir. 

Tipografi, grafik tasarım eğitimi dışında da 
önemsenmelidir. Eğitim kurumlarında ti-
pografi temel bilgisinin verilmesine yönelik 
derslere ya da ilgili olabilecek dersler için-
de tipografi konularına ve uygulamalara yer 
verilebilir. 

Belediyelerle ve akademisyenlerle işbirliği 
sağlanarak, görsel iletişim alanında çalışan 
tüm meslek gruplarına (Matbaa çalışanları 
ve tabela yazan kişiler vb.) yazı ve tipog-şiler vb.) yazı ve tipog-iler vb.) yazı ve tipog-
rafi konusunda hizmet içi eğitim verilebilir. 
Böylece tipografik kirliliğin önlenmesine ve 
kent estetiğine katkı sağlanabilir. 

Duvar yazılarının yol açtığı görsel kirliliğin 
önlenmesi için grafitiyi özendirici etkinlik-
ler düzenlenebilir. Özellikle ilköğretim dü-
zeyinden başlayarak öğrencilere bu konuda 
eğitim verilebilir.
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Özet: Bu çalışma, Avrupa Birliği’ne giriş sürecinde olan Türkiye’nin Avrupa Birliği mükteseba-Bu çalışma, Avrupa Birliği’ne giriş sürecinde olan Türkiye’nin Avrupa Birliği mükteseba-
tı gereği üye ve aday ülkeler arasında uygulanan eğitim politikalarını irdelemek ve Türkiye’nin 
eğitim sorunlarını AB eğitim politikaları çerçevesinde  değerlendirmektir. Bu çalışmada özellikle 
Türkiye’nin AB’ye uyum sürecinde izlediği eğitim politikaları literatür çalışmasına dayalı olarak 
ele alınmış ve  bu alanda yapılan çalışmalar değerlendirilmiştir.  Yirmi yedi Avrupa ülkesinden 
oluşan AB “Avrupa Birliği” birçok konuda olduğu gibi eğitim alanında da ciddi reformlar gerçek-
leştirmiştir. Özellikle eğitim yönetimi ve eğitim sistemine getirdikleri yenilikler oldukça dikkat 
çekmektedir. Türkiye AB Birliği’ne katılım sürecinde özellikle eğitim reformları alanında da bazı 
çalışmalar gerçekleştirmiştir. AB ve Türkiye arasında gerçekleştirilen bu çalışmalar eğitimde yeni-
liklerin yaşanmasına ve uygulanmasına katkı sağlamıştır. AB ye uyum süreci içerisinde Türk Eğitim 
Sistemi’nde AB’nin istediği eğitim politikaları hızla hayata geçirilmeye çalışılmaktadır. Eğitimde 
kalite, daha nitelikli bir eğitim politikası, uygulamalarda daha şeffaflık ve süreklilik uygulamaları 
oldukça dikkat çekmektedir. Klasik eğitim anlayışının artık geride kaldığı günümüzde modern eği-
tim anlayışının ön planda olduğunu görmekteyiz. Geçmişte yaşanan eğitim sorunlarının artık geride 
kaldığına inandığımız bu süreçte günümüzde uygulanması planlanan ve bazı okullarda uygulanan 
yeni eğitim teknikleri, teknolojik araçlarla sunulan eğitim sistemi daha nitelikli bir öğrenci profilini 
doğurmaktadır. Son olarak 4+4+4 sisteminde yaşanan bazı gerginlikler ve yeni eğitim sisteminin 
toplum tarafından kabul görmesi sürecinin de AB’ye uyum sürecinde önemli olduğunu söyleye-
biliriz. Kesintisiz yapılan bu eğitim sistemi daha nitelikli bir öğrenci profilinin ortaya çıkmasına, 
üniversite eğitim hayatına da katkı sağlamaya yönelik olduğunu düşünebiliriz. 

Anahtar Kelimeler : Avrupa Birliği, Eğitim Politikası, Yenilik, Türk Eğitim Sistemi

EDUCATIONAL POLICIY OF  EUROPEAN UNION AND THE 
ASSESMENT OF ITS EFFECTS ON TURKISH EDUCATION 

SYSTEM IN TERMS OF LITERATURE

Abstract:  In this study, European Union(EU) and Turkey’s membership process to EU are exp-
lained and EU’s educational policies and their effects upon Turkish Educational System are diss-
cussed.In this study, especially aducational policies pursued by Turkey’s EU integration process in 
examined in terms of literatüre,  the studies in this area were evaluated.Consisting of twenty- seven 
European countries. EU, as with many issues, carried out serious reforms in the field of education. 
In particular, the innovations which were brought to educational administration and educational 
system are wery remarkable. In the Unity of the EU accession process, Turkey carried out some 
studies, especially in the field educational reforms. The studies which were held between the EU 
and Turkey contributed  to experience and implement innovations in education. In the process of 
adaptation to the EU, educational policies which The EU wants are quickly tried to be implemented  
in Turkish Educational System. Quality in education  and more qualified  educational policy, more 
transparency in applications and continuity have attracted a great deal of attention. As today the 
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classsical  education approach is no longer left behind, we see that modern  education approach is 
at the forefront. In the process which we believe that educational problems  was fallen behind in 
the past, new training techniques planned to be implemented and practices in some places today, 
the educational  system offered by techonological  devices leads to a more qualified student profile. 
Finally, we can say that some of the tensions in the 4+4+4 system, and the process of the acceptance 
of a new educational system by society are important in the process of harmonization with the EU. 
We can think that continious education system leads to a more qalified student profile, contribute to 
the life of university  education.
Keywords: European Union, Education Policies, Innovation, Turkish Educational  System 

1.GİRİŞ 
Türkiye ve AB ilişkileri kapsamında Türk 
eğitim politikaların iyileştirilmesine yönelik 
olarak hazırlanan deklarasyon çalışmaları 
1970 yılında başlamıştır. 1970’lerden günü-
müze kadar eğitim alanında Türkiye’de çok 
farklı çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Fakat 
yapılan bu çalışmaların uygulanabilirliği 
konusunda tam olarak bir sonuca ulaşılama-
mıştır. 
1974 yılından itibaren bu çalışmalar, Avru-
pa Birliği’ne uyum ve Türk eğitim sistemin-
de ortaya çıkan sorunların iyileştirilmesi 
için bu yönde atılması gereken adımların 
başlangıcını oluşturmuştur.  1976 yılında 
“Balkanlar Konseyi” toplantısında AB eği-
tim komisyonunda eğitim,  ciddi anlamda 
değerlendirmeye alınmıştır. Komisyonda 
alınan kararlar doğrultusunda “Maastricht 
Anlaşması” ile Türkiye AB politikaları için-
de   yerini almıştır. 
9-10 Aralık 1991 tarihinde imzalanarak 1 
Ocak 1993’de yürürlüğe giren Maastricht 
Anlaşması’nda Ekonomik ve Parasal Bir-
liğin (EPB) aşamaları, bu süreçte izlenecek 
ekonomik ve parasal politikalar ile bunların 

gerektirdiği kurumsal değişiklikler ayrıntılı 
olarak düzenlenmiştir  (DPT, 2012). AB’nin 
genelinde 22 Haziran 1993 tarihinde yapı-
lan Kopenhag Zirvesi’nde , Avrupa Konseyi 
, Avrupa Birliği’nin genişlemesinin Merke-
zi Doğu Avrupa Ülkelerini kapsayacağını 
kabul etmiş ve aynı zamanda adaylık için 
başvuruda bulunan ülkelerin tam üyeliğe 
kabul edilmeden önce karşılaması gereken 
kriterleri de belirtmiştir. Bu kriterler siyasi, 
ekonomik ve topluluk mevzuatının benim-
senmesi olmak üzere üç grupta toplanmıştır.
Bu çalışmalara ek olarak ayrıca, 1992 yılın-
dan itibaren AB’nin iç pazarında çok farklı 
alanlarda teknolojik alt yapı güçlendirilmiş 
ve bu yapıya paralel olarak AB  içerisin-
de  eğitim, öğrenim ve araştırma teknikleri 
güçlü hale getirilerek gençlerin bu teknolo-
jiye hâkim olması yönünde yönlendirmeler 
yapılmaktadır. Özellikle gençlerin bu tek-
nolojiye uyum sağlamaları, kendilerini ge-
liştirmeleri, eğitim sektöründe yaşanan her 
türlü değişime ayak uydurmaları yönünde 
oryantasyon programları düzenlenmektedir. 
Bu yönde AB toplumlarının daha güçlü bir 
yapıya sahip olmaları için AB eğitim ko-
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sağladığı ve bu yönde oluşan eksikliklerin 
ivedilikle giderildiğini görmekteyiz. AB’de 
halen tüm üye ülkelerin eğitim uygulama-
larındaki durumu da şöyle özetlenebilir;” 
AB’nin Eğitimde Ortak İlke ve Anlayışları 
üye ülkeler arasında, dil öğretimi, kültürle-
rin tanıtılması, çevrenin korunması vb. alan-
larda işbirliği, mesleki yeterlilik belgeleri-
nin ve diplomalarının tanınmasına yönelik 
alışmaların teşvik edilmesi, eğitim işbirliği, 
Avrupa bilincinin aşılanması, Ar-Ge ça-
lışmalarına katılımın sağlanması, tüm üye 
ülkelerde eğitimde niteliğin yükseltilmesi, 
kaynaklara kolay erişim, fırsat ve olanak 
eşitliği, yaşam boyu öğrenme, insan hakları 
eğitimi, ortalama 10-12 yıllık zorunlu eği-rtalama 10-12 yıllık zorunlu eği-
tim, yeteneklere göre yönlendirme çalışma-
larının yapılması” dır (AB, 2012).
Avrupa Birliği ülkelerinin her ne kadar or-
tak hareket ettiğini görsek de, Birlik’in 
üyesi olan ülkelerde kendi eğitim yapıları-
na yönelik oluşturulmuş eğitim modelinin 
kullanıldığını görmekteyiz. Avrupa Birliği 
ülkelerinin farklı eğitim modeli uyguluyor 
olması bazı Birlik üyesi ülkeleri rahatsız et-
mektedir. Bu nedenle AB eğitim komisyonu 
bütün AB üyesi ülkelerin ortak kullanacağı 
bir model belirleme konusunda  çalışmalar 
devam etmektedir. Ortak uygulanmak iste-
nen eğitim modeline bakıldığında, “ortak 
dil, mesleki eğitim alanında ortak hare-
ket, eğitim standartlarının her ülkede aynı 
olması, kullanılan teknolojik yapıda  aynı 

misyonu Kasım 1993 tarihinde yeşil kitabı 
ve 111 AB gençlik programı kabul etmiş ve 
hayata geçirmiştir. Yeşil kitabın içeriğine 
bakıldığında işgücünün daha nitelikli perso-
nel yetiştirilmesi, mesleki eğitim alanında 
bireylerin daha donanımlı ve teknolojik sis-
teme uyum göstermeleri yönünde çalışma-
lar ön plana çıkmıştır (AB, 2012). 
AB’ye  üye ülkelerde birçok alanda olduğu 
gibi genel eğitim politikalarında ciddi geliş-
meler meydana gelmiştir. AB, üye ülkelerle 
eğitim alanında uyumlaşmaya ve eğitim 
alanında işbirliğine yönelik çalışmalarda 
ortak hareket etmeleri yönünde yapılan 
antlaşmalarla  bu ülkeleri hukuki bir süreç 
altına almıştır. Yine bu antlaşma içerisinde 
AB’ye üye olan ülkelerin bireyleri istediği 
AB ülkesinde eğitim alma hakkına sahip ol-
muştur. AB’ye üye olan ülkelerin genelinde 
eğitim sistemi temel bir görev olarak anla-
şılmış ve ortak hareket zorunlu kılınmıştır.
Avrupa Birliği ülkelerinin eğitim alanında 
gerçekleştirmek istediği ilkelerin temeline 
bakıldığında; üye ülkeler arasındaki işbir-
liğinin arttırılması, yurttaşları arasında iliş-
kilerin daha güçlü hale gelmesi, Avrupalılık 
bilincinin aşılanması, eğitim alanında AR-
GE çalışmalarına önem verilmesi, eksiklik- verilmesi, eksiklik-
lerin Birlik’in oluşturduğu imkan ve güç ile 
giderilmesi amaçlanmıştır ( Tuzcu, 2002; 
Sağlam, Özüdoğru; Çıray,2011).  AB’ye 
üye ülkelerin hepsinin eğitim alanında ger-
çekleştirilen AR-GE çalışmalarına katılım 
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•	 Eğitim ve öğretim sisteminin tüm dünya-
ya açılımının sağlanması, 

•	 Eğitimcilerin ve öğrencilerin günümüz 
koşullarına ve ileri seviye eğitim teknik-
lerine hâkim bir şekilde yetiştirilmesi, 

•	 Bilişim teknolojisine herkesin ulaşımı-
nın sağlanması, 

•	 Matematik, fen bilimleri ve teknoloji 
alanlarında gelişimin sürekliliğinin sağ-
lanması, 

•	 Finans ve insan kaynakları alanında veri-
lerin ve kaynakların en etkin olarak kul-
lanılması, 

•	 Eğitim ve bilim alanında AB’ye üye ül-
kelerin ortak hareket etmesi ve bilimsel 
araştırma ile topluluğun üyesi bireylerin 
bu yapılan çalışmalara eşlik etmesinin 
sağlanması, 

•	 Girişimcilik ruhunun sağlanması, 
•	 Yabancı dil eğitiminin sağlanması ve bu 

eğitimin gelişimine olanak verilmesi,
•	 Yaşam boyu eğitimin her bireye sağlan-

ması,
•	 Eğitim alanında üye ülkelerin ortak ha-

reketinin sağlanması ve bu etkinliğinin 
arttırılması, yönündeki uygulamalardır.

 Yine Lizbon çalışmasında da yer alan re-
kabetçi ve dinamik bir yapıya sahip olma-
sı açısından üye ülkelerin büyük toplumsal 
Birlik’e uyumunun sağlanarak, ekonomik 
ve büyüme konusunda ortak hareket etme 
stratejisine önem verildiğini söyleyebiliriz. 
Ayrıca AB’nin yaratılmasında ortaya çıkan 

kalite ve sistemlerin uygulanması, dikey 
eğitim modellerinden yatay eğitim modeli-
ne geçilmesinin sağlanması, zorunlu eğitim 
süresinin arttırılması, her üye ülkenin öğ-
rencilerinin en az iki dil bilme zorunluluğu-
nun sağlanmasına ilişkin çalışmalar” yer al-
maktadır (Ceyhun ve Çağlayan, 1997: 87). 
 Ülkeler, çağın yönelimleri doğrultusunda 
kendilerini dünyayla bütünleşmek zorunda-
dırlar.
Toplumdaki bireyler de bu doğrultuda toplu-
mun talep ettiği yeterlikleri kazanmak ister. 
Eğitim sistemleri çağın ve toplumun bu ta-
lebini karşılamak için ulusal bir bakışla eği-
tim müfredatını hazırlar. Bilişimin getirdiği 
teknolojik kolaylık ve olanaklar sayesinde 
geleneksel eğitim uygulamalarında okul-
da bölüm belirleme ve seçme, okul süresi, 
öğrenim sürecinde bir ülkeye bağımlı olma 
ya da zorunlu ders alma gibi yükümlülük ve 
zorunluluklar terk edilmektedir (Nohutçu, 
2006: 350).
AB üyesi ülkelerin eğitim kalitesinin yük-
seltilmesi ve bilimsel çalışmaların hızla 
hayata geçirilmesine yönelik olarak 27 AB 
ülkesinin 2007’de yapılan 2009 yılında 
uygulamaya konulan Lizbon Antlaşmasında 
eğitim ve öğretim alanında önemli kararlar 
alınmıştır (İKV, 2009) 
•	 Eğitim ve öğrenin etkinliğinin arttırılma-

sı, 
•	 Eğitim ve öğretim hayatında her bireyin 

eğitim materyallerine ulaşımının sağlan-
ması, 
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lanmıştır. Milli Eğitimin 2. Maddesi’ndeki 
temel amaçlar da şu şekilde değişmiştir: 
“ Okul öncesi, ilk ve orta öğretim çağında-
ki öğrencileri bedenî, zihnî, ahlakî, manevî, 
sosyal ve kültürel nitelikler yönünden geliş-
tiren ve insan haklarına dayalı toplum ya-
pısının ve küresel düzeyde rekabet gücüne 
sahip ekonomik sistemin gerektirdiği bilgi 
ve becerilerle donatarak geleceğe hazırla-
yan eğitim ve öğretim programlarını tasar-
lamak, uygulamak, güncellemek; öğretmen 
ve öğrencilerin eğitim ve öğretim hizmet-
lerini bu çerçevede yürütmek ve denetle-
mek”. Bu suretle Milli Eğitim’in yetiştirdiği 
kişilere yönelik olarak, daha global, daha 
çağdaş kişiler yetiştirme yönünde bir adım 
sayılabilecek düzenleme yapılmak istendiği  
görülmektedir. 
AB’ye katılım sürecinde dil faktörü de 
ön plandadır. Yabancı dil bilmek artık gü-
nümüzde bir lüks olmaktan çok mecbu-
riyet halini almıştır. Teknolojik gelişme-
nin, değişmenin kültürel değişimin daha 
ilerisinde olduğu 21. yüzyılda yabancı dil 
bilmenin, öğrenmenin önemi tartışılamaz. 
Çağın teknolojisini, bilimini öğrenmek, 
anlamak, sahiplenmek ve üretmek zorunda 
olan, Avrupa Birliği üyesi olma hedefinde 
ve yolundaki Türkiye’de bu durum diğer 
ülkelerden daha da ciddiyetle ele alınması 
gereken bir konudur. Eğitim kalitesi ve 
çeşitliliğini arttırmak yolunda hızla ilerleyen 
ve AB uyum sürecinde Türkiye’den istenen 

stratejik hedefler arasında bu durumun yer 
alması da önemli bir faktördür. 
Günümüzde gelişmiş dünya ülkeleri, tekno-
loji çağı ve hız alanında yarışmaktadır. Üs-
tün bir teknolojik alt yapıya sahip ülkelerin 
birçok alanda olduğu gibi eğitim alanında 
da üstünlük sağladığı bir gerçektir. Milli 
Eğitim Bakanlığı’nın orta öğretim, amaç 
ve görevlerine yönelik uygulamalar 1739 
sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nun 28. 
maddesinde belirtilmiştir. Buna göre; “Bü-
tün öğrencilere orta öğretim seviyesinde as-
gari ortak bir genel kültür vermek suretiyle 
onlara kişi ve toplum sorunlarını tanımak, 
çözüm yolları aramak ve yurdun iktisadi 
sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bu-
lunmak bilincini ve gücünü kazandırmak, 
öğrencileri, çeşitli program ve okullarla ilgi, 
istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrul-
tusunda yüksek öğretime veya hem mesleğe 
hem de yüksek öğretime veya hayata ve iş 
alanlarına hazırlamaktır. Bu görevler yerine 
getirilirken öğrencilerin istekleri ve kabili-
yetleri ile toplum ihtiyaçları arasında denge 
sağlanır” denilmektedir (Milli Eğitim Te-
mel Kanunu,1973; Ergün, 2009: 1-9). An-
cak  bugüne değin uygulamalarda istenilen 
düzeyde  ve nitelikte insan unsurunun yetiş-
mediği de bir gerçektir. 14 Eylül 2011 tarih-
li 652 sayılı kararname ile de  Milli Eğitim 
Bakanlığı Teşkilat Kanunu tümüyle değiş-
miştir. Konuya ilişkin 652 sayılı KHK, 14 
Eylül 2011 tarihli Resmi Gazete’de yayım-
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cı dille eğitim veren üniversitelerde bile çok 
ciddi bir eğitim süreci uygulandığını söyle-
mek zor olur (Çelebi, 2006/2: 285-307). 
Türkiye AB’ye uyum sürecinde başta eği-
tim alanında oluşan eksiklikleri gidermek 
ve bu oluşan eksikliklere AB’nin talepleri 
doğrultusunda projeler üretmek zorundadır. 
27 AB üyesi ülke en başta ekonomik, sos-
yal, kültürel, siyasi, hukuk ve sağlık alanları 
başta olmak üzere Türkiye’den bazı olu-
şumları hızlandırması konusunda taleplerde 
bulunmuştur. Bu taleplerin ivedilikle hayata 
geçirilmesi ve hızla iyileştirilmesi konusun-
da katı kurallar uygulamaktadır. 

1. Avrupa Birliği’nin Oluşumu ve Ge-
nişlemesi

AB Birliği kurulduğu andan itibaren birçok 
dünya ülkesini arasına alarak Birliği geniş-ünya ülkesini arasına alarak Birliği geniş-nya ülkesini arasına alarak Birliği geniş-ülkesini arasına alarak Birliği geniş-lkesini arasına alarak Birliği geniş-ına alarak Birliği geniş-na alarak Birliği geniş-ği geniş-i geniş-ş-
letmeye ve dünyaya açılmasını sağlamaya 
halen devam etmektedir. 
AB, Avrupa Birliği’nin temelleri 1951 yı-
lında Paris’te imza altına alınan “Avrupa 
Kömür ve Çelik Topluluğu” çerçevesinde 
altı ülke arasında 1957 yılında Roma’da im-
zalanan “Avrupa Ekonomik Topluluğu’nu 
kuran antlaşma ve Avrupa Atom Enerji 
Topluluğu’nu kuran antlaşma ile hayata 
geçmiştir. Bu birlikteliğin temelinde güm-ğin temelinde güm-in temelinde güm-üm-m-
rük vergilerinin ülkeler arasında kaldırılma-ük vergilerinin ülkeler arasında kaldırılma-k vergilerinin ülkeler arasında kaldırılma-ülkeler arasında kaldırılma-lkeler arasında kaldırılma-ında kaldırılma-nda kaldırılma-ırılma-rılma-ılma-lma-
sı yatmaktadır. Ayrıca bazı ülkelerin birbir-ı yatmaktadır. Ayrıca bazı ülkelerin birbir- yatmaktadır. Ayrıca bazı ülkelerin birbir-ır. Ayrıca bazı ülkelerin birbir-r. Ayrıca bazı ülkelerin birbir-ıca bazı ülkelerin birbir-ca bazı ülkelerin birbir-ı ülkelerin birbir- ülkelerin birbir-ülkelerin birbir-lkelerin birbir-
leriyle olan iç ve dış politik çatışmaları, bu 

bazı yaptırımlar yolunda ülke yönetiminin 
hızla ilerlediğini görmekteyiz. Bu nedenle 
artık bir yabancı dilin yeterli olmadığı 
günümüzde, entelektüel bir melekleşmeye 
doğru gidildiği görülmekte olup, bilgisayar 
ve yabancı dil bilmek çağa yetişmek, 
onu yakalayabilmek için olmazsa olmaz 
koşuttur (Çelebi, 2006/2: 285-307).  Avru- Avru-
pa Birliği normlarına göre genç kuşak Av-
rupalı’ların en az üç dil bilerek yetişmeleri 
hedeflenmektedir. Bu amaçla Avrupa Eği-
tim Komisyonu’nun 1995’te yayımladığı “ 
Öğrenen Topluma Doğru” bildiride Avrupa 
Birliği vatandaşlarının ana dilleri dışında en 
az iki Avrupa dilini yeterli düzeyde bilmele-
ri ilke olarak kabul edilmiştir. Avrupa Kon-
seyinin yaşayan diller bölümünün geliştirdi-
ği standartlara uygun “Avrupa Dil Gelişim 
Dosyası” uygulamasına geçilmesine karar 
verilmiştir. Bu projenin amacı, Avrupa va-
tandaşlarını çok dillilik ve çok kültürlülüğe 
teşvik etmek, ilköğretimde birinci, ortaöğre-
timde ikinci ve üniversitede üçüncü yaban-
cı dil öğrenmeye yönlendirmektir (Genç, 
1999: Demirel, 2005). Yabancı dil öğrenme 
durumuna bakıldığında; Türkiye’nin hayli 
geri bir seyir izlediği görülmektedir. AB’de  
üç ve daha çok yabancı dil bilenlerin orta-
laması 2.8 iken Türkiye için kayıtlı bir veri 
yoktur. AB’de  genel lise düzeyinde İngi-
lizce bilenlerin oranı % 83.8, Türkiye’de 
%67.3’tür.   Bu konuda çok başarılı olduğu-
muzu söylemek imkânsızdır. Bugün yaban-
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AB’nin kurulmasındaki temel amaç bugün 
farklı bir boyut almıştır. Birlik üyesi olan 
dünya ülkelerinin hedefi , ortak çıkarlar nok-ünya ülkelerinin hedefi , ortak çıkarlar nok-nya ülkelerinin hedefi , ortak çıkarlar nok-ülkelerinin hedefi , ortak çıkarlar nok-lkelerinin hedefi, ortak çıkarlar nok-çıkarlar nok-karlar nok-
tasında buluşmak, ekonomik, tarım, insan 
hakları, hukuk, sağlık, eğitim ve diğer birçok 
alanda birlik üyeleri ortak hareket etmek ve 
çıkarları karşılıklı olarak korumak yönünde 
çalışmalarına devam etmektir. Bu süreç içe-alışmalarına devam etmektir. Bu süreç içe-ışmalarına devam etmektir. Bu süreç içe-malarına devam etmektir. Bu süreç içe-ına devam etmektir. Bu süreç içe-na devam etmektir. Bu süreç içe-üreç içe-reç içe-ç içe- içe-çe-e-
risinde Türkiye, AB’ye 1959 yılı Temmuz 
ayında tam üyelik için başvurusunu gerçek-ında tam üyelik için başvurusunu gerçek-nda tam üyelik için başvurusunu gerçek-üyelik için başvurusunu gerçek-yelik için başvurusunu gerçek-çin başvurusunu gerçek-in başvurusunu gerçek-şvurusunu gerçek-vurusunu gerçek-çek-ek-
leştirmiştir. Halen Türkiye bu başvurusunun 
kabulü yönünde uyum çalışmalarına devam 
etmektedir. 

Türkiye Cumhuriyetinin AB’ye üye olmak 
istemesinin bazı nedenleri bulunmaktadır. 
Bu nedenler arasında ABD ve Rusya kar-ında ABD ve Rusya kar-nda ABD ve Rusya kar-
şısında AB üyeliğini koz olarak kullanmak 
arzusunda olması, ekonomik bazı çıkarlar 
beklemesi, bazı Avrupa ülkeleriyle ticari ve 
ikili politika ilişkilerini güçlü kılması gibi 
nedenleri sayabiliriz. 

2. Avrupa Birliği Sürecinde Türk Eğitim 
Sistemi 

1992 yılında Maastricht Antlaşması ile ku-ılında Maastricht Antlaşması ile ku-lında Maastricht Antlaşması ile ku-ında Maastricht Antlaşması ile ku-nda Maastricht Antlaşması ile ku-şması ile ku-ması ile ku-ı ile ku- ile ku-
rulan AB Birliği’nin temel amacında eko-ği’nin temel amacında eko-i’nin temel amacında eko-ında eko-nda eko-
nomik, toplumsal ve kültürel yaşamın ge-ültürel yaşamın ge-ltürel yaşamın ge-ürel yaşamın ge-rel yaşamın ge-şamın ge-amın ge-ın ge-n ge-
rekliliklerinin olduğu belirtilmiştir. Eğitim 
alanında ise 1995 yılında “Socrates Progra-ında ise 1995 yılında “Socrates Progra-nda ise 1995 yılında “Socrates Progra-ılında “Socrates Progra-lında “Socrates Progra-ında “Socrates Progra-nda “Socrates Progra-
mı” ile bu çalışmalar hayat bulmuştur. Bu 
programın içerisinde sekiz eylem alanı bu-ın içerisinde sekiz eylem alanı bu-n içerisinde sekiz eylem alanı bu-çerisinde sekiz eylem alanı bu-erisinde sekiz eylem alanı bu-ı bu- bu-

anlaşma ile barış yanlısı olma ve daha sıkı 
ilişkiler içerisinde hareket etmeyi sağlamak 
yönünde olmuştur. Bu oluşum bazı dünya 
ülkelerinde de kabul görmeye başlamış ve 
hızla Birliğin genişlemesi yönünde atılımlar 
gerçekleştirilmiştir. Sırasıyla birçok Avrupa 
kıtasında yer alan ülkeler, bu  Birlik içinde 
yerini almaya başlamıştır.  
Söz konusu belgelerden Avrupa Kömür ve 
Çelik Topluluğu’nu Kuran Antlaşma, 50 
yıllık bir süre için akdedilmiş olduğundan, 
23 Temmuz 2002 tarihinde sona ermiştir. 
Kurucu Antlaşmalarda çeşitli tarihlerde de-şmalarda çeşitli tarihlerde de-malarda çeşitli tarihlerde de-çeşitli tarihlerde de-eşitli tarihlerde de-şitli tarihlerde de-itli tarihlerde de-
ğişiklikler de yapılmıştır. Söz konusu de-işiklikler de yapılmıştır. Söz konusu de-şiklikler de yapılmıştır. Söz konusu de-iklikler de yapılmıştır. Söz konusu de-ılmıştır. Söz konusu de-lmıştır. Söz konusu de-ıştır. Söz konusu de-tır. Söz konusu de-ır. Söz konusu de-r. Söz konusu de-öz konusu de-z konusu de-
ğişikliklerin en önemlileri şu belgeler ara-işikliklerin en önemlileri şu belgeler ara-şikliklerin en önemlileri şu belgeler ara-ikliklerin en önemlileri şu belgeler ara-önemlileri şu belgeler ara-nemlileri şu belgeler ara-şu belgeler ara-u belgeler ara-
cılığıyla gerçekleştirilmiştir: Avrupa Tek 
Senedi (1987), Avrupa Birliği Antlaşması 
(1993), Amsterdam Antlaşması (1999), Nice 
Antlaşması (2003) ve Lizbon Antlaşması 
(2009)’dır (Wallace, 1992; Özdemir,2001: 
Bağış, 2011: 3-202). 
Bugüne geldiğimiz süreç içerisinde AB’nin 
50 yıllık bir geçmişi bulunmaktadır. 
Özellikle birçok alanda reform sayılacak 
projeler geliştirmiş ve hayata geçirmiştir. 
Ülkelerin belirli standartlara sahip olması 
yönünde ortak bir hareket tarzı izlenmiştir. 
Özellikle konumuz itibariyle eğitim alanı 
gibi bazı kamusal alanlarda ciddi değişimler 
gerçekleştirilerek Birlik’e katılım sürecinde 
zorunluluk haline getirilmiştir (Davutoğlu, 
2011: 1-120). 
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ile programın gerçekleştirilmesi ve 
işbirliği kurulması konusundaki ilişkilerin 
yürütülmesi amacıyla her ülkede uygulayıcı 
ve koordinatör birim olarak 28 Haziran 
2002’de resmen Ulusal Ajansını  kurmuştur 
(DPT,2012). 
Birçok toplumda olduğu gibi Türkiye açı-çok toplumda olduğu gibi Türkiye açı-ok toplumda olduğu gibi Türkiye açı-ğu gibi Türkiye açı-u gibi Türkiye açı-ürkiye açı-rkiye açı-çı-
sından da bazı değerlerin ve temellerin oluş-ından da bazı değerlerin ve temellerin oluş-ndan da bazı değerlerin ve temellerin oluş-ı değerlerin ve temellerin oluş- değerlerin ve temellerin oluş-ğerlerin ve temellerin oluş-erlerin ve temellerin oluş-ş-
turulması zorunlu bir hal almıştır. Özellikle 
günümüz teknoloji çağında eğitim kali-ünümüz teknoloji çağında eğitim kali-nümüz teknoloji çağında eğitim kali-ümüz teknoloji çağında eğitim kali-müz teknoloji çağında eğitim kali-üz teknoloji çağında eğitim kali-z teknoloji çağında eğitim kali-çağında eğitim kali-ağında eğitim kali-ğında eğitim kali-nda eğitim kali-ğitim kali-itim kali-
tesinin ve sisteminin bu teknolojiye ayak 
uydurması zorunluluğu daha da güncel bir 
hale gelmiştir. Sürekli değişim ve gelişim 
yaşayan günümüz teknoloji toplumu, olu-şayan günümüz teknoloji toplumu, olu-ayan günümüz teknoloji toplumu, olu-ünümüz teknoloji toplumu, olu-nümüz teknoloji toplumu, olu-ümüz teknoloji toplumu, olu-müz teknoloji toplumu, olu-üz teknoloji toplumu, olu-z teknoloji toplumu, olu-
şan gelişmeler sonucunda günümüze yakı-an gelişmeler sonucunda günümüze yakı-şmeler sonucunda günümüze yakı-meler sonucunda günümüze yakı-ünümüze yakı-nümüze yakı-ümüze yakı-müze yakı-üze yakı-ze yakı-ı-
şık bir eğitim sistemi arzulamaktadır. Ayrı-k bir eğitim sistemi arzulamaktadır. Ayrı-ğitim sistemi arzulamaktadır. Ayrı-itim sistemi arzulamaktadır. Ayrı-ır. Ayrı-r. Ayrı-ı-
ca teknolojinin yoğun olarak üretildiği ve 
tüketildiği bu süreçte toplumun talep ettiği 
bazı gereklilikler kamu yönetimi tarafından 
hızla hayata geçirilmek zorundadır. 
“Gelişmiş ve gelişmekte olan dünya 
ülkelerinde ne kadar bilgi üretildiği ve tüke-lkelerinde ne kadar bilgi üretildiği ve tüke-üretildiği ve tüke-retildiği ve tüke-ği ve tüke-i ve tüke-üke-ke-
tildiği artık gelişmişliğin bir göstergesi ha-ği artık gelişmişliğin bir göstergesi ha-i artık gelişmişliğin bir göstergesi ha-ık gelişmişliğin bir göstergesi ha-k gelişmişliğin bir göstergesi ha-şmişliğin bir göstergesi ha-mişliğin bir göstergesi ha-şliğin bir göstergesi ha-liğin bir göstergesi ha-ğin bir göstergesi ha-in bir göstergesi ha-östergesi ha-stergesi ha-
line gelmiştir. Ayrıca ekonomik büyümenin 
de en güvenilir tahmin parametresi arasında 
da eğitim kalitesi yer almaktadır.” (Ayhan, 
2002). Bu nedenle eğitim alanında da bir-ğitim alanında da bir-itim alanında da bir-ında da bir-nda da bir-
çok dünya ülkesinin aynı standart ve kali-ok dünya ülkesinin aynı standart ve kali-ünya ülkesinin aynı standart ve kali-nya ülkesinin aynı standart ve kali-ülkesinin aynı standart ve kali-lkesinin aynı standart ve kali-ı standart ve kali- standart ve kali-
tede eğitim sunmayı sağlaması gerekmekte-ğitim sunmayı sağlaması gerekmekte-itim sunmayı sağlaması gerekmekte-ı sağlaması gerekmekte- sağlaması gerekmekte-ğlaması gerekmekte-laması gerekmekte-ı gerekmekte- gerekmekte-
dir. AB’nin amaçlarından biriside bu ortak 
hareketi üyesi olan bütün AB ülkelerine uy-üyesi olan bütün AB ülkelerine uy-yesi olan bütün AB ülkelerine uy-ütün AB ülkelerine uy-tün AB ülkelerine uy-ün AB ülkelerine uy-n AB ülkelerine uy-ülkelerine uy-lkelerine uy-
gulama zorunluluğunu getirmesidir. 

lunmaktadır. Bu alanların oluşturulmasında 
üye ülkelerin işbirliği şartı aranmaktadır. 
Bu programa dahil olan ve program kapsa-
mında uyum süreci içerisine alınan Türkiye 
1993 Kopenhag Zirvesi sonrasında Avrupa 
Birliği’ne uyum amacı ile eğitim alanında-ği’ne uyum amacı ile eğitim alanında-i’ne uyum amacı ile eğitim alanında-ı ile eğitim alanında- ile eğitim alanında-ğitim alanında-itim alanında-ında-nda-
ki eksikliklerin giderilmesi yönünde hızla 
ilköğretimde ve öğretmen yetiştirme politi-öğretimde ve öğretmen yetiştirme politi-retimde ve öğretmen yetiştirme politi-öğretmen yetiştirme politi-retmen yetiştirme politi-ştirme politi-tirme politi-
kalarında değişimlere gidilmiştir. Türk eği-ında değişimlere gidilmiştir. Türk eği-nda değişimlere gidilmiştir. Türk eği-ğişimlere gidilmiştir. Türk eği-işimlere gidilmiştir. Türk eği-şimlere gidilmiştir. Türk eği-imlere gidilmiştir. Türk eği-ştir. Türk eği-tir. Türk eği-ürk eği-rk eği-ği-i-
tim sistemi uzun yıllar ağır sorunlar yaşamış 
ve bu sorunlara ilişkin çok yönlü iyileştirme 
programları gerçekleştirilmiştir. Fakat uy-ı gerçekleştirilmiştir. Fakat uy- gerçekleştirilmiştir. Fakat uy-çekleştirilmiştir. Fakat uy-ekleştirilmiştir. Fakat uy-ştirilmiştir. Fakat uy-tirilmiştir. Fakat uy-ştir. Fakat uy-tir. Fakat uy-
gulamaya alınan programlar ya da hiç uygu-ınan programlar ya da hiç uygu-nan programlar ya da hiç uygu-ç uygu- uygu-
lamaya girmeyen programlar, bazı uygula-ı uygula- uygula-
nan politik yaklaşımlar nedeni ile tam isten-şımlar nedeni ile tam isten-mlar nedeni ile tam isten-
diği gibi hayat bulamamıştır. Fakat Avrupa 
standartlarını yakalamak isteyen Türkiye, 
hızla Avrupa Birliği üyesi ülkelerde uygu-ızla Avrupa Birliği üyesi ülkelerde uygu-zla Avrupa Birliği üyesi ülkelerde uygu-ği üyesi ülkelerde uygu-i üyesi ülkelerde uygu-üyesi ülkelerde uygu-yesi ülkelerde uygu-ülkelerde uygu-lkelerde uygu-
lanan eğitim sistemi ve kalitesine yönelik 
çalışmaları hayata geçirmeye başlamıştır. 
Aralık 1999’da gerçekleştirilen Helsinki 
Zirvesi’nde adaylığının teyit edilmesiyle 
birlikte Türkiye, ilke olarak aday ülkelere 
açık tüm AB program ve ajanslarına katılma 
hakkını elde etmiştir.
AB Eğitim ve Gençlik Programları’nın 
ülke içinde tanıtılması, koordinasyonu, 
yürütülmesi ve programlardan faydalan-
dırılacak projelerin yurtiçinde değerlen-
dirilmesi, seçimi AB Komisyonu tarafın-
dan yapılacak projelerin müracaatlarının 
derlenmesi ve ön değerlendirmelerinin 
yapılması, üye ülkeler ve AB Komisyonu 
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tirmelerdir. Bu program içerisinde en dikkat 
çeken uygulama ise mesleki eğitim alanında 
gençlerin desteklenmesi ve yönlendirilme-çlerin desteklenmesi ve yönlendirilme-lerin desteklenmesi ve yönlendirilme-önlendirilme-nlendirilme-
sidir. Yine mesleki eğitim alanında işbirliği-ğitim alanında işbirliği-itim alanında işbirliği-ında işbirliği-nda işbirliği-şbirliği-birliği-ği-i-
nin sağlanmasına yönelik olarak uygulanan 
politikalar ve uygulamalar desteklenmeye 
alınmıştır. Leonardo da Vinci ve gençlerin 
bireysel çalışmalarını desteklemek ve ileti-çalışmalarını desteklemek ve ileti-alışmalarını desteklemek ve ileti-ışmalarını desteklemek ve ileti-malarını desteklemek ve ileti-ını desteklemek ve ileti-nı desteklemek ve ileti-ı desteklemek ve ileti- desteklemek ve ileti-
şimlerini sağlamak amacı ile Youth Gençlik 
Programı hayata geçirilmiştir. 
Eğitim alanında yapılan uygulamaların daha 
net ve devamlılığının sağlanması amacıyla 
2002 yılında Barselona’da toplanan Avrupa 
Konseyi, Lizbon Süreci’nin önemini vur-üreci’nin önemini vur-reci’nin önemini vur-önemini vur-nemini vur-
gulamıştır. 2010 yılına kadar AB’yi eğitim 
ve öğretim sistemlerinin uygulanması ve 
bu konuda dünyanın lideri olarak görmek 
arzusu belirtilmiştir. Bu nedenle AB’ye üye 
ülkelerin bu program kapsamında  kesinti-lkelerin bu program kapsamında  kesinti-ında  kesinti-nda  kesinti-
siz ve eksiksiz olarak programı uygulama-ı uygulama- uygulama-
ları zorunlu hale getirilmiştir.
Ülkemiz, Avrupa Birliği Eğitim ve Genç-lkemiz, Avrupa Birliği Eğitim ve Genç-ği Eğitim ve Genç-i Eğitim ve Genç-ğitim ve Genç-itim ve Genç-ç-
lik Programları’na tam üye olarak 01 Nisan 
2004 tarihinden itibaren katılmıştır. Avru-ılmıştır. Avru-lmıştır. Avru-ıştır. Avru-tır. Avru-ır. Avru-r. Avru-
pa Birliği ülkelerinde gerek programlar, 
gerekse bireysel faaliyetler çerçevesinde 
bilgi ve deneyim artırma amaçlı değişim 
ve yenileşme çalışmalarına katılmış, ye-şme çalışmalarına katılmış, ye-me çalışmalarına katılmış, ye-çalışmalarına katılmış, ye-alışmalarına katılmış, ye-ışmalarına katılmış, ye-malarına katılmış, ye-ına katılmış, ye-na katılmış, ye-ılmış, ye-lmış, ye-ış, ye-, ye-
nilikçi yaklaşımların ülkemize kazandırıl-çi yaklaşımların ülkemize kazandırıl-i yaklaşımların ülkemize kazandırıl-şımların ülkemize kazandırıl-mların ülkemize kazandırıl-ın ülkemize kazandırıl-n ülkemize kazandırıl-ülkemize kazandırıl-lkemize kazandırıl-ırıl-rıl-ıl-l-
masında önemli katkılar sağlamıştır (DPT, 
2012). Özellikle eğitim alanında görülen 
eksikliklerin giderilmesi, AB standartların-ın-n-
da bir eğitim sisteminin hayata geçirilmesi 

3. Avrupa Birliği Eğitim Boyutu ve Tür-
kiye

AB’nin 149 ve 150 nci maddeleri temel 
alınarak AB’ye üye ülkelerin tamamının 
eğitimde işbirliği sağlaması ve nasıl bu iş-ğitimde işbirliği sağlaması ve nasıl bu iş-itimde işbirliği sağlaması ve nasıl bu iş-şbirliği sağlaması ve nasıl bu iş-birliği sağlaması ve nasıl bu iş-ği sağlaması ve nasıl bu iş-i sağlaması ve nasıl bu iş-ğlaması ve nasıl bu iş-laması ve nasıl bu iş-ı ve nasıl bu iş- ve nasıl bu iş-ıl bu iş-l bu iş-ş-
birliğinin sağlanacağına yönelik yaptırımlar 
bulunmaktadır. 1995 yılında Socrates Prog-ır. 1995 yılında Socrates Prog-r. 1995 yılında Socrates Prog-ılında Socrates Prog-lında Socrates Prog-ında Socrates Prog-nda Socrates Prog-
ramı ile bu çalışmalar hayat bulmuş ve start 
almıştır. Bu program kapsamında sekiz ey-ıştır. Bu program kapsamında sekiz ey-tır. Bu program kapsamında sekiz ey-ır. Bu program kapsamında sekiz ey-r. Bu program kapsamında sekiz ey-ında sekiz ey-nda sekiz ey-
lem alanı bulunmaktadır. Bunlar; 
1. Erasmus (Yüksek Öğretim),
2. Comenius (Örgün Eğitim), 
3. Grundtvig (Yaygın Eğitim), 
4. Minevra (Açık ve Uzaktan Eğitim), 
5. Lingua (Avrupa Dilleri Eğitimi), 
6. Observation and Innovation (Eğitim 

Sistemleri ve Politikalarının İzlenmesi 
ve Bu Alanlarda Yeniliklerin Uygulan-
ması), 

7. Joint Actions (Diğer Avrupa Programla-ğer Avrupa Programla-er Avrupa Programla-
rı ile Ortak Hareket Edilmesi ve Eylem-ı ile Ortak Hareket Edilmesi ve Eylem- ile Ortak Hareket Edilmesi ve Eylem-
lere Katılımın Sağlanması), 

8. Accompanying Measures (Diğer Ey-ğer Ey-er Ey-
lem Alanlarında Yer Almayan Destek 
Önlemlerinin Hayata Geçirilmesi), 

Uygulamaya alınan Socrates Programı ile 
bütün AB üyesi ülkeler aynı standart ve 
kalitede eğitim sunmak, üye olan bütün 
ülkeler arasında eğitim sistemine uygun ha-lkeler arasında eğitim sistemine uygun ha-ında eğitim sistemine uygun ha-nda eğitim sistemine uygun ha-ğitim sistemine uygun ha-itim sistemine uygun ha-
reketi sağlamak, üye ülkelerdeki bireylerin 
istediği üye ülkede eğitim alma hakkının ta-ği üye ülkede eğitim alma hakkının ta-i üye ülkede eğitim alma hakkının ta-üye ülkede eğitim alma hakkının ta-ye ülkede eğitim alma hakkının ta-ülkede eğitim alma hakkının ta-lkede eğitim alma hakkının ta-ğitim alma hakkının ta-itim alma hakkının ta-ının ta-nın ta-ın ta-n ta-
nınmasını sağlamak yönünde yapılan iyileş-ınmasını sağlamak yönünde yapılan iyileş-nmasını sağlamak yönünde yapılan iyileş-ını sağlamak yönünde yapılan iyileş-nı sağlamak yönünde yapılan iyileş-ı sağlamak yönünde yapılan iyileş- sağlamak yönünde yapılan iyileş-ğlamak yönünde yapılan iyileş-lamak yönünde yapılan iyileş-önünde yapılan iyileş-nünde yapılan iyileş-ünde yapılan iyileş-nde yapılan iyileş-ılan iyileş-lan iyileş-ş-
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lüğü tarafından yürütülmektedir ve bütçesi 
6,970 milyar Avro’dur. Yeni nesil Genç-
lik programı; Avrupa İçin Gençlik, Avru-
pa Gönüllü Hizmeti, Dünyada Gençlik, 
Gençlik Çalışanları ve Destek Faaliyetleri 
ile Gençlik Politikasının Eşgüdümü İçin 
Destek eylemlerinden oluşmaktadır. Genel 
ve mesleki eğitimin yanısıra eğitimle ilgili 
tüm alt program ve faaliyetleri bütüncül 
bir yaklaşımla tek bir programda toplayan 
Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP), yeni 
kuralları, basitleştirmeleri ve ülke merkezli 
faaliyetlerdeki artış nedeniyle özel bir 
önem taşımaktadır. Avrupa Parlamentosu 
ve Konseyi’nin LPP›yi yasalaştıran 15 Ka-LPP›yi yasalaştıran 15 Ka-
sım 2006 ve 1720/2006/EC sayılı Kararı, 
Hayatboyu Öğrenme Programı’nın genel 
amacını şöyle ifade etmektedir: ‘Hayatbo-Hayatbo-
yu öğrenme yoluyla Birliği  ileri bir bilgi 
toplumu haline getirmek, daha çok ve daha 
iyi iş imkanı yaratmak, sosyal bütünlüğü 
geliştirmek; çevrenin gelecek kuşaklar için 
daha iyi korunmasını sağlamak; özellikle de 
dünyada bir kalite referansına dönüşmelerini 
temin etmek amacıyla Birlik içindeki 
eğitim ve öğretim sistemleri arasında 
karşılıklı değişim, işbirliği ve hareketliliği 
güçlendirmek” tir. Bu hedeflerin, ülkemizin 
eğitim ve öğretim hedefleriyle de örtüştüğü 
açıktır.  (İKV, 2011; Avrupa Birliği Bakan- (İKV, 2011; Avrupa Birliği Bakan-; Avrupa Birliği Bakan-
lığı, 2012).
Avrupa’ya uyum ve Avrupa standartlarında 
bir eğitim kalitesini sağlamak Türkiye açı-ğitim kalitesini sağlamak Türkiye açı-itim kalitesini sağlamak Türkiye açı-ğlamak Türkiye açı-lamak Türkiye açı-ürkiye açı-rkiye açı-çı-

konusunda gerekli yaptırımlar uygulamaya 
konulmuştur. AB müktesebatı içerisindeki 
mevzuatlara uyumun bir zorunluluk olduğu 
bu çalışmalar dahilinde daha net algılan-çalışmalar dahilinde daha net algılan-alışmalar dahilinde daha net algılan-ışmalar dahilinde daha net algılan-malar dahilinde daha net algılan-ılan-lan-
mıştır. Bu eksikliklerin en önemlileri ara-ıştır. Bu eksikliklerin en önemlileri ara-tır. Bu eksikliklerin en önemlileri ara-ır. Bu eksikliklerin en önemlileri ara-r. Bu eksikliklerin en önemlileri ara-önemlileri ara-nemlileri ara-
sında “Erasmus” programı ve bu program 
çerçevesinde oluşan sorunlardır. Her ne ka-erçevesinde oluşan sorunlardır. Her ne ka-çevesinde oluşan sorunlardır. Her ne ka-evesinde oluşan sorunlardır. Her ne ka-şan sorunlardır. Her ne ka-an sorunlardır. Her ne ka-ır. Her ne ka-r. Her ne ka-
dar imzalanan program çerçevesinde Eras-çerçevesinde Eras-erçevesinde Eras-çevesinde Eras-evesinde Eras-
mus ile öğrenci geçişlerinin kalaylaştırılmış 
olmasına rağmen halen bu yönde de birçok 
eksiklik ve sorunun yaşandığı bir gerçek-şandığı bir gerçek-andığı bir gerçek-ığı bir gerçek- bir gerçek-çek-ek-
tir.  Ayrıca 2010 da yapılan çalışmalarda 
Türkiye ve Avrupa üniversiteleri arasında 
öğrenci geçişlerini kolaylaştıran kararlar 
ve karşılıklı diplomaları tanımak yönün-şılıklı diplomaları tanımak yönün-lıklı diplomaları tanımak yönün-ıklı diplomaları tanımak yönün-klı diplomaları tanımak yönün-ı diplomaları tanımak yönün- diplomaları tanımak yönün-ı tanımak yönün- tanımak yönün-ımak yönün-mak yönün-önün-nün-ün-n-
de bir işbirliği imza altına alınmıştır. Bu 
durum Türkiye açısından oldukça önemli 
bir konudur. Sokrates, Leonardo da Vinci 
ve e-öğrenim programlarının 2006 yılı so-
nunda tamamlanmasının ardından bu prog-
ramların yerini alan Hayatboyu Öğrenme 
Programı, AB içinde eğitim ve öğretim 
sistemleri arasında değişim, işbirliği ve 
hareketliliğin güçlendirilmesini ve böylece 
Birlik sisteminin dünya çapında bir kaliteye 
ulaşmasını hedeflemektedir. Yeni prog-ektedir. Yeni prog-
ram dört sektörel alt program (Comenius, 
Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig), 
bir ortak konulu program (Transversal 
Programme) ve Jean Monnet eyleminden 
oluşmaktadır. 2007-2013 dönemini kapsa-
yan Hayatboyu Öğrenme Programı Avrupa 
Komisyonu Eğitim Kültür Genel Müdür-Kültür Genel Müdür-
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UNDP İnsani Gelişim Raporu (2010)’na 
göre; Türkiye, insani gelişim bakımından 
169 ülke içinde 83. sıradadır. İnsani geli-
şimin bir alt bileşeni olan “ortalama eğitim 
süresi” bakımından ise daha alt sıralarda 
bulunmaktadır (169 ülke içinde 109. sıra). 
Buna göre yetişkin nüfusumuzun (25+yaş) 
ortalama eğitim süresi 6,5 yıldır. Türkiye bu 
ortalama eğitim süresiyle, benzer gelişmiş-
lik düzeyindeki Arjantin (9.3 yıl), Şili (9.7 
yıl), Meksika (8.7 yıl), Malezya (9.5 yıl) ve 
Yunanistan (10.5 yıl) ile İran (7.2 yıl), Ür-
dün (8.6 yıl) ve Libya’nın (7.3 yıl) dahi ge-
risinde bulunmaktadır. Diğer taraftan, yetiş-
kin nüfusumuzun (25-64 yaş) sadece %13’ü 
yükseköğrenim görmüştür. Buna karşılık 
OECD ülkelerinde yükseköğrenim görenle-
rin oranı %30 olup, Türkiye’nin iki buçuk 
katıdır. (Kavak, 2011). 
OECD( 2011) verilerine göre, Türkiye’de 
toplam eğitim bütçesinin GSYİH içindeki 
payındaki eğilim son on yılda (2001-2010) 
%2.3 ile %3.8 arasında değişmiştir. Sadece 
yükseköğretimin payına bakıldığında artış 
%0.9’dur. Merkezi yönetim bütçesi için-
deki yükseköğretim payı ise 2010 yılında 
%3.3’tür (MEB, 2010).
Eğitim ve öğretim, ülke ekonomisin kalkın-ğitim ve öğretim, ülke ekonomisin kalkın-itim ve öğretim, ülke ekonomisin kalkın-öğretim, ülke ekonomisin kalkın-retim, ülke ekonomisin kalkın-ülke ekonomisin kalkın-lke ekonomisin kalkın-ın-n-
masına, toplumsal düzenin sağlanmasına, en 
önemlisi bilinçli ve nitelikli bireylerin top-nemlisi bilinçli ve nitelikli bireylerin top-çli ve nitelikli bireylerin top-li ve nitelikli bireylerin top-
luma kazandırılmasına katkı  sağlamaktadır. 
Türk eğitim sistemine bakıldığında halen 
AB ülkelerinin normunda ve kalitesinde bir 

sından her ne kadar zor bir durum olsa da 
en önemli sorunun dil farklılıkları nedeniyle 
ortaya çıkan sorunların varlığıdır. 

4. Türkiye ve Dünya Açısından Eğitim-
Öğretimin Önemi

Yirmi birinci yüzyıla geldiğimiz bu dö-üzyıla geldiğimiz bu dö-zyıla geldiğimiz bu dö-ıla geldiğimiz bu dö-la geldiğimiz bu dö-ğimiz bu dö-imiz bu dö-ö-
nemde eğitim ve öğretimin ne denli önemli 
olduğu gerçeği her geçen gün daha da ön 
plana çıkmaktadır. Eğitim sistemi uzun za-çıkmaktadır. Eğitim sistemi uzun za-kmaktadır. Eğitim sistemi uzun za-ır. Eğitim sistemi uzun za-r. Eğitim sistemi uzun za-ğitim sistemi uzun za-itim sistemi uzun za-
man alan ve maliyetli bir sistem bütünüdür. 
Bu nedenle eğitim ve öğretim alanında ya-ğitim ve öğretim alanında ya-itim ve öğretim alanında ya-öğretim alanında ya-retim alanında ya-ında ya-nda ya-
pılan çalışmalarda uzun yıllar almaktadır. 
Bunların hayata geçirilmesi ve toplum ile 
bireylere kabul ettirilmesi oldukça zordur. 
Gelişmekte olan Türkiye bu anlamda eğiti-şmekte olan Türkiye bu anlamda eğiti-mekte olan Türkiye bu anlamda eğiti-ürkiye bu anlamda eğiti-rkiye bu anlamda eğiti-ğiti-iti-
me, teknolojiye ve gelişime yönelik uygula-şime yönelik uygula-ime yönelik uygula-önelik uygula-nelik uygula-
rı hızla hayata geçirmek ve gelişmiş dünya 
ülkeleri ile yarışır hale getirmek zorundadır. 
Avrupa ülkeleriyle kıyaslandığında Türkiye 
genç bir nüfusa sahiptir. Ülkemiz bu nüfus 
yapısıyla, ilköğretim dışındaki tüm eğitim 
kademelerinde hâlâ sayısal baskı altındadır. 
Öte yandan, 2000 yılından bu yana nüfus 
yapısında bir dönüşüm yaşanmaktadır ve 
uzun vadede toplam nüfus içindeki yük-
seköğrenim çağı nüfusu payının %34’ten 
%29’a düşmesi beklenmektedir. 2010 Yılı 
İnsani Gelişim Raporu’na göre yetişkin nü-
fusumuzun ortalama eğitim süresi 6,5 yıl 
olup, gelişmiş ülkelerin oldukça gerisin-
dedir. Ülkemizde yükseköğrenim görmüş 
yetişkin nüfusumuzun oranı ise %13’tür. 
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5. Türk Eğitim Sistemi ve Sistemin So-
runları 

Milli Eğitim İstatistiklerine (2011) göre, 
Türkiye’de  3-5 yaş arası okullaşma oranı 
%30.87, ilköğretimde %98.67, ortaöğretim-
de %67.37’dir.Yine aynı istatistik bilgilere 
göre, 2010- 2011 öğretim yılı için yüksek 
öğretimde okullaşma oranı %33.6 olarak ve-
rilmektedir. Eurostat (2011) ve TUİK (2010) 
verilerine göre  yirmi yedi AB ülkesinde; 
15-64 yaş arası okuma oranlarına göre; 
Türkiye’de beş yıllık ilkokulu okuldan me-
zunlar %70 iken AB’de bu oran %30, 6,7,8. 
sınıfı okuyanlar Türkiye’de %18.7, AB ‘de 
%46.4, liseyi okuyanlar Türkiye’de %30, 
AB’de %70’tir. Öğretmen başına düşen öğ-
renci sayısı ise; ilk okulda  en az Litvanya 
10, en çok İngiltere’dir (19.4).  İlköğretim-
de Türkiye’de ise öğretmen başına düşen 
öğrenci sayısı 26,2’dir.  Ortaokul seviyesin-
de en az  Yunanistan 7.7, en çok İngiltere 
13.6’dır. Lise düzeyinde en az Yunanistan 
7.3, en çok Finlandiya 15.9’dır. Türkiye’de 
ise lise düzeyinde öğretmen başına 15.9 
öğrenci düşmektedir ( MEB, 2011; TUİK, 
2010; EUROSTAT, 2010). Bu rakamlar bize 
Türkiye’nin son yıllarda eğitimde oldukça 
büyük bir hamle yaptığını, ancak yeterli bir 
seviyeye ulaşılamadığını göstermektedir.  
Avrupa Birliği hayat boyu öğrenmeye de 
büyük önem vermektedir. Lizbon Hedefleri 
doğrultusunda 2010 yılına kadar   AB, 24-
65 yaş arası kişilerin hayat boyu öğrenmeye 

eğitime sahip olmadığını görülmektedir. Bu 
nedenle ülke genelinde ve kamuda bu soru-ülke genelinde ve kamuda bu soru-lke genelinde ve kamuda bu soru-
nun hızla iyileştirilmesi gerekir. OECD gös-ızla iyileştirilmesi gerekir. OECD gös-zla iyileştirilmesi gerekir. OECD gös-ştirilmesi gerekir. OECD gös-tirilmesi gerekir. OECD gös-ös-s-
tergelerine göre eğitim harcamaları (2006) 
AB ülke ortalaması okul öncesinde 5.343 
dolar, ilköğretimde 6479 dolar, Ortaöğre-öğretimde 6479 dolar, Ortaöğre-retimde 6479 dolar, Ortaöğre-öğre-re-
timde 8.116 dolardır. Türkiye’de ise; okul 
öncesinde kayıtlı bir veri görülmemektedir. 
İlköğretimde 1.130 dolar, ortaöğretimde 
ise 1.834 dolar görülmektedir. Uluslararası 
düzeydeki yükseköğretim harcamaları ince-
lendiğinde, OECD ülkeleri ortalaması 8455 
dolardır. Türkiye’de 2006 yılı yükseköğ-
retimde öğrenci başına harcama 4648 do-
lardır (Ar-Ge harcamaları hariç)   (OECD, 
2011). Milli Eğitim bütçesi 2011 yılında 
GSYH’nın %2.81’ine ve merkezi bütçenin 
%10.92’sine karşılık gelirken 2012 yılında 
milli gelirin %2.75’ini ve merkezi bütçenin 
%11.1’ini oluşturmaktadır. Bu rakamlara 
göre genel bütçeden eğitime ayrılan pay 
artırılmış gibi görünse de ulusal gelirden 
ayrılan pay düşmüştür. Bu haliyle Türkiye, 
2012 yılında da milli eğitime ayırdığı bütçe 
açısından OECD ülkelerinin gerisinde kal-
mış, eğitime en az pay ayıran ülkeler arasın-
da kendini kurtaramamıştır (MEB, 2012). 
Bu da bize ülkelerin gelişmişlik düzeyi ile 
eğitim harcamalarının birbirine paralel yü-ğitim harcamalarının birbirine paralel yü-itim harcamalarının birbirine paralel yü-ının birbirine paralel yü-nın birbirine paralel yü-ın birbirine paralel yü-n birbirine paralel yü-ü-
rüdüğünün bir göstergesi olduğunun işare-üdüğünün bir göstergesi olduğunun işare-düğünün bir göstergesi olduğunun işare-üğünün bir göstergesi olduğunun işare-nün bir göstergesi olduğunun işare-ün bir göstergesi olduğunun işare-n bir göstergesi olduğunun işare-östergesi olduğunun işare-stergesi olduğunun işare-ğunun işare-unun işare-şare-are-
tidir.   
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pedagogic skills thatöğretmenlerin gerekli 
olan bilgi, tutum, teknoloji ve pedagojik 
becerilere sahip olmaları, mesleki gelişim-ki gelişim-
lerinin desteklenmesini önemsemektedir
AB ülkelerinde zorunlu eğitimin başlama 
yaşına ve süresine  birkaç örnek verecek 
olursak; Almanya’da temel eğitim 6 yaşın-
da başlamaktadır. Çoğu eyalette olduğu gibi 
öğrencilerin 4. sınıfın sonunda mesleki veya 
akademik olmak üzere çeşitli okul tiplerin-
den birine yerleştirilmesi öngörülmekte-
dir. Öğrenciler, başarılarına göre akademik 
eğitim veren prestijli Gymnasium, mesle-
ki ve teknik eğitim veren Realschule veya 
temel eğitim veren ve başarısı düşük Ha-
uptschule üçlüsünden birine ayrılıp eğitim 
hayatlarının geri kalanını bu okullarda 
ve onların devamı olan yüksekokullarda 
geçirmektedir (TEPAV, 2012 ; Özenç, 2009). 
Alman sisteminin en büyük özelliği yönlen-
dirme çalışmalarına erken yaşta başlandığı 
ve öğrenci başarısına göre  okullar arası 
geçişin yapılabildiğidir. İngiltere’de eğitim 
5-16 yaş arası tüm çocuklar için zorunludur 
ve iki aşamadan oluşmaktadır. İlköğretim 
öğrencileri ortaöğretime 11 yaştan itibaren 
geçiş yapabilmektedirler. İngiltere’nin bazı 
bölgelerinde öğrenciler  5-8, 8-12, 12-16+ 
yaş olmak üzere üç safhada eğitim görmek-
tedirler. Fransa’da ilköğretim 6-16 yaş arası 
zorunlu eğitim 10 yıldır ve iki kademeden 
oluşmaktadır. Dördüncü .yıl yönlendirme 
devresi olarak adlandırılmaktadır. 4 yıl 

katılım  oranını %12.5 olarak tespit etmesi-
ne rağmen,  bu hedefe ulaşılamamıştır. 15-
65 yaş arası   eğitimden yararlanma oranı 
Türkiye’de %6.2,  AB’de %15.1’dir. Türki-
ye, son yıllarda özellikle Sivil Toplum Ku-
ruluşları, Özel Sektör, Belediye’ler ve Halk 
Eğitim Merkezleri  vasıtasıyla hayatboyu 
öğrenme projesi kapsamında vatandaşların 
çeşitli alanlarda eğitilmesi için büyük çaba 
gösterilmektedir. AB’de dil eğitimi de 
önemli bir yer almaktadır. Genç kuşakla-
rın en az üç dil bilmesi hedeflenmektedir. 
Bologna sürecine ilişkin Yüksek öğretimde 
yeniden yapılanma ve akreditasyon çalış-
maları devam etmektedir.  Türkiye, Mes-
leki Teknik Eğitimde de “ Mesleki Eğitimi 
Geliştirme  Projesi” kapsamında okullaşma 
oranını % 60-75’lere ulaştırmak istemekte, 
bu nedenle halkın duyarlılığını artıracak 
yeni oluşumlar üzerinde durmaktadır.  Bu 
projelerden Türkiye önemli miktarlarda 
karşılıksız hibe de kullanmıştır. Türkiye’nin 
gündeminde öğretmen yetiştirme de önemli 
bir yer tutmaktadır. Bilhassa adayların teo- Bilhassa adayların teo-
rik bilgilerinin yanında uygulama eğitimleri 
önemli olmaktadır. 4+4+4 uygulamasının 
başlayacağı 2011-2012 öğretim yılından iti-
baren öğretmen yetiştirme programında da 
yeniden yapılaşma söz konusudur. Bilhas-
sa mesleki uygulamaların zaman ve  kredi 
miktarının artırılması üzerinde durulmak-
tadır. Tüm AB ülkeleri, Ensuring that all 
teachers have the knowledge, attitudes and 
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okuma becerileri ve okuma alışkanlıklarını, 
öğretmenlerin öğrencilere okuma becerisi-
ni kazandırmak için uyguladıkları öğretim 
metotları ve öğretim materyallerinin yeterli 
olup olmadığını, öğrencilerin okuma bece-
risini kazanmalarında ailelerin katkılarını 
uluslararası standart test ve anketlerle be-
lirlemektir. Bu projeye Türkiye de dahil 
olmak üzere 35 ülke katılmıştır. Bu test–sı-
nav, ilköğretimin sonuna gelmiş öğrencilere 
uygulanmaktadır.  1995’te 41, 1999’da ise 
38 ülkede bu test-sınav yapılmış ve Türki-
ye 1999 yılında yapılan sınava katılmıştır. 
Öğrencilerimiz 38 ülke arasında, matema-
tikte 31. fen bilgilerinde ise 33. olmuştur. 
Dört yılda bir yapılan bu sınava Türkiye bir 
daha katılmamıştır. PISA Fen Okuryazarlı-
ğı alanında Türkiye, 2003 uygulamasında 
434 puan, 2006’da 424 puan, 2009’da 454 
puan almıştır. Dünya genelinde en başarılı 
ülke Çin’in Şangay bölgesidir.  Türkiye 65 
ülke arasında 43. sırada yer alıyor. Mate-
matik performansı OECD ülkelerini altında 
olup 2009’da performansını iyileştiren beş 
ülkeden biridir. Bunlar; Meksika, Yuna-
nistan, Brezilya ve Tunus’tur. Türkiye’nin 
sağladığı puan artışlarının birçok nedeni 
olabilir. PISA okuma becerileri 2009 sına-
vında da 65 ülke arasından 41. Sırada yer 
almıştır.1997’de sekiz yıllık zorunlu eğiti-
me geçişle birlikte başlayan Temel Eğitim 
Reformu’nun ve 2004’te başlatılan Öğretim 
Programları Reformu’nun meyvelerini ver-

süren ortaokul eğitimi, genel ve teknik 
lise ile dengi meslek eğitim okullarına bir 
hazırlıktır. Mesleki eğitim zorunlu eğitimden 
sonra verilmektedir. Danimarka’da 6-15 yaş 
arası zorunludur. Zorunlu eğitim, 9 yıllık 
ilk ve alt ortaöğretim ile seçmeli 10.yıl-alt ortaöğretim ile seçmeli 10.yıl-
dan oluşmaktadır. Finlandiya’da ise zorun-
lu eğitim 7 yaşında başlar, ilköğretim ve 
1.devre ortaöğretim Finli çocukların zo-
runlu temel eğitimini oluşturur. Kesintisiz 
10 yıl sonra biter (Şahenk; Korkmaz,2009; 
Güney,2009; Certel, 2009). 2009 yılındaki 
Pısa sınavında Finlandiya  OECD ülkeleri 
arasında Kore’nin arkasında ikinci sırada 
yer almıştır.
TIMSS(Uluslararası Fen ve Matema-
tik Okuryazarlığı Çalışması), ilk olarak 
1994-1995te yapılan en  kapsamlı ulus-
lar arası matematik ve fen bilgisi karşı-
laştırmalı eğitim çalışmasıdır. Ülkemiz 
TIMSS Projesine 1999 ve 2007 yıllarında 
8.sınıflar düzeyinde katılmış; ancak 2007 
yılında yapılan TIMSS’de, 59 ülke arasın-TIMSS’de, 59 ülke arasın-
da 52. olmuştur. Bu durum ülkemiz için iyi 
bir durum değildir. 2011 TIMSS sınavına 
Türkiye’den  260 okul katılmıştır ( TIMSS 
and PIRLS, 2011). PIRLS (Uluslar ara-
sı Okuma Becerilerinde Gelişim Projesi- 
2000 yılında başlayan Uluslararası Eğitim 
Merkezi’nden  koordine edilerek yürütülen 
uzun vadeli bir projedir. Proje kapsamında 
9 yaş grubu (4. sınıf) öğrencilerinin okuma 
becerileri karşılaştırılmasıdır.  Öğrencilerin 
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memektedir. Okul öncesi eğitimin ne denli 
önemli olduğu yapılan çalışmalarla kanıt-nemli olduğu yapılan çalışmalarla kanıt-ğu yapılan çalışmalarla kanıt-u yapılan çalışmalarla kanıt-ılan çalışmalarla kanıt-lan çalışmalarla kanıt-çalışmalarla kanıt-alışmalarla kanıt-ışmalarla kanıt-malarla kanıt-ıt-t-
lanmıştır. Bu nedenle okul öncesi eğitim 
sisteminin de hızla hayata geçirilerek ka-ızla hayata geçirilerek ka-zla hayata geçirilerek ka-çirilerek ka-irilerek ka-
musal bir zorunluluk haline getirilmesi ge-
rekmektedir. 4+4+4 eğitim uygulaması şu 
haliyle acele alınmış bir karardır. Öncelikle 
programlar okullara gönderilmeden, her-önderilmeden, her-nderilmeden, her-
hangi bir pilot uygulama yapılmadan tüm 
Türkiye’de böyle bir geçişin doğuracağı sa-ürkiye’de böyle bir geçişin doğuracağı sa-rkiye’de böyle bir geçişin doğuracağı sa-öyle bir geçişin doğuracağı sa-yle bir geçişin doğuracağı sa-çişin doğuracağı sa-işin doğuracağı sa-şin doğuracağı sa-in doğuracağı sa-ğuracağı sa-uracağı sa-ğı sa- sa-
kıncalar göz ardı edilmiştir.

Ancak okul öncesi eğitim ve çalışan aile-öncesi eğitim ve çalışan aile-ncesi eğitim ve çalışan aile-ğitim ve çalışan aile-itim ve çalışan aile-çalışan aile-alışan aile-ışan aile-an aile-
lerin çocuklarının bu eğitim programına 
harfiyen katılımlarının sağlanması yönünde 
kamusal bazı çalışmalar hayata geçirilmeli-ı çalışmalar hayata geçirilmeli- çalışmalar hayata geçirilmeli-çalışmalar hayata geçirilmeli-alışmalar hayata geçirilmeli-ışmalar hayata geçirilmeli-malar hayata geçirilmeli-çirilmeli-irilmeli-
dir. “Bilimsel çalışma ve araştırmalara göre 
3-5 yaş grubunda bulunan çocukların eği-ş grubunda bulunan çocukların eği- grubunda bulunan çocukların eği-çocukların eği-ocukların eği-ın eği-n eği-ği-i-
tim hayatına okul öncesinde başlatılmasının 
ilerleyen eğitim programlarında bireye daha 
fazla fayda sağlayacağını kanıtlamıştır” 
(Çağlar, 1999: 63). 

7. Türk Eğitim Sisteminde Orta Öğre-
tim 

Orta öğretimde genel amaç, bireysel ye-
teneklerinin ortaya çıkarılması ve meslek 
eğitimi seçiminde bireylere yol gösteril-
mesinin sağlanmasıdır. Fakat günümüzde 
bu durum maalesef bu şekilde karşılanma-
maktır. Türkiye’de meslek eğitimine yöne-
lik uygulamalar ticaret liseleri, imam hatip 
liseleri ve meslek liseleri olarak dağılmak-

meye başlamış olduğu ve puan artışlarının 
öğrencilerin beceri düzeylerindeki artışı 
yansıttığı söylenebilir (PISA,2009 ; TIMSS 
& PIRLS, 2011).
              
6. Temel Eğitim ve İlköğretim Sistemi
Birçok dünya ülkesinde olduğu gibi Tür-
kiye açısından da temel eğitimde yaşanan 
eksiklikler bilinen gerçekler arasında yer 
almaktadır. 1970’li yıllardan beri bu eksik-
likler nedeniyle ortaya çıkan sorunlar halen 
devam  etmektedir. 

AB’ye üyelik sürecinde olan Türkiye’de 
1997 yılında 8 yıllık eğitimin zorunlu hale 
getirilmesi gelişmiş ülkeler arasındaki eği-
tim açığını kapatmak için  önemli bir adım 
olmuştur. Bugünkü  4+4+4  olarak eğitimin 
12 yıla çıkarılması da beraberinde birtakım 
tartışmalar da artmıştır. Türkiye nüfusu bir-
çok dünya ülkesine göre daha hızlı artış 
göstermektedir. Bireylerin daha nitelikli ve 
eğitimli olması için zorunlu eğitim süresi-
nin 4+4+4 şeklinde 12 yıla çıkarılması bir 
zorunluluktur. Ancak, bu konuda alt yapı-
nın oluşturulmamış olması sorun yaratacak 
gibi görünmektedir. Milli eğitim Bakanı, 
4+4+4’ün maliyetinin 30 milyar milyar ol-
duğunu açıklamıştır (Mynet, 2012).  Küçük 
bireylerin anne ve babaya bağlı olması, eği-ğlı olması, eği-lı olması, eği-ı olması, eği- olması, eği-ı, eği-, eği-ği-i-
tim sürecinin geç başlatılması, ilköğretim 
programı ile eğitim hayatının başlatılması 
aslında doğru bir sistem olarak kabul edil-ında doğru bir sistem olarak kabul edil-nda doğru bir sistem olarak kabul edil-ğru bir sistem olarak kabul edil-ru bir sistem olarak kabul edil-
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gelişimleri için gerekli olan temel becerile-
ri ve yeterlilikleri edinmelerini, Avrupa’da 
okul eğitiminde dil öğreniminin gelişmesi-
ne katkıda  bulunmayı ve değişik kültürlere 
yönelik  farkındalığın geliştirilmesini teşvik 
etmeyi amaçlamaktadır (AB, 2011). Türki-
ye bu programlardan oldukça yoğun bir şe-
kilde yararlanmaktadır. 

8. Yüksek Öğretim Sistemi ve Sorunları
Türkiye birçok gelişmiş dünya ülkesinin 
gerisinde kalmıştır. Yüksek öğretim sis-
teminde geride kalınmasının en önem-
li nedenleri arasında istenilen kalitede-
ki  eğitimin yüksek öğretim kurumlarında 
verilememesidir. Bir ulusun dünya 
ülkelerinde bir yer edinebilmesi için yüksek 
öğretim kalitesinin gelişmiş dünya ülkeleri 
seviyesinde olması gerekir. 
Yüksek öğretim sisteminde kamunun top-
lum bireylerine mali yönden istenen desteği 
sağlayamaması, bireylerin iş kaygıları ne-
deniyle hiç istemedikleri bazı eğitim prog-
ramlarına dahil olma zorunluluğunun olma-
sı, bu sorunların başında gelmektedir. 
Avrupa Bölgesi’nde ortak bir Avrupa Yük-
sek Öğretim Alanı (AYA) oluşturmak üze-
re başlatılan Bologna sürecinde ülkelerin 
uygulamalarına bağlı olarak belirlenen 
hedefler de ihtiyaçlar çerçevesinde gelişti-
rilmiştir. Bologna süreci ilk kez, 1998’de 
Fransa, İtalya, Almanya ve İngiltere Eği-
tim Bakanları’nın Sorbonne’de gerçekleş-

tadır. Yüksek öğretim programlarına girme 
konusunda yaşanan bazı puan sorunları ne-
deniyle mesleki eğitim veren orta öğretim 
programlarına katılımın az olduğu görülen 
bir gerçektir. 

Mesleki eğitim veren okullarda eğitim tek-
nolojisi ve bu okullarda kullanılan mater-
yallerin yetersizliği ve eksikliği nedeniyle 
de çok yönlü sorunlar yaşanmaktadır. Halen 
günümüzde klasik sistem ve materyallerle 
eğitim veren meslek eğitim kurumları vardır. 
Bugün ortaöğretim kurumları olarak genel 
ve mesleki liseler, tamamiyle üniversiyete 
hazırlık yapan, öğrencilerin dersanenin ya-
nında  dersanede verilen testlerin çözüm 
yeri olarak algıladığı  birer  öğretim kuru-
mu haline dönüşmüştür. Üniversiteye giriş 
sistemi değişmediği müddetçe orta öğretim 
kurumlarının  kendisine verilen  görevleri 
yerine getirmesi mümkün görünmemekte-
dir.
 Okul eğitimi ile yakından ilgili  hayatboyu  
öğrenme içinde yer alan Comenius Progra-Comenius Progra-
mı,  okul öncesi eğitim, ilköğretim ve orta-
öğretimi kapsamaktadır. Bu program,  ha-
yatboyu öğrenme içinde yer almaktadır. Bu 
program, Lizbon hedeflerine ulaşabilmek 
için öğrenciler ve eğitim personeli arasında 
Avrupa kültür ve dil çeşitliliği ile değerle-
ri hakkında bilgi ve anlayış oluşturmayı, 
işbirliğini güçlendirmeyi, aktif bir Avrupa 
vatandaşı olma yolunda öğrencilerin kişisel 
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lunduğu ekonomik ve mali krize dikkat çe-
kilerek yaratıcı, yenilikçi, eleştirel düşünen 
ve sorumluluk sahibi  mezunlar yetiştirme-
leri için üniversitelerin yatırımlarına önem 
verilmesini ve  desteklenmesini talep et-
mektedirler. Değişimi sürekli hale getirmek 
için AKTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi 
) kredilerinin kullanılması, Diploma Eki ve-
rilmesi, kalite güvencesi ve öğrenme kaza-
nımlarının tanınması ve değerlendirmesini 
kapsayacak politikaların  tutarlı olunması, 
yüksek öğretime erişimin Avrupa nüfus çe-
şitliliğini yansıtması gerektiği, kalite gü-
vencesi için kamusal sorumluluk taşımayı, 
yüksek öğretimin finansmanı ve yönetişimi 
için diyalog başlatma ihtiyacını, öğrenci ve 
öğretim elemanı ve hareketlilik fırsatları 
sağlanması için yeterli mali destek sağlan-
ması, istihdam edilebilirlik, sosyal boyut, 
hayatboyu öğrenme, uluslar arası infor- öğrenme, uluslar arası infor-uluslar arası infor-
masyon, hibe/ kredilerin taşınabilirliği ko-
nularında hedefe yönelik veri toplanmasını 
teşvik gibi konuların öncelikle ele alınması 
gereği üzerinde durulmuştur ( YÖK, 2012). 
Türkiye’nin AB’ye uyum sürecinde yüksek 
öğretim kurumlarının uluslar arası kalitede 
eğitim sağlaması, toplumun bütün bireyle-
rine bu eğitimin tanınması ve bu alanda ka-
musal desteğin sağlanması dikkat çekmek-
tedir. Halen ülkemizde teknolojik alt yapı 
eksikliği nedeniyle birçok bilgiye ulaşım 
imkânsız haldedir. Özellikle araştırma ve 
geliştirme programlarında yaşanan sorun-

tirdikleri toplantı sonrasında yayımlanan 
“Sorbonne bildirisi” ile ortaya çıkmış ve 
1999 yılında İtalya’nın Bologna kentinde 
düzenlenen ve 29 Avrupa ülkesinin Yüksek 
öğretimden sorunlu bakanların imza attıkla-
rı “Bologna Bildirgesi” ile resmen başlatıl-
mıştır.
Bologna Süreci’nin üzerinde önemle dur-
duğu konulardan biri,  yükseköğretim 
kurumlarında, Avrupa düzeyinde tespit 
edilen ilke ve esaslara tam uyumlu kalite 
değerlendirme ve geliştirme sistemlerinin 
kurulmasıdır. Bu kapsamda, YÖK 
tarafından hazırlanan “Yükseköğretim 
Kurumlarında Akademik Değerlendirme 
ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği”, 20 
Eylül 2005 tarih ve 25942 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe 
girmiştir. Yönetmelik, belirli bir sistem 
içerisinde yükseköğretim kurumlarının 
eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetleri 
ile idari hizmetlerinin değerlendirilmesi, 
kalitelerinin geliştirilmesi, bağımsız 
“dış değerlendirme” süreciyle kalite 
düzeylerinin onaylanması ve tanınması 
konusundaki çalışmalara ilişkin genel 
esasları ve bu kapsamda Yükseköğretim Üst 
Kurulları ile Yükseköğretim Kurumları’nın 
yükümlülüklerini belirlemiştir (YÖK, 2009-
2011, DPT. 2011).
Son olarak 26-27 Nisan 2012’de Bolog-
na Bakanlar Konferansı’nda  kabul edilen 
Bükreş Bildirgesinde Avrupa’nın içinde bu-
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dallarına yönlendirme yapılacaktır.
Türkiye’de son yıllarda her ilde bir üni-
versite açılmış olması eğitim kalitesinin ve 
sisteminin iyileştirildiği gerçeğini çıkarma-
maktadır. Oysaki bugün gelişmiş dünya ül-
kelerinde bu durum tam tersidir. Öncelikle 
eğitim standartları gereği oluşan ihtiyaçlar 
giderilmekte olup, yapısal ihtiyaçlar tam 
olarak yerine getirilmekte, öğretim eleman-
larının nitelikli olarak eğitimi sağlanmak-
ta, mevcut alanda eğitim vermesi istenilen 
personelin adaptasyon ve oryantasyon ça-
lışmaları gerçekleştirilmektedir. Bu du-
rum Türkiye’de tam tersidir. İş ve gelecek 
kaygısı ile bölgesel göçler, maddi ve mali 
imkânsızlıklar nedeniyle ortaya çıkan so-
runlar ve bu sorunlara paralel olarak yaşa-
nan toplumsal çekişmeler her gün farlı bir 
çerçevede izlenmektedir. Bu sorunlar ve 
kısıtlar iyileştirilmeden AB standartlarında 
bir eğitim yakalanması söz konusu olama-
maktadır. 
AB’ye uyum sürecinde Türk eğitim siste-
minin istenilenleri değil, olması ve yapıl-
ması gerekenleri hayata geçirmesi gerekir. 
Birçok alanda olduğu gibi eğitimin bir milli 
görev ve zorunluluk olduğu gerçeğini kabul 
etmek zorundayız. Özellikle gelişmiş dünya 
ülkelerinin teknolojisini yakalamak, tekno-
loji tabanlı bir eğitim sağlamak kamunun 
asli görevleri arasında yer almalıdır. 
9. Sonuç ve Öneriler
Yirmi birinci yüzyıla geldiğimiz bu dönem-

lar, dil sorunu, iletişim ve materyal eksikliği 
nedeniyle birçok gelişmiş ülkenin gerisinde 
kalmış durumdayız. Nitelikli sayılabilecek 
seviyede öğretim elemanının bulunmaması, 
üniversiteler arası kurulun öğretim eleman-
larından beklentilerinin çeşitliliği ve bazı 
olumsuz görülebilen çalışmaları bekleme-
si, yüksek öğretim kademesinde görev ya-
pan çalışanların farklı yollara başvurmasını 
zorunlu kılmaktadır. Bu gerçeklere baktı-
ğımızda eğitim kalitesinden değil, eğitim 
zorunluluğundan bahsetmenin daha doğru 
olacağıdır. 4+4+4 uygulamasının doğurdu-
ğu sonuçlardan birisi de bu yapıya uygun 
öğretmen yetiştiren fakültelerin   yeniden 
yapılanmasının gündeme gelmesidir.  Bu 
sistemde okul yaşının bir yıl öne çekilmesi 
okul öncesi öğretmen ihtiyacını da gündeme 
getirmektedir. Ülkemizde Eğitim Fakültesi 
mezunları ile bu mezunların istihdam ediliş-
leri arasında da bir orantısızlık söz konusu-
dur. 2011 tarihli KPSS sınavlarına 230 bin 
öğretmen adayının başvurduğu, ancak 11 
Ağustos 2011 atamasında 11.544 öğretmen 
alındığı, ancak 327 adayın sırada beklediği 
görülmektedir. Atama yapılan branşlar ise; 
bunun 6515’inin sınıf öğretmeni, 2308’inin 
okul öncesi öğretmeni, 1774’ünün rehberlik 
uzmanı olduğu görülmektedir (Memurnet, 
2012) . Bazı alanlarda hiç atama yapılma-
mıştır. 2012’den itibaren öğretmen yetişti-
ren fakültelerin kontenjanları sınırlanacak-
tır. Bu suretle ihtiyaç duyulan diğer meslek 
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uygulaması başarılı bir şekilde sürdürülme-
ktedir. Ortaöğretim için de  Taşımalı sistem, 
2010- 2011 öğretim yılında başlamıştır. 
Bu uygulamalar, okullaşma oranlarını 
yükseltilmesi ve nitelikli insan yetiştirme  
politikaları çerçevesinde atılmış önemli 
adımlardır.
 Türk eğitim sisteminin en önemli sorunla-ürk eğitim sisteminin en önemli sorunla-rk eğitim sisteminin en önemli sorunla-ğitim sisteminin en önemli sorunla-itim sisteminin en önemli sorunla-önemli sorunla-nemli sorunla-
rından biri de teknolojik alt yapının halen 
oluşturulamamış olmasıdır. Ayrıca uygula-şturulamamış olmasıdır. Ayrıca uygula-turulamamış olmasıdır. Ayrıca uygula-ış olmasıdır. Ayrıca uygula- olmasıdır. Ayrıca uygula-ıdır. Ayrıca uygula-dır. Ayrıca uygula-ır. Ayrıca uygula-r. Ayrıca uygula-ıca uygula-ca uygula-
nan eğitim politikalarının klasik ve birey-ğitim politikalarının klasik ve birey-itim politikalarının klasik ve birey-ının klasik ve birey-nın klasik ve birey-ın klasik ve birey-n klasik ve birey-
sellikten yana oluşudur. Bugün halen geri 
kalmış dünya ülkelerinde uygulanan eğitim 
sistemi ve teknikleri kullanılmaktadır. Yir-ılmaktadır. Yir-lmaktadır. Yir-ır. Yir-r. Yir-
mi birinci yüzyıla geldiğimiz bu dönemde 
halen eski tekniklerle verilen eğitim ve bu 
eğitimi alan bireylerden fayda ile kalite bek-ğitimi alan bireylerden fayda ile kalite bek-itimi alan bireylerden fayda ile kalite bek-
lemek imkânsızdır. 
Müfredatın 4+4+4’e uygun olabilmesi için 
değiştirilmesi, okullarda rehberlik hizmet-
lerine önem verilmesi, seçmeli derslerin ar-
tırılması gerekli yönlendirme çalışmalarının 
temel eğitim 4. sınıfta çok dikkatli bir bi-çok dikkatli bir bi-i bir bi-
çimde yapılması gerekmektedir. Aksi halde 
bu durum, telafisi mümkün olmayan yaralar 
açabilir.
Erasmus uygulamaları gereğince çok dilli 
Avrupa için ülkelerde yabancı dil zorunlu-
luğunun olması nedeniyle Türkiye’de de 
dil eğitiminin ilköğretim   ikinci sınıftan 
başlatılması olumlu bir gelişmedir. 
Lizbon stratejisinde ve Bologna sürecinde 
AB’nin belirlediği politikalar Türkiye ta-

de her gelişmiş dünya ülkesinde olduğu 
gibi ülkemizde de küreselleşmenin getirdiği 
birtakım değişimlere ayak uydurma 
gerekliliği açıkca ortadadır. Türkiye’nin 
AB’ye uyum sürecinde eğitim sisteminde 
yaptığı yenileşme hareketleri eğitime yeni 
bir ivme kazandırmıştır. Bu konuda istatis-
tiksel verilere bakıldığında Türkiye’nin kat 
etmesi gereken epey bir yol vardır. 
Nüfusa ilişkin göstergeler, eğitimin en 
alt düzeyi sayılabilecek okuma- yazma 
öğretiminin dahi tüm vatandaşlar için eri-retiminin dahi tüm vatandaşlar için eri-üm vatandaşlar için eri-m vatandaşlar için eri-şlar için eri-lar için eri-çin eri-in eri-
şilebilir olmadığını göstermektedir. Köy- 
şehir arasındaki eşitsizlikler, bölgeler arası 
eşirsizlikler, hatta şehirlerde yaşayan kişi-şirsizlikler, hatta şehirlerde yaşayan kişi-irsizlikler, hatta şehirlerde yaşayan kişi-şehirlerde yaşayan kişi-ehirlerde yaşayan kişi-şayan kişi-ayan kişi-şi-i-
lerin de şehrin farklı kesimlerinde ikamet 
durumlarına göre eğitim olanaklarından 
yararlanma durumuna göre farklılıklar ol-öre farklılıklar ol-re farklılıklar ol-ılıklar ol-lıklar ol-ıklar ol-klar ol-
duğu açık bir şekilde dile getirilmektedir. 
Üniversiteye girişte de aynı eşitsizlikleri 
görmemiz mümkündür. Okullaşma oranının 
artırılması ve bazı bölgelerdeki yerleşim ne-ırılması ve bazı bölgelerdeki yerleşim ne-rılması ve bazı bölgelerdeki yerleşim ne-ılması ve bazı bölgelerdeki yerleşim ne-lması ve bazı bölgelerdeki yerleşim ne-ı ve bazı bölgelerdeki yerleşim ne- ve bazı bölgelerdeki yerleşim ne-ı bölgelerdeki yerleşim ne- bölgelerdeki yerleşim ne-ölgelerdeki yerleşim ne-lgelerdeki yerleşim ne-şim ne-im ne-
deniyle çocukların okul imkanlarından ya-çocukların okul imkanlarından ya-ocukların okul imkanlarından ya-ın okul imkanlarından ya-n okul imkanlarından ya-ından ya-ndan ya-
rarlanamamamsı nedeniyle MEB’lığı Taşı-ı nedeniyle MEB’lığı Taşı- nedeniyle MEB’lığı Taşı-ığı Taşı- Taşı-şı-
malı İlköğretim Yönergesi hazırlayarak “Bu 
Yönergenin amacı, nüfusu az ve dağınık 
yerleşim birimlerinde bulunan ilköğretim 
çağındaki öğrencilerin seçilen merkezdeki 
ilköğretim kurumlarına günü birlik taşına-
rak eğitim-öğretim verilmesini sağlamaktır” 
denilmiştir ( MEB, 1994/2420). 1990- 1991 
yılında 9 ilde başlayan uygulama, bugün 
bütün il ve ilçelerde taşımalı ilköğretim 
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okullaşma oranlarını yakalayabilmek 
için, yeterli kaynak ayrılarak okul ile sa-
nayi arasında gereken eşgüdüm sağlan-
malıdır. Bu okullarda, sanayinin gerek-
sinim duyduğu insan gücü yetiştirilerek 
mezun bireylerin, hayata atılması  ve iş 
sahibi olmaları teşvik  edilmelidir.

•	 Günümüz teknolojisini kullanan bi-
reylerin yetiştirilmesi yolunda eğitim 
araştırma ve geliştirme çalışmaları 
hızla tüm okul sisteminde hızla hayata 
geçirilmelidir. Bu suretle daha nitelikli 
ve donanımlı bir gençlik yaratılmalıdır.

•	 Akademik alanda ve yüksek öğretim-
de eğitim veren öğretim elemanları 
araştırma ve geliştirme yönünde kamusal 
destek sağlanmalıdır. 

•	 AB’ye uyum süreci içinde ortak olarak 
geliştirilen “ Temel eğitime Destek Pro-
jesi, Ortaöğretime yönelik programlar, 
Özel Eğitimin Güçlendirilmesi  Projesi, 
Sokrates Programının Öğretimin Tüm 
Düzeylerinde  Uygulanması, Hayatbo-
yu Öğrenme, AB Dil Projesi, Bologna 
Süreci, Lizbon Stratejisi,  Kalite Güvence 
ve  Akreditasyon   çalışmaları  eğitimde 
yeni ufuklar açılması için önemli adımlar 
olarak görülmelidir.

•	 Öğretmen yetiştirmeye ayrı bir önem 

rafından da kabul edilmektedir ve Türkiye 
eğitim sisteminin yükseköğretim basama-
ğında ECTS, diploma eki vb. uygulamalar 
gerçekleştirilmiş, yükseköğretimde kalite 
güvencesi, öğrenci ve akademisyen hare-
ketliliği gibi gerekli düzenlemeler yapıl-
mıştır. Sadece yükseköğretimde değil il-
köğretim ve ortaöğretim basamaklarında da 
bilgi teknolojilerini geliştirmek, okullaşma 
oranlarını artırmak gibi çeşitli düzenlemeler 
yapılmış ve yapılmaya da devam etmektedir 
(Sağlam; Özüdoğru; Çıray, 2011). Ayrıca 
bütün dünyada tüm alanlarda küreselleşme-
nin gerektirdiği değişimler  de yaşanmak-
tadır. Türkiye, gelişmiş bir toplum olabil-
mek adına AB’nin eğitim alanında gerekli 
gördüğü düzenlemeleri sürecin gerektirdiği 
bir yaptırım olarak değil, olması gereken bir 
durum olarak algılamalı ve toplumun her 
kesiminin bu süreçte bir payı olmalıdır.
 
Öneriler
•	 Türkiye’de gerek okullaşma oranları, ge-

rekse kişi başına düşen eğitim harcama-
ları  ve aynı   zamanda öğretmen başına 
düşen öğrenci sayıları AB ülkelerinin ge-
risinde  seyretmektedir. Nitelikli eğitim 
için, eğitime ayrılacak  kaynaklar geniş-
letilmeli ve ülke düzeyinde paylaşımları 
sağlanmalı,  uzun vadeli programlar ge-
liştirilmeli ve süreklilik  sağlanmalıdır. 

•	 Mesleki Teknik Eğitim’de  de istenilen 
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Özet: Toplum ve toplum bireyleri geleceğini şekillendirmek için tarihi geçmişlerini, kültür ve 
kültürel değerlerini iyi bilmeli ve anlamalıdır. Bir toplumu daha ileri seviyelere ancak bu değerler 
götürebilir. Gelecekte sağlayacağımız başarı ancak geçmişte yaşananları bilmek ve geleceği buna 
göre şekillendirmekle sağlanabilir. Türk tarihi geçmişine baktığımızda bu değerlerin oldukça yoğun 
olduğu gerçeğini görürüz. Türk tarihi geçmişinde yaşanan olumlu ve olumsuz çok yönde olay 
bulunmaktadır. Bu olayların en önemlisi Atatürk döneminde yaşananlardır. Özellikle Cumhuriyet 
dönemi ve öncesinde yaşanan olaylara baktığımızda bir tarih yazıldığını görürüz. Kıt kaynaklar 
ve ekonomik gücüm yetersiz olmasına rağmen bugünkü hale gelen Türkiye Cumhuriyetinin 
ekonomik ve politik anlamda temelleri Atatürk dönemi içerisinde atılmıştır. Atatürk ve günümüz 
mali politikaları bir evrim geçirerek bugünkü halini almıştır. Bu çalışmada Atatürk ve günümüz 
mali politikaları literatür açısından değerlendirilerek sonuç çıkarılmaya çalışılmıştır. Günümüzde 
Türkiye Cumhuriyetinin AB sürecinde uyguladığı bazı mali politikalar ve buna yönelik çalışmalara 
da değinilmiştir. Çalışma özellikle günümüz ve geçmiş dönemde yaşanan mali politikalar hakkında 
spesifik olarak bilgi vermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Mali Politikalar, Geçmiş Dönem, Atatürk, Ekonomi, Toplum, Kültür

AN OVERWIEV TO ATATÜRK AND TODAY’S 
ECONOMYPOLICIES IN LITERATURE TERMS

Abstract: Society andindividuals should know and understand their history, culture and 
culturalvalues well in order to shape their future. Only these values can carry asociety towards 
higher levels. Success we will gain in the future can only beensured by knowing the past and shaping 
the future accordingly. When we look atthe past of Turkish history, we see the fact that these values 
are highlyintense. There are many positive and negative events experienced in Turkishhistory. The 
most important one is in Atatürk’s period. When we look at theevents before and after Republic 
Period, we see that a history was written. Theeconomic and political foundations of The Turkish 
Republic that has taken today’sform despite scarce resources and inadequate economical power 
were laid withinAtatürk period. Atatürk and today’s financial policies have evolved and takentoday’s 
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shape. In this study, Atatürk and today’s financial policies have beenevaluated in literature terms 
and tried to be concluded. Some financialpolicies applied by The Turkish Republic in EU process 
and studies concerningthis matter have been also discussed. The study especially gives specific 
informationconcerning financial policies of the past and present.

Key Words: Financial Policies, Past Period, Atatürk, Economy, Society, Culture  

GİRİŞ

1923-1938 döneminin belirgin özelliğini, 
Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkıntıları üze-
rinde Batı’ya yönelmiş modern bir toplumun 
temellerini kurma hareketleri, bağımsızlığı 
uğruna her şeyini kaybetmiş bir halkın ye-
niden ayakta kalma çabası oluşturmaktadır. 
Birinci Dünya Savaşı’nın 1918’de bitmiş 
olması Türkiye için savaşın acılarının bit-
tiğini göstermemektedir. Türkiye 1922 yı-
lında dahi hala savaşın olumsuz etkileriyle 
mücadele etmektedir. Cumhuriyet Türkiye-
si uzun süre savaşın eşiğinde kalmış bir ülke 
üzerine kurulmuştur. Bu dönemde önemli 
miktarda dış borç ödemesi yapılmıştır. İh-
raç malları dış pazarlara uygun fiyatlarla 
satılmıştır. Dış ticaret hacmi milli gelirin 
%15-20’si civarında olmuştur. 1929 Ekono-
mik Buhranı’na kadar olumlu tablo devam 
etmiştir. 1934 yılında ülkenin sanayileşme 
yolunda ilerlemesi amacıyla sanayileşme 
planı uygulanmıştır. Bu planın ekonomi po-
litikaları üzerindeki başarılı etkisi sonucu 
ikinci sanayileşme planı gündeme gelmiş 
ancak İkinci Dünya Savaşı’nın çıkması ile 
plan uygulanamamıştır. Savaş döneminde 
Türkiye’nin tarım üretimine artan iç ve dış 

talep beraberinde, üretimde düşüşleri mey-
dana getirmiştir. 1946-1950 dönemi savaş 
sonrası dönemdir. Savaşın bitmiş olması 
ülkeyi sıkıntıdan kurtaramamış, toprak bü-
tünlüğünü tehdit eden baskılarla karşılaştır-
mıştır. Çok partili demokratik düzene geçiş 
kalkınma sorunlarının çözümünü gecik-
tirmiştir. Türkiye ekonomisi savaştan bü-
tün dış borçlarını ödemiş, önemli miktarda 
elinde altın ve döviz rezervi bulundurarak 
çıkmıştır. 1954-1958 arası yıllar artan enf-
lasyon, süregelen ödemeler dengesi zorluk-
ları ve diğer ekonomik problemlerin yaşan-
dığı yıllar olmuştur. 1960 askeri müdahale 
gerçekleşmiştir. 60’lı yılların başında ilk 
plancılar olarak bilinen genç plancı kadro 
kalkınmayı, kalkınma yolunda çıkabilecek 
darboğazları dikkate alarak sağlamaya ça-
lışmıştır. 1963-1978 döneminde hazırlanan 
ilk üç plan başarı ile uygulanmasına rağmen 
dönem sonunda ülke ekonomik bunalıma 
girmiştir. Bu dönem dünyada bir ekono-
mi çağının bitimi olmuştur. Türkiye’de de 
birkaç yıl sonra hissedilebilecek olan de-
ğişme Petrol Üreten ve İhraç Eden Ülke-
ler Teşkilatı’ndan kaynaklanmıştır. Ham 
petrol fiyatlarının beş kat artmış olması 
Türkiye’deki girdi ve enerji maliyetlerini 
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kamı %88.6 olmuştur. Kriz sonrası dalgalı 
kur rejimine geçilmiş piyasalarda beklenen 
güven ortamı sağlanamamıştır. Belirsizlik 
uzun süre devam etmiş, bu durum döviz 
kuru ve faiz oranlarına yansımıştır. 2001 
yılının Ekim ayında IMF ile ek finansman 
imkanının gündeme gelmesi TL’nin yabancı 
paralar karşısında değerini artırmaya başla-
mıştır. 2002 yılına gelindiğinde TCMB’nin 
bağımsızlığa kavuşması ile uygulanan para 
politikasının başarılı olması, yeni makroe-
konomik politikaların ve yapısal reform-
ların yapılması sonucu ekonomi ciddi bir 
canlanma sürecine girmiş, enflasyon %30.8, 
büyüme %7.8 olarak gerçekleşmiştir. 2003 
yılı büyümesi mal ve hizmet ihracatı ve 
iç talepteki canlanma ile  %5 düzeyinde 
seyretmiştir. Irak Savaşı’nın etkisiyle ar-
tan döviz kurları ve petrol fiyatları ülkede 
enflasyonun maliyet yönlü olmasına neden 
olmuştur. 2004 yılına gelindiğinde ise yük-
sek büyüme performansına devam edilmiş 
%9.9’luk bir büyüme gerçekleşmiştir. 2004 
sonrası yıllarda büyüme hızlarında düşüşler 
yaşanmıştır. Yüksek büyümenin sürdürü-
lememesinin başlıca nedenleri iç talep ve 
borçlanmaya yönelik bir büyümenin olması, 
aşırı değerlenen TL, sürekli artan cari açık-
tır. Enflasyon rakamları ise 2006 yılının dı-
şında tek hanelidir. Bu durumda 2002 yılın-
da uygulanmaya başlanan örtük enflasyon 
hedeflemesi ve tamamlayıcısı olarak 2006 
yılında uygulanmaya başlanan açık enflas-

yükseltmiştir. Türkiye’nin yoğun ekonomik 
ilişki içinde bulunduğu ülkelerde, işsizlik ve 
enflasyonun birlikte görülmesi Türkiye’nin 
dış satımını etkilemiştir. Bu nedenlerden 
dolayı ülkede 1977-1978 yıllarında karar-
lılık önlemleri alınmış, fakat yetersiz kal-
mıştır. Bunun üzerine hükümet 24 Ocak 
1980 yılında yeni bir ekonomi politikasını 
uygulamaya koymuştur. 24 Ocak kararları, 
kısa dönemde istikrarı sağlayacak önlemler 
yanında, uzun dönemde uygulamaya devam 
edilmesi gerekli bir kalkınma stratejisini 
ortaya koymuştur. 1989 yılında çıkarılan 
32 sayılı karar ile Kambiyo Mevzuatı’nın 
serbestleştirilmesi çalışmalarında oldukça 
ileri bir aşamaya gidilmiştir. 1994 yılı ba-1994 yılı ba-
şında para, sermaye ve döviz piyasaların-
da ciddi bir krizin çıkması sonucu 5 Nisan 
1994 yılında Ekonomik Önlemleri Uygu-
lama Planı yürürlüğe girmiştir. 5 Nisan 
kararlarında yer alan yapısal düzenleme-
ler gerçekleşememiştir. Gerek ekonomi-
nin kendi durumu gerekse Güney Asya ve 
Rusya Krizleri’nin olumsuz etkileri ile Tür-
kiye ekonomisi 1998’den itibaren yeni bir 
ekonomik bunalıma sürüklenmiştir. Bu du-
rumda 2000 yılında Enflasyonla Mücadele 
Programı uygulanmaya başlamıştır. Prog-
ram başarılı olamamış, 2000 yılının Kasım 
ayında kriz ortaya çıkmıştır. Kasım krizinin 
arkasından 2001 Şubat Krizi de yaşanmış-
tır. Türkiye 2001 yılında %9.5 oranında 
daralma yaşamış, gerçekleşen enflasyon ra-
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	İşçilere bir gün hafta tatili verilerek, 
kaza ve yaşlılık sigortalarının yapılma-
sıdır. 

Kongrede alınan ekonomik, mali ve sosyal 
kararlar özü itibariyle ulus devlet ve ulusal 
uzlaşma anlayışını içermektedir.

Ancak Osmanlı’nın Batılılara tanıdığı ka-
pitülasyonların Lozan Antlaşması’yla 
1929 yılına kadar devam etmesi ile devlet 
korumacılığının yapılamaması nedeniy-
le ve 1929 Dünya Ekonomik Buhranı’nın 
çıkmasıyla devlet destekli özel teşebbüs 
gruplarının oluşturulması başarısızlıkla so-
nuçlanmıştır. 1930’lu yıllara gelindiğinde 
ülkedeki sermaye birikiminin yetersizliği, 
özel sektörün beklenen performansı göste-
rememesi devletçilik anlayışını gündeme 
getirmiştir. 1934-1938 yıllarını kapsayan 
Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı (I.BYSP) 
oluşturulmuştur. Devletçilik uygulamasının 
başlangıcı olarak görülen sanayi politika-
sının ilk planıdır. Mayıs 1934’te yürürlüğe 
giren I.BYSP’nin nedenleri şu şekildedir 
(İlkin, 1988: 274-275). 

	1929 Ekonomik Buhranı sonucunda ka-
pitalist ülkelerde meydana gelen sorun-
lar,

	Buhran sonucu tarım ürün fiyatlarındaki 
düşüş,

	Lozan Antlaşması’nın devlet gelirlerini 

yon hedeflemesi sonrası enflasyon düşük 
seviyelerde görülmüştür. 2006’dan bu yana 
uygulanmakta olan para politikası stratejisi 
Enflasyon Hedeflemesi’dir.

PLANLI KALKINMA ÖNCESİ UYGU-
LANAN EKONOMİK POLİTİKALAR

Cumhuriyetin ilk yıllarında ülkede özel sek-
töre dayalı liberal bir ekonomi politikası iz-
lenmiştir. 1923 yılında İzmir’de düzenlenen 
Türkiye İktisat Kongresi’nde devletin özel 
sektörü desteklemesi gereği vurgulanmış-
tır. Kongre’de alınan bazı kararlar şunlardır 
(Akyıldız ve Eroğlu, 2004:47)

	Gümrük vergileri yoluyla yerli sanayi-
nin korunması ve sanayiye konu olan 
mallar için gümrük muafiyetinin tanın-
ması,

	Yabancı sermayenin ülkeye girişinin ar-
tırılması,

	Ticaret Bankası’nın kurulması,

	Aşar vergisinin kaldırılması,

	Tütün ticaretinin serbest bırakılması,

	Asgari ücretin belediyelerce belirlen-
mesi,

	Dernek haklarının tanınması,
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lanmıştır. İkinci Dünya Savaşı’na yaklaşıl-
ması nedeniyle ekonomik gücün hızla artı-
rılması gerektiği düşünülerek, ülkede ham-
madde veya yarı mamul olarak bulunan dış 
ülkelerde talebi yüksek olan maddelerin ih-
racata elverişli duruma getirilmesi amaçlan-
mıştır (İlkin,  1988: 276-277). II.BYSP’nin 
I.BYSP’den ayrılan özelliği ağır sanayiye 
öncelik vermesidir. Demir çelik ve makine 
kollarındaki ilk atılımlar ikinci plan ürünle-
ri olup, IBYSP’de olduğu gibi şeker, tekstil 
gibi tüketim araçları üretimine devam edi-
leceği düşünülmüştür (Küçük,  1978: 249). 
Fakat 1939-1943 dönemini kapsayacak olan 
II.BYSP İkinci Dünya Savaşı’nın çıkması 
nedeniyle uygulanamamıştır. Savaş sonun-
da tarım, sanayi, yollar ve limanlar konu-
sunda bir takım sorunlarla karşılaşılmış, so-
runların çözümüne yönelik 1944 yılı ortala-
rında plan ve programlara girişilmiştir. 1946 
Yılı İvedili Sanayi Planı olarak da bilinen 
III. BYSP iş planı niteliğinde olup, üretim 
hedeflerini tüketime göre belirlemiştir. 

İvedili plan açık pazar koşullarının belirle-pazar koşullarının belirle-
yeceği bir uzlaşmayı değil tüm sektörlerin 
ve öncelikle sanayi sektörünün gelişmesin-
den türeyen dengeli kalkınma modelini esas 
almıştır (Boratav,  2003: 97). Plan sadece 
sanayi sektörünü değil, tarım sektörünü de 
kapsamakta olup, diğer sanayi planlarına 
göre daha bütüncül bir özelliğe sahiptir. 
Planın finansman ihtiyacı 300 milyon lira 
olması nedeniyle hükümete üç defa iç borç-

bağlayıcı ve zayıflatıcı hükümleri,

	1923 yılında İzmir İktisat Kongresi’nde 
kabul edilen özel kesime dönük ekono-
mi politikalarının gerçekleşmemesi,

	Büyük sanayi ülkelerinin, tarımsal ül-
keleri hammadde üreticisi durumunda 
bırakarak piyasalarına egemen olmak 
istemesi,

	Ülke döviz gelirlerinin azlığıdır.

I.BYSP kısmi bir plan, özellikle yatırım 
programı niteliğindedir. Amaç ithalata konu 
olan tüketim malları üretiminde artışın ol-
masıdır. Bu plan ile ithal ikamesinin sinyal-
leri verilmektedir. İthal ikamesinin ise dev-
let eliyle sistemli bir şekilde yapılması ge-
rektiği düşünülmüştür (Günçe,  1981: 119). 
I.BYSP dönemi sonunda un, şeker ve doku-
ma gibi temel tüketim mallarının yurtiçin-
de üretilmesine başlanmıştır. Dış ticarette 
denge ve ülkede fiyat istikrarı sağlanmıştır. 
Ulusal gelir yıllık ortalama %5.4 oranında 
artmıştır. Türkiye yeniden borçlanan bilen 
ve borcunu ödeyebilen bir ülke seviyesi-
ne gelmiştir (Günsoy, 1997:188). Planın 
finansmanında dış kaynaklar ve özellikle 
Rusya’dan alınan kredinin de önemli rolü 
vardır. Ancak finansmanın çoğu iç kaynak-
lardan karşılanmıştır (Soyak, 2003: 173). 

I.BYSP döneminde İkinci Beş Yıllık Sana-
yileşme Planı (II.BYSP) hazırlıklarına baş-
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için Türk hükümeti planı uygulamamıştır 
(Soyak, 2003: 174).

1951-1958 dönemi savaş sıkıntıların atıl-
dığı, dış yardımların alındığı bir dönem ol-
muştur. İthalatın ve dış yardımların artması, 
tarımda makineleşmenin yaşanması, iyi ürün 
yıllarının olması ile ekonomide canlanma 
görülmüştür.  Bu dönemde milli gelir artışı 
tarımsal üretimden kaynaklanmıştır. Ancak 
olumlu tablo uzun sürmemiş, dönem sonu 
ekilebilir alanların daralması sonucu enf-
lasyon ortaya çıkmış ve dış ödemeler açığı 
oluşmuştur (DPT, 1964: 10-11).

Tarımsal üretim 1953 ile 1954 yılları arasın-
da çoğunlukla kötü hava şartlarından dola-
yı %20 oranında düşmüştür. Tarımsal ürün 
darlığı, dikkati tarıma dayalı olmanın zor-
luklarına yöneltmiştir. Enflasyonist baskılar 
tarımsal çıktının düşüşe geçmesine neden 
olmuştur. 

Menderes Hükümeti döneminde ekonomik 
politikalar üç bölüme ayrılmaktadır (Kru-
ger, 1974: 7)

	İlk dönem seçimden 1954’e kadar olan 
dönemdir. Bu dönemde tarım üretimi 
artırılmaya önem verilmiştir,

	İkinci dönem 1954 yılındaki tarımsal 
ürün kıtlığının yaşandığı, Ağustos 1958’e 
kadar olan dönemi kapsamaktadır. Bu 
dönemde ülke içi ve dışı ekonomik zor-

lanma hakkı verilmiştir. Ancak değişen dış 
koşullar planın uygulanmasını engellemiş-
tir. (Çavdar, 2003: 336). Böyle bir planın 
hazırlanmasına karşın 1946 yılında 7 Ey-
lül Kararları olarak bilinen liberal tedbirler 
alınmış ve cumhuriyet tarihinde ilk büyük 
devalüasyona gidilmiştir. Yapılan devalüas-
yon ile üretimden beklenilen sonuç sağlana-
mamış, devlet giderleri artmış, bütçe açık-
ları çoğalmıştır. TL’nin satın alma gücünün 
düşmesine rağmen ithalat artmış, ihracat 
azalmıştır (Çelebi,  2001a: 60).

Dış Ticaret dengesinin değişmesi, kötü hava 
koşulları sonucu tarım üretiminde düşüş ve 
IMF’ye üye olunmasıyla 1947 yılında yeni 
bir plan gündeme getirilmiştir. Plan planı 
hazırlayan kurulun başkanının adı nedeniy-
le Vaner Planı olarak bilinmektedir. 1946 
İvedili Sanayi Planı’ndan farklı olarak ülke 
kalkınmasını tarım sektöründe görmektedir. 
Ulaştırma ve haberleşme gibi altyapı yatı-
rımlarına da öncelik verilmesini amaçla-
maktadır (Günsoy, 1997: 191). Tarım sektö-
rünün ön plana çıkarılmasıyla tarımsal ürün 
ihracatının genişlemesi ile gelir ve döviz 
kazançlarının artması, tarım sektöründe ça-
lışmak üzere ortaya çıkan işgücünün imalat 
ve ekonominin diğer sektörlerine çekilme-
si, temel yatırımlar için sermayenin tarım 
sektöründen sağlanması amaçlanmıştır 
(Johnston, Mellor 1966: 247-248). ABD’li 
uzmanlar planın Avrupa’nın kalkınmasında 
doğrudan yardımı olacağını düşündükleri 
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devalüasyonu ile birlikte ödemeler bilan-
çosundaki bazı önemli boşluklar kapatılmış 
fakat ekonomide beklenen istikrar sağlana-
mamıştır (Çelebi, 2001a: 60). 

1963-1980 “İTHAL İKAMECİ” EKO-
NOMİ POLİTİKALARI

Türkiye’nin politik yaşamında bir geçiş dö-
nemi olarak adlandırılabilecek 1960-1961 
döneminde planlama fikri uygulamaya 
konmuştur. 1960 yılında askeri kuvvetler 
politik hayata ve hükümete, demokratik sis-
temin daha iyi çalışmasını güvence altına 
almak için müdahale etmiştir (Hiç,  1972: 
11). 1960 askeri müdahale ile Demokratik 
Parti hükümetlerinin ekonomi politikasına 
son verilmiştir. Askeri darbe gelişiminin 
kapsadığı yaklaşım; darbeyi küresel kapita-
list durumun bir parçası olarak değerlendirir 
ve açıkça darbeyi dünya kapitalist sistemin 
gerekliliğine bağlar (Daldal, 2004: 77).

Darbe ile Sosyal Devlet İlkesi benimsen-
miştir. Enflasyon durdurulmaya, fiyat istik-
rarı sağlanmaya çalışılmış ve kredi borçları 
konusunda ödemeler yapılmaya başlanmış-
tır. Geçmişte hatalı ekonomi politikasının 
olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak ama-
cıyla ekonominin beş yıllık planlarla yü-
rütülmesi esası kabul edilmiştir. 1960 yılı 
Türkiye’de siyasal, ekonomik ve sosyal 
dönüşümün yaşandığı bir dönüm noktasıdır. 
1961 yılında çıkarılan anayasa ile TC “Sos-
yal Devlet” olarak tanımlanmaktadır. 

luklarla özdeşleştirilir ve ekonomi poli-
tikasını çoğunlukla bu zorluklara karşı 
alınan önlemler içermektedir,

	Üçüncü dönem Ağustos 1958’deki 
devalüasyon ve istikrar programı ile 
başlamakta ve 1960 Mayıs’ındaki ihtilal 
ile sona ermektedir.

Ağustos 1958 kararlarının enflasyonu dur-
durmasında en etkili öğe para arzı ve devlet 
harcamalarına konan sınırlama olmuştur. 
Alınan dış krediler, ticaret ve döviz kuru re-
jimindeki değişiklikler ithalat artışını gün-
deme getirmiştir (Kruger, 1974: 97).

1958 ve 1959 yıllarında Menderes hükümeti 
ekonominin kontrolünü yeniden kazanmak 
için mücadele etmiştir. TL’nin devalüe edil-
mesi, ithalat-ihracat üzerindeki sınırlandır-
maların askıya alınması ve fiyat destekleri 
Menderes hükümetinin çabalarının temelini 
oluşturmuştur. 1958 yılında hükümet çay, 
şeker ve alkollü içecek tekeli ürünlerinin fi-
yatlarını artırmıştır. Bu tedbirlerin karşılığı 
olarak Türkiye’nin borcu yeniden taksitlen-
dirilmiş ve ABD’den, Avrupa Ekonomik İş-
birliği Örgütü’nden ve IMF’den 359 milyon 
dolar borç alınmıştır (Howard, 2001: 125). 
1958 yılı devalüasyonu da beklenen sonucu 
verememiştir. Yükselen ithal mal fiyatları, 
iç fiyatları yükseltmiştir. Bu durum iç pi-
yasada istikrarsızlığa neden olmuştur. Türk 
Lira ’sının dış piyasalardaki değerinin düş- dış piyasalardaki değerinin düş- piyasalardaki değerinin düş-
mesi ülke itibarını sarsmıştır. Ancak 1958 
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payının artırılması hedeflenmiştir bu ne-
denle özel sektör ve yabancı sermaye yatı-
rımlarının artırılması gereği vurgulanmıştır 
(Kılkış, 1966: 41). I.BYKP’de hedeflenen 
%7’lik bir kalkınma hızı olmasına rağmen 
bu oran %6.6 olarak gerçekleşmiştir. Bunun 
sebebi tarıma dayalı olan ekonominin yıllık 
hava şartlarından etkilenmesidir. Tarım sek-
töründe büyüme %3.0, sanayi sektöründe 
büyüme %10.9, hizmetler sektöründe büyü-
me ise %7.2 oranında gerçekleşmiştir (DPT, 
2004: 5). Hedeflenen GSMH ve sektörler-
deki büyümeler tam anlamıyla hedefleneni 
yakalayamamış olsa dahi gerçekleşme dü-
zeyleri oldukça başarılıdır. Bu yıllarda uy-
gulanan sabit kur politikası sonucu yurtiçi 
fiyat artışlarının yurtdışı fiyat artışları üze-
rinde seyretmesi TL’nin aşırı değerlenme-
sine neden olmuştur. Kambiyo düzeni katı 
kontrollere tabi tutulmuş, ithalatta miktar 
kısıtlamaları yapılmış, ithali yasak mallar 
listesi çıkarılmıştır. Söz konusu politikalar 
sonucu ortaya çıkan ihracat aleyhine geliş-
meler ihracatı teşvik tedbirlerinin uygulan-
masını gerekli kılmıştır (http://www.dtm.
gov.tr). Ancak alınan tedbirlere ve devalü-). Ancak alınan tedbirlere ve devalü-
asyonlara rağmen, dış ticaretimizde denge 
sağlanamamış, dolayısıyla meydana gelen 
açıklar her sene biraz daha artarak kronik 
hal almıştır. Ekonomi bir hayli kabarık borç 
yükü altına girmiştir. 1968-1972 yıllarını 
kapsayan İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı 
(II.BYKP) I.BYKP’nin aksine ekonominin 

Bu bağlamda Türkiye’de planlı dönem 1960 
yılından sonra bir perspektif plan çerçeve-
sinde başlatılmıştır. Planın öncelikli amacı 
uzun süreli yüksek bir refah seviyesine ula-
şılabilmesi için kalkınma hedeflerinin iyi 
belirlenmesi ve hedefleri yakalamada uygun 
kaynak ve araçların kullanılmasıdır. Ayrıca 
hedefler ile kaynak ve araçlar arasındaki 
dengenin olması en önemli unsurdur (Seçer, 
1999: 3).

Son on yılda Türkiye’de planlama üç aşa-
madan geçmiştir. Birinci aşama, Mayıs 
1960 ihtilali ile ordunun ortaya koyduğu 
muhafazakâr rejim dönemidir. Bu dönem ül-
kede ekonomik büyüme ve sosyal reformları 
sağlamak için ulusal bir planın hazırlandığı 
dönemdir. İkinci aşama, sonuçlanan planın 
ekonomik bölümlerinin Atatürk’ün çizdiği 
yoldan gidilerek uygulamaya geçirilmesidir. 
Üçüncü aşama ise 1965 yılında seçimlerle 
birlikte iktidara gelen muhafazakâr parti 
ile başlamış ve makroekonomik planlama-
nın terk edildiği bir dönemdir (Hershlang, 
1968: 75). 1963-1967 yılları arasında Prof. 
Jan Tinbergen’in katkılarıyla hazırlanan Bi-
rinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (I.BYKP) 
oldukça sade bir modele dayanmakla birlik-
te başarılı sonuç vermiştir. Bu planın eko-
nomi politikaları üzerinde olumlu etkileri 
olmuştur.

 Türkiye ekonomisinin tarıma bağlı oldu-
ğu düşünülerek GSMH içinde sanayinin 
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kaynakları artırmak, kaynak israfına gitme-
mek şeklindedir. Fakat dış kaynak kullanı-
mını azaltma yoluna gidilmemiş, dış kaynak 
temini için bilinçli bir borçlanma politikası 
uygulanamamıştır.

Kamu açıklarının artması, açıkların kapatıl-
ması için borçlanmaya gidilmesi ve iç/dış 
borç faizlerinin artması 1980’li yıllarda enf-
lasyonda üç haneye ulaşılmasının belli başlı 
nedenlerindedir. Kronik yüksek enflasyon 
sonucu kaynakların etkin kullanımı ve da-
ğılımı olumsuz yönde etkilenmiştir. Birey-
ler uzun vadeli yatırımlarını kısa vadeli 
yatırımlara dönüştürmüşlerdir. Yaşanan dö-
viz kıtlığı nedeniyle 24 Ocak 1980 İstikrar 
Programı’nda çözülmesi beklenen öncelikli 
sorun yükselen enflasyon olarak belirtilmiş-
tir. İstikrar Programı’ndaki anti-enflasyonist 
ve dışa açılmayı özendiren önlemlerle ülke 
ekonomisi tekrar canlanmaya başlamıştır. 

1980 SONRASI “İHRACATA DAYALI” 
EKONOMİ POLİTİKALARI

Ülkenin dar boğazdan kurtulması amacıyla 
24 Ocak 1980 tarihinde bir istikrar programı 
yürürlüğe girmiştir. 24 Ocak Kararları son- 24 Ocak Kararları son-
rasında uygulamaya konulan ekonomi poli-
tikasının en belirgin özelliği fiyatlama ser-
bestisine dayanmasıdır. Fiyatlama serbesti-
sinde temel mal ve hizmet fiyatları arz ve ta-
lebe göre oluşmakta ve denge fiyatlarından 
sapmaları piyasa kendisi düzeltmektedir. 
Fiyat serbestisi ülke içinde ve uluslararası 

karma niteliğinin zayıfladığı, özel kesime 
daha fazla ağırlığın verildiği bir dönem ol-ırlığın verildiği bir dönem ol-lığın verildiği bir dönem ol-
muştur. 

1973-1977 döneminde dış kaynak alımında 
tıkanmaya rağmen ülke ticari kredilerle ve 
dövize çevrilebilir mevduat ile borçlanma-
ya giderek ithalat hacmini artırmıştır. Bu 
yapay yöntemle ülke 1975-1976 yıllarında 
%8 civarında büyümüştür. 1973-1977 döne-
mini kapsayan Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma 
Planı (III.BYKP) Türkiye’nin 22 yıl içinde 
en iyi düzeye ulaşması için kıt kaynakla-
rın kalkınma amaçlarını gerçekleştirmeye 
yönelik olması gerekliliğini vurgulamıştır. 
Planda ekonomi politikası olarak sanayi 
üretim artışının sağlanmasında kamu kesi-
minin önceliği olduğu ve özel sektöre veri-
len özendirici önlemlerin artırılması gerek-
tiği belirtilmiştir. 1970’li yıllarda enflasyon 
ve işsizlik beraber yaşanmaya başlanmıştır. 
1974’teki Kıbrıs Barış Hareketinin getirdiği 
yokluk vardır. Birinci ve ikinci petrol şoku 
yaşanmıştır. 1979 ve 1980 yıllarında enflas-
yon kontrolden çıkmıştır. 1979-1983 yılları-
nı kapsayan Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma 
Planı (IV.BYKP) devreye girmiştir. Planda 
uygulanması gerekli olan ekonomi politika-
sının karma ekonomik düzene dönüş niteli-
ğinde olması gerektiği vurgulanmıştır. Plan-
da başlıca ekonomik amaçlar, gelişmeyi 
ulusal ekonominin öz yeterliliğini artırarak, 
istikrarlı bir şekilde ileri sanayileşme düze-
yine ulaştırmak, bunun için ülkenin ulusal 
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başta turizm olmak üzere taşımacılık, gemi 
taşımacılığı ve müteahhitlik hizmetlerin-
deki gelişmeler sonucu dış ticaret açıkları 
kapatılmaya çalışılmıştır (Yılmaz, 2003: 
16-17).

Piyasa ekonomisine geçişi hızlandırmak ve 
tamamlamak için yürürlüğe konan ekono-
mi politikaları şu şekildedir (Tokgöz, 2001: 
29):

	Sıkı para politikası uygulaması yapıl-
ması,

	Tüm alanlara yabancı sermayenin giriş 
serbestisinin olması,

	KİT’lerin özelleştirilmesine çalışılması,

	Kamu sektörünün altyapı alanında faali-
yet göstermesi,

	Döviz kurunun günlük belirlenmesi,

	İthalatta liberasyona geçilmesi,

	İhracatın teşvikine devam edilmesi,

	Altın ihracat ve ithalatının serbest bıra-
kılması,

	İMKB’nin açılmasıdır.

1990-1994 yıllarını kapsayan Altıncı Beş 
Yıllık Kalkınma Planı (VI.BYKP) bir önce-
ki plan gibi liberal bir anlayış çerçevesin-
de oluşturulmuş bir plandır. Planda ülkenin 

ticarette geçerli olmaktadır. İşgücü ve ser-
maye gibi temel üretim faktörlerinin fiyatı 
da piyasa koşullarına göre belirlenmektedir. 
TL’nin yabancı paralar karşısında değerinin 
belirlenmesi de temel alınmıştır (Kepenek 
ve Yentürk,  2001: 197-202).

1980 sonrası ithal ikameci sanayileşme 
modeli yerini ihracata dayalı sanayileşme 
modeline bırakmıştır. Bu politika ihracata 
ağırlık veren bir sanayileşme politikasıdır. 
Bu bağlamda yatırım ve ara malları üreti-
mine öncelik verilmesinden vazgeçilerek, 
ithalatta liberalizasyona gidilmesine çalışıl-
mıştır. Miktar kısıtlamaları, kambiyo dene-
timi kalkmış ve dış ticaret serbestleşmiştir. 
Günümüze kadar uzanan ihracata dayalı sa-
nayileşme politikasının izlendiği bu süreçte 
beş tane kalkınma planı uygulanmış ve do- uygulanmış ve do-
kuzuncusu uygulanmaktadır.

 1985-1989 yıllarını kapsayan Beşinci Beş 
Yıllık Kalkınma Planı’nda (V.BYKP) amaç 
enflasyonla mücadele ve ödemeler bilan-
çosu dengesi sorununun çözümü olmuştur. 
Ayrıca kontrol altında bir enflasyonla istik-
rarlı bir büyümenin sağlanması amaçlan-
maktadır. Önemli olan üretim faktörlerinin 
atıl kalmamasıdır. 

Bu dönemde dış ticaret önceki döneme göre 
libere edilmiştir. Düşük değerli TL ile itha-
lat sınırlamasına gidilmiştir. Bu durum ihra-
catı olumlu etkilemiştir. Uygulanan politika 
ile görünmeyen kalemlerde bir artış olmuş 
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1996 yılında gerçekleşen enflasyon oranı 
%84.9, 1997 yılında ise %91 olmuştur. Plan 
hedeflerinin üzerinde bir büyümenin olması 
yüksek enflasyonun sonucudur. Ancak 1998 
yılına gelindiğinde büyüme hızı %3.9 dü-
zeyine inmiştir. 1999 depremi neticesinde 
ülke negatif bir büyüme ile karşı karşıyadır. 
Kasım 2000 krizinde bankacılık sistemin-
den kaynaklanan ve tüm mali piyasaları 
sarsan bir kriz ortaya çıkmış, tüm yaşanan 
olumsuzluklara rağmen enflasyon aşağı çe-
kilebilmiş, enflasyonun %40’lar düzeyinde 
gerçekleşmesi sağlanmıştır.

Türkiye ekonomisi 1996-1999 döneminde 
artan kamu açıkları, yüksek enflasyon sevi-
yesi ve dalgalı büyüme yapısı ile istikrarsız 
bir görünüm arz etmiştir. Bu dönemde yaşa-
nan dış şokların da etkisiyle reel faizler borç-
faiz kısır döngüsü sürdürülemez boyutlara 
ulaşmıştır. Türkiye ekonomisinin makro 
dengelerinde ortaya çıkan sürdürülemez 
yapı, orta vadeli ve kapsamlı bir programın 
uygulamaya konulmasını zorunlu kılmıştır. 
Bu çerçevede 2000-2002 dönemini 
kapsayan bir makroekonomik program 
2000 yılı başında uygulamaya konmuştur. 
Bu program IMF tarafından 3 yıllık bir sü-
reyi kapsayacak olan Stand –By anlaşması 
ile de desteklenmiştir. 

IMF desteği ile uygulamaya konulan prog-
ram etkilerini ilk olarak faizlerin düşme-
siyle göstermiştir. Faizlerdeki düşüşün en 

büyümesi ve kalkınması hedeflenmiştir. 
Enflasyonla mücadelede talep yanında ar-
zın da kontrolü son derece önemli olmuştur. 
Serbest piyasa ekonomisinde büyüyebilmek 
için özel sektörün yardımına ve sektörün 
teşvikine ihtiyaç olduğu kaynakların atıl 
kaynak kalmayacak şekilde kullanımı ve 
böylelikle üretim seviyesinin artması gere-
ği düşünülmüştür. Belirlenecek yatırım po-
litikasının üretim seviyesini artırıcı yönde 
olması kararlaştırılmıştır. 1993-1994 yılla-
rında bir kriz yaşanmıştır. Faiz hadleri aşağı 
çekilmeye çalışılmış ve durum krizle sonuç-
lanmıştır. Krizden çıkmanın yolunun istik-
rar paketinden geçtiği düşünülerek 5 Nisan 
1994’te bir istikrar paketi açılmıştır. 

Türkiye’nin 21.yüzyıla taşınmasında küre-
selleşmenin avantajlarının en üst düzeyde 
kullanılmasında Yedinci Beş Yıllık Kal-
kınma Planı (VII.BYKP) önem kazanmış-
tır. 1996-2000 yılları arasında uygulanma 
imkânı bulan plan yeni bir yaklaşım yeni 
bir atılım olarak görülmektedir. Uygulana-
cak olan para politikasının amacının, fiyat 
istikrarını, TL’ye güveni, mali piyasaları 
serbest piyasa kuralları çerçevesinde 
gelişmesini sağlamak olduğu belirtilmiştir. 
Bu bağlamda parasal genişlemenin büyüme 
ve enflasyon hedefleri ile uyumlu olması, 
piyasa koşullarında geçerli kur ve faiz 
politikalarının sürdürülmesi amaçlanmıştır. 
1996 yılında %7.1, 1997 yılında %8.0 
oranında bir büyüme gerçekleşmiştir. 
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IMF ile ek finansman imkanının gündeme 
gelmesi TL’nin yabancı paralar karşısında 
değerinin artırmaya başlamıştır. 

Yurtiçi talep yetersizliğinin sürmesi, mer-
kez bankasının para politikasını uygulaya-
rak genişlemeyi sınırlandırması ve TL’nin 
güçlenmesi sonucu enflasyon 2002 yılında 
düşmüştür. 2002 yılında ekonomik prog-
ramın kararlı bir şekilde uygulanması enf-
lasyonist beklentilerin aşağı çekilmesinde 
etken olmuştur. Ayrıca TL’nin değer ka-
zanması ile enerji fiyatlarındaki düşük ar-
tışlar, gıda ve tarım fiyatlarındaki gerileme 
üretim maliyetlerini sınırlandırmış enflas-
yon oranını düşürmüştür. Merkez banka-
sı 2002-2005 yıllarında uygulanan para 
politikasında başarılı olmuştur. Bu durumun 
sebebi ise 2002 yılı başında yürürlüğe giren 
yeni merkez bankası yasası ile bağımsızlı-yasası ile bağımsızlı-
ğa kavuşması, fiyat istikrarını sağlamanın 
kendisine yasa ile görev olarak verilmesidir. 
2003 yılı büyümesi mal ve hizmet ihracatı 
ve iç talepteki canlanma ile  %5 düzeyinde 
seyretmiştir. Irak Savaşı’nın etkisiyle ar-
tan döviz kurları ve petrol fiyatları ülkede 
enflasyonun maliyet yönlü olmasına neden 
olmuştur. 2004 yılına gelindiğinde ise yük-
sek büyüme performansına devam edilmiş 
%9.9’luk bir büyüme gerçekleşmiştir. 2004 
sonrası yıllarda büyüme hızlarında düşüşler 
yaşanmıştır. Yüksek büyümenin sürdürü-
lememesinin başlıca nedenleri iç talep ve 
borçlanmaya yönelik bir büyümenin olma-

önemli sebebi; döviz kurunun çıpaya bağ-
lanmasıyla düşük faizle yapılan dış borçlan-
maların artmasıdır. Ancak faizlerdeki hızlı 
düşüş tüketici kredilerinde patlamaya sebep 
olmuş, dayanıklı tüketim ve yatırım malları 
satışları artmıştır. Ayrıca enflasyon oranı-
nın tahmin edilenden yüksek çıkması aşırı 
değerlenen TL sonucu ihracatta rekabet gü-
cünün azalmasına ve cari işlemler dengesi-
nin bozulmasına neden olmuştur (Güloğlu, 
2001: 2-5). Bu durumlar neticesinde 2000 
Kasım ve 2001 Şubat krizleri programı uy-
gulanamaz hale getirmiştir. 

19 Şubat 2001 Krizi’nden sonra IMF bir 
istikrar programı daha önermiştir. Ancak 
ekonomik önlemler yatırım, üretim, istih-
dam, kalkınma ve gelir dağılımının düzel-
tilmesi konularını kapsamamaktadır (Çelebi 
2001b:24). Oysa Türk ekonomisini krizler-
den kurtaracak, kalkınmasını sağlayacak 
bu önemli alanların üzerinde durulması ge-
rekmektedir. Böyle bir ortamda 2001-2005 
dönemini kapsayan Sekizinci Beş Yıllık 
Kalkınma Planı (VIII.BYKP) uygulamaya 
konulmuştur. 

2001 yılı sonunda enflasyon oranı 2000 yı-
lına göre yükselmiştir. Bu durumun başlıca 
sebebi 2001 Şubat ayı sonunda yaşanan kriz 
sonrası dalgalı kur rejiminin belirlenmesi ile 
piyasalarda beklenen güven ortamının sağ-
lanamamış olmasıdır. Belirsizlik uzun süre 
devam etmiştir. 2001 yılının Ekim ayında 
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 Mali baskınlığın giderildiği varsayımı al-
tında enflasyonist ortama uygun para po-
litikasını seçmekle yükümlü olan merkez 
bankasının bağımsızlığı stratejinin başarısı 
açısından önemlidir. Bağımsızlık konusun-
da enflasyon hedeflemesi uygulaması aşa-
masında TCMB, İngiltere merkez bankası-
na nazaran daha fazla bir serbestliğe sahip 
olmuştur. Para politikasının yürütülebilmesi 
ve beklenmeyen olaylara anında müdaha-
le edebilecek araçlara, yetkilere ve görev 
tanımına sahip olması bakımında TCMB 
bağımsızdır denebilmektedir. Uygulama 
öncesi enflasyonun belli bir düzeyde olma-
sı da geçişteki kararlılığın ve uygulamada-
ki başarının belirleyicilerindedir. Bu belirli 
düzey literatürde belirtilmemesine rağmen; 
%30-40 düzeyinin üzerinde enflasyon raka-
mına sahip ülkelerin enflasyon hedeflemesi 
stratejisine geçmemesi ayrıca üst üste iki 
yıl %15-25 düzeyi ve üzerinde enflasyon 
rakamına sahip ülkelerde para politikasına 
güvenilmemesi gerektiği vurgulanmıştır. 
Makul düzey enflasyon hedeflemesi strateji-
sini başarıyla uygulayan ülkelerin enflasyon 
düzeyidir (Malatyalı, 1998: 56-61). Geliş-
miş ülkelerin başarılı deneyimlerine bakıl-
dığında enflasyon hedeflemesine geçiş için 
başlangıçta enflasyon düzeyinin %10’un al-
tında olması gerektiği savunulmaktadır.

sı, aşırı değerlenen TL, sürekli artan cari 
açıktır. Enflasyon rakamları ise 2006 yılının 
dışında tek hanelidir. Bu durumda 2002 yı-
lında uygulanmaya başlanan örtük enflas-
yon hedeflemesi ve tamamlayıcısı olarak 
2006 yılında uygulanmaya başlanan açık 
enflasyon hedeflemesi sonrası enflasyon dü-
şük seviyelerde görülmüştür.

“Enflasyon Hedeflemesi Stratejisi, “Mer-
kez bankasının, nihai hedefi fiyat istikrarı-
nın sağlanması ve sürdürülmesi amacına 
yönelik olarak para politikasının makul bir 
dönem için belirlenen sayısal bir enflasyon 
hedefi ya da hedef aralığına dayandırılması 
ve bunun kamuoyuna açıklanması şeklinde 
tanımlanabilen para politikası uygulaması-
dır.” (Paya, 2007: 177).

Türkiye’de enflasyon hedeflemesine geç-
medeki kararlılığın en önemli göstergesi 
mali piyasalar üzerindeki mali üstünlük 
düzeyinin azaltılması gerekliliğidir (Malat-
yalı, 1998: 58-60). Mali disiplinin, gelişmiş 
ve derinliğe sahip mali piyasaların olması 
enflasyon hedeflemesi stratejisinin başarılı 
bir şekilde uygulanmasının ön koşuludur. 
Türkiye’de mali derinliğin ölçütü olan M2/
GSMH ve M2Y/GSMH oranlarının oldukça 
düşük olduğu görülmektedir.
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muna dönüşen ve AB’ye üyelik için uyum 
sürecini tamamlamış bir Türkiye” olarak 
belirlenmiştir (http://www.dpt.gov.tr). Bu 
dönemde de uygulanmakta olan para politi-
kası stratejisi enflasyon hedeflemesidir. 

SONUÇ

Osmanlı İmparatorluğu’nun sona ermesi 
ve yeni Cumhuriyetin kurulmasıyla birlik-
te ülkede ciddi ekonomik sıkıntılar da baş 
göstermiştir. Cumhuriyetin ilk yıllarında 
özel sektörün desteklenmesi yoluyla ekono-
minin önü açılmaya çalışılmıştır. Ancak o 
dönem içinde bulunulan koşullar nedeniyle 
başarılı olunamaması devletçilik anlayışı-
nın ortaya çıkması ile sonuçlanmıştır. Daha 
sonraki dönemlerde, gerek ülkenin içinde 

Enflasyon hedeflemesi stratejisi uygulanma-
sı sonrasında makro ekonomik büyüklükler 
bağlamında önemli yollar kat edilmeye ça-
lışılmıştır. Enflasyon rakamının çift hane-
den tek haneye düştüğü izlenmiştir. Merkez 
Bankasının bağımsızlığı, şeffaflığı ve hesap 
verilebilirliği konularında önemli adımlar 
atılmıştır. VIII.BYKP dönemi oldukça ba-VIII.BYKP dönemi oldukça ba-
şarılı bir plan dönemi olmuştur. Makroeko-
nomik politikalar ve yapısal reformlar so-
nucu ekonomi ciddi bir canlanma sürecine 
girmiştir. Bu aşamada 2007-2013 yıllarını 
kapsayan Dokuzuncu Beş Yıllık Kalkın-
ma Planı (IX.BYKP) gündeme gelmiştir. 
IX.BYKP’nin vizyonu, “İstikrar içinde bü-
yüyen, gelirini daha adil paylaşan, küresel 
ölçekte rekabet gücüne sahip, bilgi toplu-

Kaynak:  http://www.tuik.gov.tr Erişim: 01.05.2012 

Grafik 1: 1995-2009 Döneminde Uygulanan Para Politikası Rejimleri 
ve Enflasyon Gelişmeleri
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hedeflerin ortaya konması şeklinde bir poli-
tika benimsenirken, 2002 yılında uygulan-
maya başlanan örtük enflasyon hedeflemesi 
ve 2006 yılında uygulanmaya başlanan açık 
enflasyon hedeflemesi ile birlikte enflasyon 
oranları düşük seviyelerde gerçekleşmeye 
başlamıştır. 2009 yılı itibariyle Türkiye’de 
artık açık enflasyon hedeflemesi yapılmak-
tadır. Ayrıca ekonomik istikrarın gerçekleş-ş-
mesi için çok önemli olan MB’nin bağım-n bağım-
sızlığına önem verilmektedir. Türkiye eko-
nomisinin gelişmesi belirlenen politikaların 
istikrarlı bir şekilde uygulanmasına bağlıdır. 
Ekonominin içinde bulunduğu koşullara uy-
gun olarak belirlenen ekonomi politikaları 
Türkiye’nin yakaladığı büyüme seyrini de-
vam ettirmesine neden olacaktır.

KAYNAKÇA

AKYILDIZ,  H., ve EROĞLU, Ö.,  (2004). 
“Türkiye Cumhuriyeti Dönemi  Uygu-
lanan İktisat Politikaları”, Süleyman 
Demirel Üniversitesi  İktisadi ve 
İdari Bilimler Fakültesi  Dergisi, 1, 
IX, 

BORATAV, KORKUT, ( 2003). Türkiye  
İktisat  Tarihi, İmge Kitabevi,  Anka- Anka-
ra.

�AVDAR, TEV�İK, (2003). Türkiye  Eko-
nomisinin Tarihi, İmge  Kitabevi, An-
kara.

bulunduğu sıkıntılar gerekse dış dünyadan 
kaynaklanan olumsuzluklar nedeniyle eko-
nomide sıkıntılı günler devam etmiştir.

1960 ihtilali sonrasında Türkiye’de planlı 
bir dönem başlamış ve kalkınma planları-
nın etkisiyle ekonomide sınırlı gelişmeler 
yaşanmıştır. Bu kalkınma planları bazı dö-
nemler itibariyle başarılı olurken bazı dö-
nemlerde beklenen sonuçları vermemiştir.

1980 sonrası ihracata dayalı ekonomi po-
litikalarının gündeme geldiği yıllar olmuş-
tur. Bu dönemdeki temel amaç ödemeler 
bilançosu dengesini düzenlemek olmuştur. 
Bunun içinde ihracatı geliştirecek tedbirler 
alınmasına karşılık ithalat sınırlamasına gi-
dilmiştir.

2000’li yıllara gelindiğinde artık Türkiye 
iki büyük kriz ile karşı karşıyadır. 2000 ve 
2001 krizleri ekonominin büyük darbe al-
masına neden olmuş, enflasyon çok yüksek 
düzeylere ulaşmış, döviz kuru ve faiz oran-
larındaki yükseliş ekonominin daralması ile 
sonuçlanmıştır. Bu yıllar ve devam eden dö-
nemler itibariyle IMF tarafından sağlanan 
finansman desteği ile TL değer kazanmaya 
başlamış, enflasyon oranları düşmüştür. Ay-
rıca bu dönemde sabit döviz kur rejimi yeri-
ni dalgalı kur rejimine bırakmış, bu sayede 
piyasada güven oluşturulmaya çalışılmıştır.

2001 yılına kadar finansal istikrarı sağlama 
amacıyla döviz kuru hedeflemesi ve parasal 
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 STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN ÖNEMİ 
VE LİTERATÜR AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
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Özet: Performans ve verimlilik açısından insan kaynakları yönetiminin önemi her geçen gün 
artmaktadır. Özelikle günümüz teknolojisinde ve teknoloji kullanımı ile üretim yapan işletmelerde 
bu durum daha ciddi algılanmaktadır. Vardiya sistemi, palet üretim teknikleri ve sürekli üretim 
sistemlerinde insan kaynakları yönetiminin önemi daha ön plana çıkmaktadır. İşletmelerin belirlediği 
hedeflere ulaşmak, kalite yönetimini ve kaliteli üretimi sağlamak, devamlılık, katılım, örgüt yapısı 
ve en önemlisi performans ve verimlilik sağlanması ancak stratejik insan kaynakları yönetimi ile 
sağlanabilmektedir. Geçmişten günümüze kadar birçok alanda yapılan stratejik yönetim çalışmaları 
ve uygulamalarından da anlaşıldığı gibi stratejik insan kaynakları yönetimi ile yönetim sistemlerinin 
paralel işlediği gerçeğini göstermektedir. Klasik üretim tekniklerinin artık günümüzde çok az 
kullanılması, kurumsallaşmanın öneminin giderek artması ve birçok işletmenin kurumsallaşmaya 
doğru ilerlemesi ve kurumsallaşması nedeniyle stratejik insan kaynakları yönetiminin önemi daha iyi 
anlaşılır hale gelmiştir. Babadan oğula geçen ve nesilden nesile devredilen yönetim mekanizmaları 
artık günümüzde daha profesyonel ve stratejik olarak yürütülmektedir. Birçok işletmenin bölümlere 
ve departmanlara ayrılması, nitelikli ve eğitimli personel istihdamının giderek artış göstermesi 
nedeniyle stratejik insan kaynakları yönetimi üzerinde daha fazla durulması gerçeğini ortaya 
çıkarmıştır. Bu çalışmada stratejik insan kaynakları yönetimi ve bu alanda yapılan çalışmalar 
literatür açısından değerlendirilmiş ve sonuç olarak yorumlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler : Stratejik Yönetim, İnsan Kaynakları, Yönetim Mekanizmaları, Personel, 
Üretim, Kalite, Örgüt 

THE IMPORTANCE OF STRATEGIC HUMAN RESOURCES 
and ITS EVALUATION IN LITERATURE TERMS

Abstract : The importance of human resources management in terms of performance and 
efficiency is increasing day by day. This condition is perceived as more serious in today’s 
technology and in businesses producing with the technology usage. The importance of human 
resources management gains more prominence in shift system, pallet production techniques and 
continuous manufacturing systems. Reaching to the targets set by businesses, maintaining quality 
management and qualified production, permanence, participation, organizational structure and the 
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most importantly performance and efficiency can be only ensured with strategic human resources 
management. As understood from the strategic management studies and applications carried out 
in different areas from past to present, strategic human resources management and management 
systems operate in parallel with each other. Due to the less usage of classical production techniques 
today, gradual increase in the importance of institutionalization and advance of many businesses 
towards the institutionalization and institutionalization, the importance of strategic human resources 
management has been understood better. Management mechanisms handed from father to son and 
from generation to generation are managed more professionally and strategically today. Branching 
of many businesses into departments and gradual increase in employment of trained and qualified 
personnel have put forward the need to emphasize on strategic human resources management more. 
In this study, strategic human resources management and studies carried out in this area have been 
evaluated in literature terms and interpreted as result. 

Key Words: Strategic Management, Human Resources, Management Mechanisms, Personnel, 
Production, Quality, Organization 

GİRİŞ 

İnsan kaynakları yönetimi (İKY) günümüz-
de organizasyonların ürün, hizmet, mamül 
üretiminin gerçekleştirilmesinde, hedeflere 
ulaşmak amacıyla kullanılması zorunlu olan 
kaynaklardan birisi durumundaki insan fak-
törünü ifade etmektedir.
İnsan faktörü üretim ve hizmet alanında 
olmassa olmaz değerlerden birisidir.İnsan 
kaynakları (İK) bir organizasyonun en tepe-
den en alt noktadaki niteliksiz çalışan dahil 
olmak üzere hepsini kapsamaktadır.
Bu durum  insan faktörünün yer aldığı or-
ganizasyonun tamamını kapsadığı gibi bu 
organizasyonun dışında kalan ve işgücü 
oluşturan insan popülasyonunu da içine al-
maktadır. 
Gelişmiş ya da gelişmekte olan organizas-
yon yapılarında insan faktörünün önemi ol-
dukça yüksektir. Organizasyon yapısının ne 
kadar nitelikli olursa olsun, eğer insan kay-

nakları yapısı yetersiz ve niteliksiz ise başa-
rı ve verimlilik sağlamaktan söz edemeyiz. 
Rekabet kavramı insan kaynakları çerçeve-
sinde dar bir kalıpta incelenmektedir.Oysaki 
geleneksellikten uzak daha modern çerçe-
vede ifade edilmesi gerekliliği günümüzde 
giderek önemini artırmıştır.Bu nedenle (İK) 
yönetiminin önemi günümüz işletmelerinde 
daha ciddi olarak algılanmaktadır.Rekabet 
ve işgücü dönüşün oranının birbirine paral-
lel olduğunu da söyleyebiliriz.İşgücü yeter-
liliği ve üretim sistemleri ile üretim hacmi-
nin ayrılmaz bütünlük oluşturduğu gözlen-
mektedir.
Genel olarak (İK) yönetimini ele aldığımız-
da; rekabet stratejileri, verimlilik, perfor-
mans, ücret politikası, kalite, ürün çeşitliliği 
ve pazara hakim olma yönündeki kabiliyet-
lerin bir araya toplanması olarak gösterile-
bilir.
Işletme ya da organizasyon başarısı ancak 
iyi yönetilen insan kaynakları ile elde edi-
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nümüzde bilgi temelli kuruluşların per-
formans ve verimliliklerini iyileştirmek 
amacıyla; (İKY) insan kaynakları özel-
liği ve insan kaynakları politika uygu-
lamalarının gerçekleştirildiği süreçlerin, 
yönetim stratejisi amaçlarıyla ilişkilendi-
rildiği süreçtir (Edvardsson, 2008: 553-
561). 

•	 Kazlauskait ve Buciünien; Kurumsal 
rekabet avantajının kaynağı insan kay-
nakları yönetim başarısıdır. Üretkenliğin 
arttırılması, küresel piyasalara açılma, 
stratejik hareket, yüksek performanslı 
işgücünün sağlanması ancak etkin in-
san kaynakları yönetimi ile sağlanabilir 
(Kazlauskait ve Buciünien; 2008: 78-
85). 

•	 Memon ve diğ; İnsan sermayesi, kuru-
luşların vazgeçilmez bir parçasıdır. Ku-
ruluşlar insan sermayesinin başarılarına 
olan katkısını ölçebilir hale geldiğinde 
(İKY) nin etkin olarak yönetildiğine ina-
nırlar. Kuruluşlarda insan sermayesinin 
geliştirilmesi ve rekabet stratejilerinin 
oluşturulması aşamasında çalışan lider-
lerinin büyük zorluk yaşadığı görülür 
(Menon ve diğ, 2009: 4182-4189). 

•	 Compton; Güçlü bir kültür stratejisi hem 
özel hem de endüstriyel alanda oldukça 
önemlidir. Bu nedenle endüstriyel işgü-
cünün hazırlanmasında insan kaynakları 
yönetiminin önemi oldukça büyüktür. 
Güçlü bir insan kaynakları yönetimi için 

lebilir.Bu nedenle insan kaynakları yöneti-
mine verilen önem giderek artmaktadır.Gü-
nümüz piyasalarında hedeflere ulaşmak, ka-
liteli üretmek, daha fazla ekonomik güç ve 
devamlılığı sağlayabilmek için etkin bir in-
san kaynakları gücüne ihtiyaç vardır.  İnsan 
kaynakları yönetimi (İKY) ile ilgili yapılan 
bazı literatür çalışmalarına baktığımızda; 

•	 Erdoğan; İşletme ve organizasyonların 
hedeflerine ulaşabilmeleri için vasıf-
lı eleman temini, eğitim, motivasyon, 
dengeli ücretlendirme, ar-ge ve örgüt içi 
iletişim faaliyet işlevselliğinin tam ve 
eksiksiz olarak yerine getirilmesi gerekir 
(Erdoğan, 1991: 10-11).  

•	 Cook ve Ferris Kuram ve araştırma konu-
sunda birçok konuyu ele almakla birlikte 
insan kaynakları yönetimi uygulamaları-
nın düşüşte olan sanayilerdeki firmalara 
yansıması dikkat çekmektedir (Cook ve 
Ferris, 1986: 441-458). 

•	 Fernando ve diğ; 1970’li yıllarda baş-
layan ve çıkış noktasından bugüne ka-
dar gelen insan kaynakları yönetimi ile 
stratejik insan kaynakları yönetimi gü-
nümüze kadar çok yol kat etmiştir. Artık 
günümüzde organizasyonlar kurumsal 
değişikliklerin yanında modelsel çalış-
malarada önem vermektedir (Fernando 
ve diğ; 2005: 633-659).  

•	 Edvardsson; İnsan kaynakları ve strate-
jik insan kaynakları yönetimi artık gü-
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ve yönetim süreçlerinin stratejik ama-
ca uygun olarak gerçekleştirilmesidir ( ). 
Djarrahzadeh ve Scholz (1995),  “Stratejik 
insan kaynakları yönetimi; insan unsuruyla 
ilgili işleri, işletmenin bütün fonksiyonları-
na entegre etmektir. İnsan kaynakları fonk-
siyonlarını işletme stratejileri haline getir-
mek koşulu ile  işletmenin bütünsel stratejik 
yönetimini kapsamalıdır» şeklinde tanımla-
mıştır (Scholz ve Djarrahzadeh, 1995: 20). 
Insan kaynakları stratejisi kapsamında ör-
güt kültürü, örgüt ilişkisi, insan ilişkileri, 
sistemlerin birleştiriler ve çalışanların koor-
dine edilerek performans sağlanmasıdır.
“Stratejik insan kaynakları yönetimi, örgüt-
sel çalışmaların daha fazla etkin kullanıl-
masını ve rekabet üstünlüğünü sağlaması 
konusunda bir yaklaşım sergiler” (Hilmi, 
2002: 8).
Örgüt içinde liderliği teşvik eden, örgüt 
amaç ve stratejileri ile entegre, kendi içinde 
tutarlı, değişimi destekleyen mekanizmaları 
oluşturan, esnek çalışmaya yatkın, bağlılığı 
ve motivasyonu geliştiren, takdir ve ödül-
lendirme ile de bu yapılanmayı perçinleyen 
bir oluşumdur (Büyükuslu, 1998). 
Stratejik insan kaynakları yönetimi, örgütün 
amaçlarına ulaşabilmesini sağlamak için ta-
sarlanmış, örgütün genel stratejik amaçları 
ile insan kaynakları arasında bağ kuracak 
bir modeldir.Stratejik insan kaynakları yö-
netimi, rekabetçi üstünlüğü elde etmeye ve 
sürdürmeye yönelmiş, bütün düzeylerdeki 

destekleyici, entegre olmuş ve yenilikçi-
lik temelli bir modelin oluşturulması ge-
rekir (Compton, 2009: 81-93). 

•	 Üsdiken; Türkiye’de kamu personel yö-
netim disiplinini oluşturan öğeler ve bu 
disipline ait yönetmeliklerin uygulanma-
sı, uygulama sonrasında personel verim-
liliği ile performans ölçümü yapılabil-
mektedir (Üsdiken, 2002: 1-37). 

Yukarıda yapılan literatür çalışmalarına 
ilişkin önerilere baktığımızda, (İKY) yö-
netiminin önemi ortaya çıkmaktadır.İnsan 
kaynakları yönetimi, modern işletme yöne-
tim tekniklerini uygulayan ve uygulamayı 
planlamış organizasyonlar üzerinde olumlu 
etkiler yaratır.Bu durum modern işletmele-
rin misyon ve vizyonları üzerinde de etki-
lidir.Ayrıca örgütsel yönetim açısından da 
bazı faydalar yaratmaktadır.İnsan kaynak-
ları yönetimi kavramı ise modern yönetim 
sistemleri ile stratejik yönetim sistemleri-
nin birleştirilmesi koşulu ile sağlanabilir.
(SİKY) yönetimi ve yönetim sistemleri yine 
günümüzde üretim işletmeleri başta olmak 
üzere modern ve kurumsallaşmış işletme-
lerde sıklıkla kullanılan bir yönetim şeklini 
oluşturmaktadır.

STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI 
YÖNETİMİNİN TANIMI ve ÖNEMİ 
Stratejik insan kaynakları yönetimi; bil-
gi temelli, performans odaklı, politik 
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na bireysel çaba göstermekteler, birbiriyle 
ilişki içinde olmadan örgüt içinde yer edin-
meye çalışmaktadırlar.İkinci aşamada ise, 
artık insan kaynakları yönetimleri ile plan-
lama grupları arasındaki bağlar gelişmeye 
başlamıştır.Örgütün insan kaynakları yöne-
timi bölümü, gerçek anlamda işletme strate-
jisini belirleme durumundaki stratejik plan-
lama grubuna ihtiyaç duyduğu işgücü bilgi-
lerini sağlamaktadır.Üçüncü aşamada, insan 
kaynakları yönetimi ile stratejik planlama 
grubu arasındaki ilişkiler yoğunlaşmıştır.
Sürecin bu aşamasında insan kaynakları yö-
netiminin, grubun strateji belirleme ve özel-
likle strateji uygulama çalışmalarına katkıda 
bulunmaya başladığı görülmektedir.Burada 
etkin bir strateji insan kaynakları yönetimi 
için gerekli olan strateji- insan kaynakları 
bağlantılarının tamamlanması söz konusu 
olmaktadır.Son aşamada ise artık; stratejik 
insan kaynakları yönetimi, işletmenin bek-
lenmedik örgütsel ve yönetsel olaylarla başa 
çıkma yeteneğini artırmakta, bu konudaki 
etkinliklerini kolaylaştırmaktadır.Örgütsel 
ve çevresel değişimler doğrultusunda bi-
çimlenen işletme stratejisinin belirleme ve 
uygulama sürecin e, insan kaynakları 
işlevi de aktif olarak katkıda bulunmaktadır 
(Aydın, 2000: 81).
Stratejik insan kaynakları yönetimi” terimi-
nin kullanım alanının genişletilmesi; strate-
ji, kuruluş arasındaki bağların kabul edildi-
ğini ve firmanın işleyişindeki insan kaynak-

çalışanların yönetimiyle ilgili faaliyetleri ve 
kararları içerir (Şimşek, 2007).
Stratejik İK literatürü, bir firmanın içeride 
uygun İKY uygulamaları (uygun düzenle-
me) ve dışarıda firmanın İKY uygulamaları 
ile iş stratejisi arasında seçim yaparak daha 
iyi bir performans ortaya koyacağını savun-
maktadır (Şimşek, 2007). 

Stratejik İnsan Kaynakları Yönetiminin 
Gelişim Süreci 

1970’lerde başlayan çıkış noktasında bugü-
ne stratejik insan kaynakları yönetimi, bü-
yük gelişim göstermiştir. İlk belirgin olma-
yan adımlarından sonra, özellikle birtakım 
kuramsal değişikliklerin ardından model ve 
açıklamaların sayısı giderek artmıştır. Gü-
nümüzde literatür artışı, bu alandaki çalış-
maların sistematik biçimde düzenlenmesini 
gerektirmektedir (Şimşek, 2007). 
İş yaşamında özellikle son yıllarda yoğun 
bir biçimde yaşanan değişim sürecinde in-
san kaynakları alanındaki değişim, kayıt 
tutuculuktan tam stratejik ortaklığa geçiş, 
işletmenin rekabet gücünün ve karlılığının 
arttırılmasında insan kaynakları yönetimi-
nin artan değer ve önemini ortaya koymak-
tadır.Bu anlamda strateji ile insan kaynakla-
rı yönetimi arasındaki ilişkinin gelişimi dört 
aşamalı bir süreç olarak ele alınabilir.İlk 
aşamada; stratejik planlama grubu ve insan 
kaynakları yönetimi bölümü, kendi başları-
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Stratejik insan kaynaklarının temelinde, ku-
rumların global pazarlarını geliştirmeleri 
gerektiğinden, etkin bir global insan kay-
nakları işlevine sahip olmak zorunlu hale 
gelmiştir. Birleşik Devletlerde kurulmuş 
altmış çok uluslu kurumun global insan 
kaynakları yöneticileri ile yapılan görüş-
melere dayanarak, bu çalışmada verimliliği 
arttıran on faktör veya ilke tanımlanmıştır. 
Bahsi geçen insan kaynakları yöneticileri, 
insan kaynakları alanında çalışmayan yö-
neticiler ve bu şirketlerin genel müdürleri/
ticari birim yöneticileri ile yapılan görüş-
melerden elde edilen veriler kullanılarak,  
çeşitli gruplara mensup bireylerin global 
insan kaynakları işlevlerinin etkinliği hak-
kında yaptığı değerlendirmeler incelenmiş-
tir. Araştırmaların sonuçları, global insan 
kaynakları yöneticileri ve şirketlerin genel 
müdürleri/ticari birim yöneticileri global 
insan kaynakları işlevinin oldukça önemli 
olduğunu düşünürken, diğer alanlarda çalı-
şan yöneticilerin insan kaynakları verimlili-
ğinin düşük olduğunu savunduğunu ortaya 
koymuştur (Turan, 2008: 25). 

Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi 
Modelleri 
Stratejik insan kaynakları yönetiminde, stra-
tejik planlama-İKY bağlantısıyla yaklaşmak 
“eşleştirme model”i olarak adlandırılmakta-
dır.Alternatif bir diğer yaklaşım ise “kaynak 
temelli model”dir (Turan, 2008: 25).

ları yönetiminin yerini yansıtıyor gibi gö-
rünmektedir. Bu alanda faydalı kavramsal 
çerçeveler ortaya çıkmaya başlamıştır: dört 
insan kaynakları alanındaki (seçim, değer-
lendirme, sonuç ve gelişim) stratejik politi-
ka sorularının değerlendirilmesi (Fombrun 
ve ark. 1984) ve insan kaynaklarındaki dört 
politika alanının (etki, insan kaynakları akı-
şı, sonuçlar ve iş sistemleri) Harvard tara-
fından analizi (Beer ve ark. 1984: 18). 
Stratejik insan kaynakları yönetimi (SİKY), 
şirketlerin stratejilere verdikleri önemin 
artmasına bağlı olarak ortaya çıkan önemli 
bir husustur. Konuyla ilgili ortamda yaşa-
nan belirsizlikler nedeniyle, şirketler kurum 
içinde insan kaynakları yönetim sistemleri-
ni de kapsayan sağlam bir düzenleme yap-
ma eğilimindedirler. Etkin bir düzenleme 
yapabilmenin yolu, stratejik gereksinimleri 
karşılayabilen bir insan kaynakları sistemi 
benimsemektir. Geçtiğimiz otuz yıl içeri-
sinde öne sürülen, stratejik insan kaynakları 
yönetiminin felsefi ve akademik temelinde 
farklı yollar izlenmiştir. Bu makalede, stra-
tejik insan kaynakları yönetiminin farklı 
yaklaşımlarını bir araya getirmek ve tüm bu 
görüşlere ilişkin bir konsolidasyon ve değer-
lendirme yapmak amaçlanmıştır. Stratejik 
insan kaynakları yönetimine yönelik fark-
lı görüşler dört grup altında toplanmıştır: 
strateji-odaklı, karar-odaklı, içerik-odaklı 
ve uygulama-odaklı yaklaşımlardır(Beer ve 
ark. 1984: a.ge.).
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lendirmeye, örgütsel gelişmeye, ücretlendir-
meye ve ödüllendirmeye, hizmet içi eğitime 
ve kariyer gelişimine yönelik stratejilerdir 
(Bilensoy, 2004: 23).
İnsan Kaynakları Planlamasına (İKP) Yö-
nelik Stratejiler 
İKP’nın verimli olabilmesi için örgüt için-
deki ve dışındaki değişimlerden, teknolojik 
gelişmelerden, piyasadan, değişen yasalar-
dan vb. birçok durumdan haberdar olması 
ve güncel olarak takip etmesi gerekmek-
tedir. İKP’nda geleceğe yönelik işgücü 
tahminlemesi yapılır. Mevcut işgörenlerin 
özelliklerini ve niteliklerini ortaya çıkarıp 
kimlere ne kadar sayıda ihtiyaç olduğu or-
taya çıkarılır. Sistematik bir biçimde çıkan 
bu envanterler sonucunda eğer ihtiyaç var-
sa doğru kişileri almak için ilk adım atılmış 
olur. Örgütün işletme planları işe alınan iş-
görenlerle yürütülür.Doğru işgören alınma-
dığı takdirde, işletme planları da başarısız 
olur.Bu sebeplerden dolayı iyi bir İKP ör-
gütü başarıya götüren en önemli faaliyettir 
(Palmer, 1995: 32).
İşgören Bulma, Seçme Ve Yerleştirme İle 
İlgili Stratejiler 
Bu süreç insan kaynakları yönetiminin 
önemli bir konusunu oluşturmaktadır.Mev-
cut işgören ihtiyaçlarının tespiti, bu ihtiya-
cın uygun yollarla ve araçlarla duyurulması, 
başvuruların alınması, görüşmelerin yapıl-
ması ve uygun adayların işe yerleştirilmele-
rini içermektedir (Fındıkçı, 2001: 167).

Eşleştirmeli Stratejik İnsan Kaynakları 
Yönetimi Modeli 
İnsan kaynakları yönetimi stratejisi, örnek 
bir davranışı geliştirebilir ve güçlendire-
bilir.Bu nedenle stratejik insan kaynakları 
yönetimi uygulaması felsefe, politikalar, 
programlar, uygulamalar ve süreç eşleştir-
mesiyle ilgilidir.İnsan kaynakları yönetimi 
stratejisi ve yapısı politik, ekonomik ve kül-
türel gibi çevresel güçlerden etkilenmekte-
dir. SWOT analizine göre, eşleştirme mode-
li, dış çevrenin stratejik önemini (fırsatları 
ve tehlikeleri) vurgulamaktadır (Bilensoy, 
2004: 22). 

Kaynak Temelli Stratejik İnsan Kaynak-
ları Yönetimi Modeli 
Kaynak temelli model, işgücünün stratejik 
değerine ve öğrenen örgütün sorunlarına 
dikkat çeker.Bu model insan kaynaklarını 
firmanın “üretken kaynaklarının koleksiyo-
nu” olarak kavramlaştırmakta ve firmanın 
yeteneklerini ve kapasitelerinin analizine 
dikkat çekmektedir. SWOT analizine göre, 
kaynak temelli model, işletmenin iç bünye-
sindeki “kuvvetli ve zayıf yönler”in strate-
jik önemine dikkat çekmektedir (Bilensoy, 
2004: 23). 

Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Çer-
çevesinde İzlenen Alt Stratejiler 
Stratejik insan kaynakları stratejiler; insan 
kaynakları planlamasına, performans değer-
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iş hedeflerine ve mükemmel davranışlara 
odaklanılması, işgören motivasyonun arttı-
rılması ve gelecekteki örgüt performansının 
artması için, hem işgörenler hem de örgütler 
açısından çok değerli bir fırsat olarak algı-
lanmalı; planlı, sistematik, nesnel ve strate-
jik bir biçimde yürütülmeye çalışılmalıdır. 
İşletmenin yeni stratejisine uygun bilgi ve 
beceriler performans değerlendirmenin yar-
dımı ile belirlenir ve bunların işgörenlere 
öğretilmesi hedeflenir.İşletme stratejisinin 
oluşturulmasında performans değerlendir-
mesinden elde edilen bilgiler çok büyük 
önem taşır.Performans değerlendirmesine 
stratejik olarak yaklaşan işletmeler, gele-
cekte ihtiyaç duyacakları işgörenlerin nite-
liklerini şimdiden belirlemek zorundadırlar.
Örgütsel Gelişmeye Yönelik Strateji-
ler 
Örgütsel gelişme, hızla gerçekleşen deği-
şimler karşısında örgütlerin ayakta kala-
bilmeleri, yaşamlarını sürdürebilmeleri ve 
gelişebilmeleri için uygulanan yöntemdir. 
Örgütsel gelişme, hem örgüt çevresindeki 
değişimlerin yarattığı isteklerden, hem de 
davranış bilimlerindeki gelişmelerden doğ-
muştur (Balcı, 2000: 20). 

Örgütsel gelişme;
	Planlı,
	Örgüt çapında,
	Yukarıdan yönetilen,
	Örgütün etkinlik ve sağlığını arttırmak 

amacıyla,

Örgütün stratejik amaçlarına ulaşması için 
bu süreç çok iyi planlanmalı ve doğru iş-
gören doğru işe alınmalıdır. Bu süreçte en 
çok yapılan hatalardan biri de “insana göre 
iş” mantığıdır. Olması gereken ise “işe göre 
insan”dır. İşgören alındıktan sonra ona bir 
iş verilmesi bir hatadır. Önce iş analizi ve 
iş tanımları ortaya konur daha sonra ihtiyaç 
olan pozisyona göre işgören alınmalıdır. İşe 
alınan işgören örgüte bir faydası olmaz ise 
bu hatayı düzeltmek oldukça zordur.Hata 
düzeltilse bile bu örgüte yüksek bir maliyet 
ve zaman kaybını beraberinde getirecektir.
Yöneticilerin hata yapmamaları için kendi 
örgütlerini, örgüt kültürlerini, vizyonunu, 
misyonunu, değerlerini ve diğer işgörenle-
ri çok iyi bilip, tüm bunların ışığında karar 
vermelidir.İşe alım sürecinde alım kararı 
verildikten sonra seçim ölçütleri ve işgören 
bulma yöntemleri belirlenir.Daha sonra iş-
letmeyi tanıma stratejisi geliştirilir ve uy-
gun işgören seçme tekniği seçilir (Karagöz, 
2003: 113).Örgütlerin işgücü ihtiyaçları 
örgüt içi ve örgüt dışı olarak iki kaynaktan 
temin edebilirler. Her iki kaynağın da farklı 
faydaları vardır.

Performans Değerlendirmeye Yönelik 
Stratejiler 
Performans değerlendirme, işgörenlerin 
herhangi bir konudaki etkinlik ve başarı 
düzeylerini belirlemeye yönelik bir çalış-
madır. Performans değerlendirme süreci, 
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	İşbirliği ve takım çalışmasına ödül ver-
mek,

	Yaratıcılığa ödül vermek,
	Çalışanın sadakat ve sorumluluğuna ödül 

vermek (Canman, 2000: 231). 

Hizmet İçi Eğitime Yönelik Strateji-
ler 
Hizmet içi eğitim “bireylerin ya da onların 
oluşturduğu grupların işletmede yüklendik-
leri ya da ileride yüklenecekleri görevleri 
daha etkili ve başarılı yapabilmeleri için, 
onların mesleki bilgi ufuklarını genişleten, 
düşünce, rasyonel karar alma, davranış ve 
tutum, alışkanlık ve anlayışlarında olumlu 
değişmeler yapmayı amaçlayan bilgi, gör-
gü ve becerileri arttıran eğitsel eylemlerin 
tümüne” denmektedir. Hizmet içi eğitim 
stratejileri örgütlerin işgörenleri için uygu-
layacakları en önemli uygulama alanların-
dan biridir.Bu sebepten dolayı hizmet içi 
eğitim stratejilerini belirlerken tüm koşullar 
göz önünde bulundurulmalı ve yenilikler-
den haberdar olunmalıdır.Teknolojiden ve 
modernlikten uzak bir eğitimin faydası ol-
mayacağı açıkça görülebilmektedir (Sabun-
cuoğlu, 2000: 110-111).

Kariyer Gelişimine Yönelik Strateji-
ler 
Kariyer geliştirme ile ilgili her gün hızla 
ilerleyen yenilikleri sıkı bir şekilde takip 
edip kendileri ve işgörenleri için en uygun 

	Davranış bilimlerinin bilgilerinden ya-
rarlanarak,

Örgüt sürecine yapılan müdahaleler topla-
mıdır (Şimşek, 1999: 318).
Örgütsel gelişme, işgörenler arasındaki iliş-
kileri, iş tasarımı ve iş akışı gibi süreçleri 
ve örgütsel yapının amaçlara ulaşması için 
yeterli olup olmadığı ile ilgilenir.

Ücretlendirme Ve Ödüllendirmeye Yöne-
lik Stratejiler 
İyi bir ücret sisteminin kurulması için işle-
rin birbirileriyle karşılaştırılması gereklidir.
İşlerin nispi değerleri belirlenebildiği tak-
dirde her işe ödenecek ücretin belirlenmesi 
kolaylaşacaktır. İşlerin birbirileriyle karşı-
laştırılarak nispi önemlerine göre sıralan-
masına iş değerlemesi denir. İşletmelerde, 
öncelikle iş değerlemesi yapılmalı daha 
sonra ücretlendirmeye gidilmelidir (Yüksel, 
2003: 212). 
İş değerlemesi, çalışanın yaptığı işi değer-
lendirirken, çalışan değerlendirmesi de o işi 
yapanın kişiliğini, başarısını, niteliklerini 
vb. değerlendirir.Her iki değerlendirme so-
nuçlarına göre işletme içinde tutarlı ve hak-
ça ücret yapısının kurulması gerçekleşmiş 
olur. Tatmin edici bir ücret ve ödül sistemi 
için üzerinde yoğunlaşılması gereken stra-
tejik konular; 
	Uzun dönem sonuçlarına ödül vermek,
	Girişimciliğe ödül vermek,
	Liderliğe ödül vermek,
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yonlarını stratejik bir partner olarak kabul 
etmektedir. Stratejik insan kaynakları, insan 
kaynaklarının, işletme performansını geliş-
tirme, yenilik ve esneklik sağlayacak bir ör-
güt kültürü oluşturma gibi stratejik hedefler 
ve amaçlarla bütünlestirilmesidir.İnsan kay-
nakları stratejileri uzun dönemlidir.Eleman 
sağlama ve çalışanların gelişimi, yönetim 
ve çalışanlar üzerine alınan kararlar, deği-
şim yönetimi planları vb. bu stratejilerden 
yola çıkılarak oluşturulur.Stratejik insan 
kaynakları yaklaşımında, insan kaynakları 
yönetimi, şirket stratejik planları ile bir bü-
tün oluşturmalı ve şirket stratejilerinde ta-
nımlama sürecinde rol oynamalıdır.Bu güce 
sahip olan insan kaynakları yöneticisinin 
firma içerisinde otoritesi ve statüsü de o de-
rece güçlü olacaktır. Klasik personel yöneti-
minde, sadece operasyonel kararlar alan ve 
genellikle mavi yakalıların özellikle sendi-
kal rollerine ilişkin olarak çalışan insan kay-
nakları yöneticisi, stratejik insan kaynakları 
yönetiminde stratejik kararlar alınmasında 
rol oynadığı gibi, şirketin tüm çalışanları ile 
de ilgilidir. Stratejik insan kaynakları yöne-
timinin en büyük farklarından biri de, firma-
nın diğer fonksiyonları ile bütünleşik bir ya-
pıda olması ve onları destekler, gerekli insan 
kaynaklarını sağlar nitelikte olmasıdır.Kla-
sik personel yönetiminde tüm fonksiyonlara 
ilişkin çalışmalara hakim olmayan personel 
yöneticileri, stratejik insan kaynakları yö-
netiminde bütünleşik bir yapıda, tüm insan 

olanı seçerek planlanan bir kariyer geliştir-
me stratejisi belirlemek işletmeler için artık 
bir zorunluluk halini almıştır.Gelişmeleri 
iyi takip edip en iyi stratejiyi uygulayan iş-
letmeler günümüz rekabet ortamında işgö-
renleriyle birlikte oldukça iyi bir imkan elde 
etmektedirler. Stratejik çerçevede düşünül-
müş bir kariyer gelişimi programının içinde 
bulunması muhtemel olan öğeler;
	Oryantasyon programı,
	Hizmet içi eğitim programı,
	Kariyer gelişim merkezi ve bilgi bankası,
	Kariyer danışmanı,
	Performans değerlendirme sistemi,
	İş tanımları,
	Irk, dil, din, cinsiyet vb. ayrımcılığı önle-

yici programlar,
	Yüksek pozisyonlar için gerekli yetkin-

likleri ve bu pozisyonlara ulaşma potan-
siyeli taşıyan işgörenlerin tanımlandığı 
bir sistem,

	Rotasyon programı,
	Yöneticilerin eğitildiği ve potansiyel yö-

neticilerin ortaya çıkarıldığı bir yönetsel 
eğitim programı, olarak sıralanmaktadır 
(Karagöz, 2003: 159). 

Stratejik İnsan Kaynakları Yaklaşı-
mı 
Stratejik insan kaynakları yaklaşımı, insan 
kaynağının bir rekabet unsuru olarak görül-
mesiyle gelişmiştir. Stratejik insan kaynak-
ları yönetimi, insan kaynaklarının fonksi-
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lerini ve tazminat planlarını değiştirmesi, iş 
tanımlamalarını yeniden yapması ve yeni 
eğitim ve değerlendirme programları oluş-
turması gerekmektedir.
1980’lerden sonra artan uluslararası reka-
bet ve teknolojik alanda meydana gelen 
gelişmeler, işletmeler açısından değişimin 
gerekliliğini oldukça hissettirmiştir.Dünya 
çapında bir çok işletme geleneksel yöne-
tim anlayışından vazgeçmiş ve yeni çalışma 
ilişkileri stratejilerine uygun politikalar be-
nimsemişlerdir. İnsan, üretim sürecinin bir 
parçası olmaktan çıkmış, üretim ve hizmet 
sürecini belirleyen, yönlendiren ve koordi-
ne eden bir güç olarak ayrı bir önem kazan-
maya başlamıştır. Bunun sonucu olarak da 
iş ortamında insanın rolü değişmiş, beklen-
tileri artmış ve çeşitlenmiştir (Bilgin ve diğ, 
2004: 6). 
Sonuçta işletmelerin başarısını sahip olduk-
ları işgücü potansiyeli belirleyecektir.Eğer 
bu değişimi benimsemezlerse birçok işlet-
me için vizyonun, planlamanın ya da stra-
tejinin hiçbir anlamı olmayacaktır.Çünkü 
ulusal piyasalardan uluslararası piyasalara 
geçiş ve bu piyasalarda rekabet edebilme 
güçleri olmayacaktır (Erkan, 1989: 5).Or-
ganizasyonları Değişime Zorlayan Faktör-
ler sırası ile;
	Küreselleşme ve rekabet,
	Bilgi, telekomünikasyon, üretim ve mal-

zeme teknolojilerinde yaşanan hızlı ge-
lişmeler,

kaynakları yönetim sistemlerinden sorumlu 
olacaktır ((Karagöz, 2003: 159-160).

Stratejik İnsan Kaynakları Yönetiminin 
Ortaya Çıkmasında Etkili Olan Neden-
ler 

Günümüzde örgütler, daha etkin, daha hızlı 
ve daha rekabetçi olabilmek için yoğun bir 
baskı altındadırlar.Bu baskıların temelinde 
yatan etmenleri ve stratejik insan kaynak-
ları yönetimini daha iyi kavramsallaştırmak 
için, onun gelişiminde etkili olan nedenleri 
ve arka planı anlamak oldukça yararlı ola-
bilir.

2.2.6.1.Teknolojik Değişim Ve Geli-
şim 
Teknoloji, dar anlamıyla ele alındığında 
işletmede kullanılan makine ve teknolojik 
bilgidir.Geniş anlamıyla ele alındığında ise 
örgütün ekonomik, verimli ve karlı çalışa-
bilmesi için üretimle birlikte yönetimde 
bilimsel ilke ve tekniklerin uygulanması 
faaliyetlerinin tümü teknoloji kapsamı-
na girmektedir (Yüksel, a.g.e.).Teknolojik 
ilerlemeler, hem örgütleri daha fazla reka-
betçi olmaya zorlamakta hem de örgütlere 
rekabetçi üstünlük sağlamaktadır.Teknoloji, 
insan kaynakları uygulamalarının doğasını 
değiştirmektedir. Örgütlerin rekabetçilikle-
rini sürdürebilmek için yapı ve süreçlerini 
yeniden tasarımlaması, motive edici faktör-
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nın yeni olmadığı, 1680 yılında kullanıldığı 
ve piyasalardaki küresel eğilimin o yıllarda 
tespit edildiği bir gerçektir (Sayım, 2006).

Değişen Rekabet Anlayışı 
Dünyada yaşanan hızlı değişim ve küresel-
leşme nedeni ile günümüzde rekabetin sekli 
ve yapısı değişmiştir, daha acımasız ve yı-
kıcı hale gelmiştir. Rekabet edebilir kalmak 
için işletmelerin aralarında güç birliği ve is 
birliği yapma ihtiyaçları artmış, yönetimde 
kalite ve müşteri odaklılık, esneklik ve ya-
ratıcılık olmazsa olmazlar arasında yer al-
maya ve önemli avantajlar sağlamaya baş-
lamıştır. Bunu sağlayabilmek için işletmeler 
örgütsel yapılarını ve kültürlerini yeniden 
yapılandırma yoluna gitmiştir.Bütün bunla-
rın gerçekleştirilmesi yeni insan kaynakları 
politikalarını, stratejilerini, sistemlerini ve 
programlarını gerektirmiştir (Bilgin, a.g.e. 
19).
İnsan kaynakları yönetimi yaklaşımının 
stratejik bakış açısı daha ön plana çıkarken, 
faaliyetleri de sadece kendi çalışanlarını 
değil tedarikçileri, tamamlayıcılar ve hatta 
işletmenin müşterilerine kadar uzanmıştır. 
Süreçler ve görevler daha karmaşık bir ya-
pıya sahip olmuş ve organizasyon içerisinde 
insan kaynakları bölümü daha önemli hale 
gelmiştir (Bingöl, a.g.e. 9). 

	Yeni oluşan pazarlar dolayısıyla pazar 
kapma yarısı,

	Müşterilerin bilinçlenmesi ve beklentile-
rin değişmesi

	Çalışanların yönetime katılma ve daha 
demokratik yönetilme istekleri

	Piyasa ekonomisine giren ülkelerdeki 
pazar potansiyelleri,

	Uluslararası ve bölgesel entegrasyonlar,
	Değişen demografik yapı,
Yukarıda yer Alan gelişmeler, organizas-
yonlarda ve insan kaynakları yönetiminde 
değişimi bir zorunluluk olarak ortaya çıkar-
mıştır.

Küreselleşme 
1970’ li yıllarda, bir ürünü belirli bir ülke-
de üretmek, bir diğerinde montajını yapmak 
veya ambalajlamak ve dünya çapında birkaç 
ülkede de pazarlamasını yaparak satmak ol-
dukça gerçek dışı hayal bir durum iken, kü-
resel üretim, küresel dağıtım ve pazarlama 
faaliyetleri günümüzün yaygın uygulama-
ları haline gelmişlerdir (Şimşek, a.g.e. 9). 
Bu kavram, işletmelerin ürün ya da hizmet-
lerini yeni dış pazarlara açma ve her yerle 
ticaret yapabilme eğilimlerini ifade eder. 
Bu durum küresel rekabeti de büyük oran-
da arttırmaktadır.Küreselleşme, 21.yüzyılın 
basında köklü değişiklikleri ifade eden, ha-
yatın her alanında değişimi gündeme getir-
diğine inanılan bir kavramdır. Son yıllarda 
gündemimize giren küreselleşme kavramı-
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nekler arasından tercih yapmayı gerektirir:
	-Etkinlik (isin en düşük maliyetle yapıl-

ması)/yenilik (yaratıcılık, araştırma ve 
geliştirme yeni isler ve ürünler ortaya 
koyma),

	-Denetim (önceden belirlenmiş prose-
dürlerle çalışmak) /esneklik (kişisel öz-
gürlüğe yer vermek), 

	-Açık is tanımları yapmak/geniş is sınıf-
landırmaları ile yetinmek,

	-Ayrıntılı is planlarıyla çalışmak/esnek, 
ihtiyaçlara göre değişen is planlarıyla ça-
lışmak (Barutçugil, a.g.e. 60-61). 

Kadrolama 
İnsan kaynakları yönetiminin temel görev-
lerinden bir tanesi, gereksinim duyulan sayı 
ve nitelikte personelin istihdam edilmesidir 
(Can ve diğ, 2005: 158-159).Kadrolama 
kararları, doğru insanların doğru zamanda 
doğru yerlerde görevlendirilmeleriyle ilgili 
kararlardır:
	İçerden yükseltme yoluyla bos kadrola-

rı doldurmak/dışarıdan başvuran adaylar 
arasından ise almak

	İşe alma kararlarını bir üst yöneticilere 
bırakmak/ise alma kararlarını merkezcil 
olarak insan kaynakları bölümünde al-
mak, 

	Adayın kurum kültürü ile uyumuna önem 
vermek/adayın teknik yetkinliklerine ve 
becerilerine bakmak,

	Yeni çalışanları kişisel değerlendirmeler-
le ise almak/daha biçimsel ve sistematik 

Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Ka-
rarları 
Bir organizasyonun insan kaynakları yö-
netimi ile ilgili stratejik tercihleri, İK uy-
gulamalarına temel oluşturacak insan kay-
nakları sistemini tasarlarken önlerine çıkan 
seçenekler arasından amaçlarına en uygun 
olanları kararlaştırmalarıdır.Bu tercihler, or-
ganizasyonun performansını uzun dönemde 
olumlu ya da olumsuz şekilde etkileyece-
ğinden stratejik nitelik taşırlar.Bu kararlar 
geniş kapsamlı sonuçlar doğurur ve uzun 
dönemde etkisini sürdürür.Bu kararları de-
ğiştirmek, beraberinde birçok kararı ve uy-
gulamayı da değiştirmek gerekeceği için 
kolay değildir. İnsan kaynakları yönetimine 
ilişkin stratejik kararların başlıcaları ana 
baslıklar altında su şekilde belirtilebilir: 
1. iş akışları
2. kadrolama
3. eğitim ve geliştirme
4. performans değerlendirme
5. ücretlendirme
6. çalışma yaşamı ve ilişkileri
olarak sıralayabiliriz.

İş Akışları 
İş örgütleri tarafından ürün ile hizmetlerin 
üretimi bazı görevlerin yerine getirilmesini 
gerekli kılar (Şimşek ve diğ, a.g.e. 40).İş 
akışları kararları, üretim veya hizmet amaç-
larına yönelik görevlerin düzenlenmesine 
ilişkin kararlardır. Bu kararlar belirli seçe-
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olarak ölçülmesi ve onların gelecekteki 
gizli güçlerinin ortaya çıkarılmasını sağlar 
(Bingöl, a.g.e. 274). 
Performans değerleme kararları, çalışanla-
rın kendilerine verilen görevleri ne kadar iyi 
yaptıklarına ilişkin ölçme ve değerlendirme 
çalışmalarına ilişkin kararlardır:
	Çeşitli çalışan gruplarının özellik ve 

ihtiyaçlarına göre geliştirilmiş özel bir 
değerlendirme sistemi geliştirme/bütün 
organizasyon çapında tek tip bir değer-
lendirme sistemi kullanmak,

	Değerlendirme sonuçlarını çalışanların 
kendi performanslarını iyileştirmek için 
bir araç olarak kullanmak/değerlendir-
meyi düşük performanslıları ayıklamak 
için bir kontrol mekanizması olarak kul-
lanmak,

	Değerlendirme sistemini çeşitli amaçlar 
(eğitim, yükseltme, seçme, kariyer gibi) 
için tasarlamak/onu sınırlı bir amaç (örn. 
Ücretlendirme) için tasarlamak,

	Çeşitli kişi ve grupların aktif katılımını 
öngören bir değerlendirme sistemi tasar-
lamak/yalnızca çalışanın bir üst yöneti-
cisinin görüsüne dayanan değerlendirme 
sistemi kurmak (Barutçugil, a.g.e. 62). 

Ücretlendirme 
Ekonomistlere göre ücret, bedensel veya 
zihinsel emeğe üretim faaliyetleri karşılığı 
ödenen bedeldir.İşletme açısından bakıl-
dığında ücret, bir maliyet unsurudur. İşve-
renlerin ücret düzeyi beklentisi, maliyetleri 

ise alma yaklaşımlarını kullanmak (Ba-
rutçugil, a.g.e. 61). 

Eğitim Ve Geliştirme 
Bazı beceri ile yetenekler çalışanlara eğitim 
ve geliştirme programları ile kazandırılır.
Stratejilerdeki değişiklikler çoğu defa bece-
ri türleri, düzeyleri ile beceri karmasında da 
değişiklikleri gerekli kılar (Şimşek, a.g.e. 
41).Eğitim ve geliştirme kararları, bir orga-
nizasyonun ihtiyaç duyduğu bilgi ve bece-
rileri elde etmesine ve çalışanlarının en üst 
düzey potansiyellerini gerçekleştirmelerine 
yardımcı olacak eğitim ve kariyer geliştir-
me etkinliklerine ilişkin kararlardır;
	Bireysel eğitimler/takımlara yönelik eği-

limler, 
	İş basında beceri kazandırma/dışarıdan 

eğitim uzmanlarıyla çalışma,
	İşe özel, iyileştirici eğitim/genel amaçlı 

geliştirici eğitim,
	Eğitimli, deneyimli çalışanları daha 

yüksek ücretle ise alma (beceriyi satın 
alma)/daha düşük ücretle çalışan dene-
yimsiz elemanlara gerekli becerilerle il-
gili eğitim vermek (beceriyi geliştirmek) 
(Barutçugil, a.g.e.  61). 

Performans Değerleme 
Performans değerlemesi, bir örgütteki is gö-
renlerin belirli bir dönem içinde çalışmala-
rının veya yeteneklerinin önceden belirlen-
miş bir ölçüte göre birçok yönden sistemli 



IIB INTERNATIONAL REFEREED ACADEMIC SOCIAL SCIENCES JOURNAL
. International Congress on Culture and Society Special Issue 2012 Volume:03 Issue:05

www.iibdergisi.com

246

Stratejik İnsan Kaynakları Yönetiminin 
Boyutları 

Stratejik insan kaynakları yönetimi-
nin boyutları;

1. Değişim Yönetimi Ve Stratejik 
İnsan Kaynakları Yönetimi

2. Liderlik Ve Stratejik İnsan Kay-
nakları Yönetimi

3. İşyerinde Öğrenme Ve Stratejik 
İnsan Kaynakları Yönetimi

4. Sendikalar Ve Stratejik İnsan 
Kaynakları Yönetimi

5. Öğrenen Organizasyonlar Ve 
Stratejik İnsan Kaynakları Yö-
netimi

olarak sıralayabiliriz.

Değişim Yönetimi Ve Stratejik İnsan 
Kaynakları Yönetimi 
Hammer ve Champy, değişim sürecini yeni 
bastan tekrar icat etmemişler fakat buna bir 
isim vererek “değişim mühendisliğini gün-
deme taşımışlardır. Değişim mühendisliği, 
örgütlerin başarısında çarpıcı gelişmeler 
yapmak amacı ile, is süreçlerinin temelden 
yeniden düşünülmesi ve radikal bir biçimde 
yeniden tasarlanması süreci olarak tanım-
lanabilir. Değişim mühendisliği, maliyet, 
kalite, hizmet ile yenilik gibi çağımızın en 
önemli başarı ölçülerinde gelişme sağlamak 
amacı ile örgütün mevcut yapısı ile kulla-
nılan süreçlerinin terk edilerek, mal ve hiz-

minimize edebileceği nokta olarak görülür. 
Oysa ücretin maliyetleri arttıran bir faktör 
olmasına karsın, verimliliği doğrudan etki-
leyen bir özelliğe sahip olduğu da unutul-
mamalıdır.İlke olarak ücret arttıkça verim-
lilik yükselir ya da işgörenin performansı 
yükseldikçe aldığı ücrette yükselmelidir 
(Sabuncuoğlu, a.g.e. 243). 

Çalışma Yaşamı- İş İlişkileri 
Örgütlerin, sendikalı olsunlar ya da olma-
sınlar çalışanlar ile ilişkilere yönelik genel 
yaklaşımları onların rekabet avantajı elde 
etmelerine dönük potansiyellerini önem-
li oranda etkileyebilecektir (Şimşek, diğ, 
a.g.e. 41).
Çalışma yaşamı-iş ilişkileri kararları orga-
nizasyon ile çalışan arasındaki ilişkileri il-
gilendiren konulardaki kararlardır:
	Disiplinin çalışanın davranışlarını kont-

rol etmede bir mekanizma olarak kulla-
nılması/çalışanların uygun davranışlara 
proaktif olarak özendirilmesi, 

	Organizasyonun çıkarlarını vurgulayan 
politikalar geliştirmek/çalışanın çıkarla-
rını vurgulayan politikalar geliştirmek,

	Biçimsel olmayan etik anlayışa dayan-
mak/açık standartlar ve prosedürler ge-
liştirmek ve bunları zorlamak,

	Yukarıdan aşağı iletişime dayalı yönetim 
ilişkileri geliştirmek/açık ve çok yönlü 
iletişim kanallarını oluşturmaktır (Barut-
çugil, a.g.e. 63). 
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tiflerin daha acı olacağına inandırmaktır”. 
Champy’nin samimi gözlemi değişim mü-
hendisliğinin karanlık tarafını göstermekte 
ve sert ve esnek insan kaynakları yönetimi 
modelleri arasındaki gerilimi arttırmaktadır. 
Değişim mühendisliği geçiren bir is yerinde 
ılımlı versiyonun işletilebilmesinden önce 
insan kaynakları yönetiminin ‘katı’ versi-
yonu gerekli olabilir (Bayraktaroğlu, 2002: 
60-62). 

Liderlik Ve Stratejik İnsan Kaynakları 
Yönetimi  
Liderlik kavramından hareketle de stratejik 
insan kaynakları yönetimini anlamak ola-
naklıdır.Pek çok tanımda liderliğin, örgüt 
içerisindeki bazı bireylerin diğer başka bi-
reyler üzerinde uyguladığı etki süreci ola-
rak ifade edildiği bilinmektedir. Liderlik 
konusunda yaptığı ayrıntılı çalışmalarının 
sonucunda Yukl liderliği şu şekilde tanım-
lamıştır; liderlik, bir örgüt üyesinin; olayla-
rın yorumu, amaç ve stratejilerin seçimi, is 
faaliyetlerinin organizasyonu, üyelerin öz-
güveni, yeteneklerinin geliştirilmesi, örgüt 
dışından katkı ve işbirliğinde bulunacak in-
sanların seçimi gibi konular üzerinde etkisi-
dir. Yukl’un insan yetenekleri üzerine vurgu 
yapan tanımı liderlik üzerine yoğunlaşma 
eğilimindedir.Bu tanım liderlik özelliklerini 
sosyal etkileme süreci olarak içermektedir 
(Şimşek, a.g.e. 51).

met üretiminde gerekli olan faaliyetlerin en 
basından itibaren tekrar gözden geçirilme 
çabasıdır. Bu yaklaşımda süreç yenilemenin 
dört temel özelliği bulunmaktadır; süreç ye-
nileme, temelden değişiklik demektir, radi-
kal bir değişiklik demektir, çarpıcı değişik-
likler demektir, is süreçlerinde değişiklikler 
demektir (Şimşek ve diğ, a.g.e. 50). 
Orta kademe yöneticileri yönetsel kapasi-
telerini takımlarda çalışan insanlarla payla-
şabilirler ya da takımlar giderek daha fazla 
‘kendini yöneten takımlar’ haline dönüşür-
ler.Üçüncü olarak, bilgi teknolojisi organi-
zasyonların islerini radikal, farklı tarzlarda 
yapabilmesini sağlayan kritik bir araçtır.
Dördüncü olarak üst yönetim, kültürel de-
ğişim dahil, radikal değişim için değişmez 
bir özveri gösterir.Hırslı hedefler koyar ve 
değişim mühendisliği sürecini başlatır. Pek 
çok orta kademe yönetim pozisyonunun 
kaldırılması, islerin dikey ve yatay olarak 
yalınlaştırılması, kendini yöneten is takım-
ları, dikkatleri güçlü liderlik, organizas-
yon kültürü ve İKY’nin kritik rolü üzerine 
çekmişlerdir. Aslında, iş süreci değişim 
mühendisliği insan kaynakları yönetimine 
çalışanların davranış ve performanslarını 
organizasyon kültürü ve amaçlarıyla ahenk-
li hale getirecek teknikleri sunmaktadır. So-
nuçta, sosyal bir insaat o kritik rolü üzerle-
rine çekmişlerdir. “…değişim mühendisliği 
gibi acılı bir tedaviye katılmayı insanlara 
kabul ettirmenin tek yolu… onları alterna-
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stratejik yönetim tarafından dikkate alınma-
ları doğru bir yaklaşım olacaktır.Şayet örgüt 
ile sendikalar arasında karşılıklı uyum, say-
gı ve anlaşma varsa örgütsel amaçlar çok 
daha etkin bir biçimde gerçekleşeceğinden, 
örgüt için büyüme ve gelişme fırsatı doga-
caktır (Şimşek ve diğ, a.g.e. 53).
Öğrenen Organizasyonlar Ve Stratejik İnsan 
Kaynakları Yönetimi 
Öğrenen örgütler; is görenlerin arzu edilen 
sonuçları elde edebilmeleri için kapasite-
lerini genişletebildikleri yeni ve kapsamlı 
zihinsel modeller geliştirebildikleri yapılar 
seklinde tanımlanabilir (Tekin ve diğ, 2003: 
70). 
Şirketler paylaşılan bir vizyon doğrultu-
sunda istedikleri sonuçları elde etme kapa-
sitelerini sürekli olarak geliştiren “öğrenen 
organizasyon” yapısı ile rekabet gücü ka-
zanmaktadırlar.İş odaklı yönetim yerine, 
insan odaklı yönetimin ön plana çıkmasıyla 
birlikte, insan kaynaklarının eğitimi konusu 
şirketler açısından büyük bir önem taşımak-
tadır.Çalışanlara yönetim felsefesi ve politi-
kalarının her fırsatta açıklanması bağlamın-
da, toplumun yasam standardını yükseltme 
hedefi hem üretim, hem tüketim aşamasında 
yöneticilere önemli sorumluluklar yükle-
mektedir.Ancak kaliteli insanların kaliteli 
ürün ve hizmet üretebileceği varsayıldığın-
da, şirketlerin üründen ve hizmetten önce 
insan yetiştirmek zorunda olduğu hatırlan-
malıdır.Bu nedenle şirketlerin ana görevi 

İşyerinde Öğrenme Ve Stratejik İnsan 
Kaynakları Yönetimi 
Stratejik insan kaynakları yönetimi (SİKY) 
içinde formüle edilen İK geliştirme, yö-
netsel hedeflere ulaşmaya yardım eden, 
İKY’nin esneklik ve kalitesini sağlamak 
için sunulan anahtar bir terimdir. Beer ve 
arkadaşları, personel geliştirmeyi organi-
zasyonların hayatta kalabilmesi ve büyüme-
si için bir anahtar strateji olarak algılar.Son 
yıllarda pek çok akademisyen ve uygulayı-
cı, öğrenen örgütler, yönetimsel öğrenme ve 
işyerinde öğrenme gibi kavramlarla atağa 
geçtiler.İşyerinde öğrenme yönetimsel bil-
ginin ve teorinin işyerinde uygulanmasıdır.
Uygulama da bireysel, grup olarak ve örgüt 
seviyesinde isle ilgili devamlı öğrenme yö-
netim proseslerinden birisidir.İşyerinde öğ-
renme SİKY modelinin esnek kısmında yer 
alır. Bireysel, takım ve örgütsel öğrenme iş-
letmenin temel yeteneklerini güçlendirir ve 
bu da rekabet avantajında bir makine gibi is 
görür (Bayraktaroğlu, 2002: 68). 

Sendikalar Ve Stratejik İnsan Kaynakla-
rı Yönetimi 
Sendikalar, işgücü maliyetlerini şekillenme-
sinde ve çalışma hayatının niteliğinin artma-
sında ve çalışma başarısının sağlanmasında 
çok önemli bir ögedir.İşgücü ücretlerinin 
düşük veya yüksek olması, işgücünün moti-
vasyon ile verimliliği, sendikal ilişkilerdeki 
anlaşma ve çatışma ortamları v.b. konuların 
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yönetim danışmanlarının desteğiyle yapılır.
Ancak bu çalışmaların yapılarak faaliyetle-
rin gruplar halinde düzenlenmesi yetmez.
Bu süreç de “hangi islerin hangi becerilerle, 
kimlerle, ne zaman yapılacağı, bu isleri ya-
pacak insanlar arasında yetki ve sorumluluk 
ilişkileri de” düzenlenmelidir.Organizasyon 
çalışmasının özellikle bu aşamasında şirke-
tin insan kaynakları bölümü yetkililerinin 
yer alması gerekmektedir.

SONUÇ 
Küreselleşen “Ekonomik” doğrultusunda 
dünya coğrafyasında rekabetin gittikçe ar-
tığı görülmektedir.Sürekli değişim yaşayan 
piyasalar işletmelerin dinamik yapısı üze-
rinde de bazı değişiklikler meydana getir-
miştir. Bu nedenle işletmelerin faaliyetleri-
ni yürütebilmeleri için işgücü başta olmak 
üzere tüm kaynaklarını etkin olarak kullan-
ması gerekir. Işletmeler başta performans, 
verimlilik, uygulanan politikalar, yöntemler 
ve örgütsel faaliyetlerde etkinlik sağlamak 
ve bu etkinliği devam ettirmek zorundadır.
Oluşan şartlar ve yukarıdaki bahsedilen 
faktörlere bağlı olarak işletmelerin stratejik 
yönetim çalışmalarını ön plana çıkarmak 
zorunda bırakmıştır.
Stratejik yönetim uygulamaları; işletme-
lere başarı, bireysel strateji, stratejik insan 
kaynakları yönetimi, iç ve dış çevrelerdeki 
yaklaşımların kontrol edilmesi ve uygulan-
masına imkan ve olanak sağlamaktadır. 

insan kaynaklarını yetiştirmek olmalıdır.
Bu açıdan şirketlerde her kademede eğitim 
büyük bir önem taşımakta ve çalışanların 
yeteneklerinin geliştirilmesi, üretilen ürün-
lerin ya da verilen hizmetin kaliteli olması 
için eğitim üzerinde daha çok durulmalıdır. 
Eğitim denildiğinde, insanların beyinlerine 
bilgi yığmak ya da insanları aynı davranış 
kalıpları içine sokmak değil, farklılığın far-
kında olma ve saygı duyma fonksiyonu an-
laşılmalıdır. Eğitimin ana amacı insanların 
öğrenme kapasitelerini artırmak olmalıdır.
Diğer bir deyişle insanların kendi yete-
neklerini artırmalarını sağlamak ve farklı 
düşünmeyi teşvik etmek hedef alınmalıdır 
(Bayraktaroğlu, a.g.e. 74-75).

Stratejik İnsan Kaynakları Planlaması 
Kavramı 
İnsan kaynaklarının stratejik planlaması, in-
san kaynaklarının stratejik yönetimi süreci 
esasına dayanır.Başka bir ifadeyle, insan 
kaynaklarının stratejik yönetimi ile stratejik 
planlaması benzer kavramsal çerçeveyi ele 
alırlar (Aytaç, 1997: 116).Örgütleme-orga-
nizasyon oluşturmak; planlama ile belirle-
nen amaçlara ulaşmayı sağlayacak bir yapıyı 
kurma, örgütü oluşturma ile ilgili faaliyetler 
topluluğudur.Şirketler açısından ulaşılma-
sı istenen hedefler, gerçekleştirilmesi iste-
nen misyon için gerekli faaliyetlerin neler 
olduğu belirlenir.Bu çalışmalar genellikle 
şirket sahipleri, profesyonel yöneticilerle ve 
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reket etmesi başta işletme ve çalışanlar, dış 
çevre, ortaklar, pay sahipleri gibi faktörler 
üzerinde de olumlu etkiler meydana getir-
mektedir.  
Stratejik insan kaynakları yönetiminde 
amaç;  olarak işletmelerin stratejik politi-
kalarıyla birlikte insan kaynaklarından daha 
etkin yararlanılması hedeflenmektedir. Bu-
nun en önemli nedenleri arasında stratejik 
insan kaynaklarının başta işletmenin reka-
bet ortamında üstünlüğünü koruyabilmesi 
ya da devam ettirebilmesi, çalışanlardan 
daha fazla verimlilik ve performans sağ-
lanması, örgüt yapısının daha etkin ve iş-
levsel çalışmasına katkı sağlamasıdır. Bu 
nedenlerle stratejik insan kaynakları yöne-
timi başta üretim işletmeleri, hizmet, sağlık, 
banka ve diğer işletmeler için vazgeçilmez-
ler arasındaki yerini almıştır. Stratejik insan 
kaynakları yönetimi kurumsallaşmış işlet-
meler başta olmak üzere birçok işletmenin 
günümüz koşullarında devamlılığını sağla-
yabilmesi açısından oldukça büyük öneme 
sahip olmuştur.
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 AKTİF KATILIMLI AİLE EĞİTİMİ ÇALIŞMASI ÖRNEĞİ
“ÇOCUĞUMUZA BİR OYUNCAK YAPALIM”1

Arzu ÖZYÜREK
Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Özet: Anne babaların ebeveynlik becerilerini desteklemek, onları çocuk gelişimi ve eğitimi 
konusunda bilgilendirmek temel amacıyla uygulanan aile eğitimi programları oldukça önemlidir. Aile 
eğitimi çalışmaları, anne babaların ihtiyaçlarına yönelik düzenlendiğinde katılım oranını artırmak 
ve istenilen hedefe ulaşmak mümkün olmaktadır. Bu çalışmada, pilot olarak seçilen bir okulun 
anasınıfı öğretmeni tarafından eğitim ihtiyacı olarak belirlenen “oyun ve oyuncak” konusunda, anne 
babaların eğitimi planlanmıştır. Aile eğitimi uygulaması öncesi, eğitim ihtiyacı duyulan konunun 
ana hatlarının belirlenmesi amacıyla altı yaşındaki anasınıfı öğrencileri ve annelerine oyun ve 
oyuncakla ilgili sorular sorulmuştur. Bu yarı yapılandırılmış görüşmeler sonunda, hem çocuklar 
hem de anneler tarafından satın alınan değil evde yapılan oyuncakların tercih edildiği, buna rağmen 
çeşitli sebeplerle oyuncakların hazır alındığı belirlenmiştir. Elde edilen bilgiler ışığında, ailelere 
yönelik bir konferans planlanmıştır. Konferansta oyun ve oyuncaklar hakkında bilgi verilmiş, 
ailelerin oyun oynamaları ve çocukları için basit ve ekonomik oyuncaklar yapmalarına fırsat 
verilerek aktif katılımları sağlanmıştır. Konferans sonunda aileler, oyun ve oyuncak konusunda 
bilgilendiklerini ve aktif katılımdan memnuniyetlerini belirtmişlerdir. Daha sonraki günlerde bazı 
anneler, çocuklarıyla birlikte evde yaptıkları oyuncakları okula getirerek sınıf öğretmeni ve diğer 
ailelerle paylaşımda bulunmuşlardır. Konferansla ilgili olarak sınıf öğretmeni ve ailelerden olumlu 
geri bildirimler alınmasının ardından, aynı konuda aile eğitim ihtiyacı belirlenen dört farklı okulda 
daha konferans verilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Aile eğitimi ve aile katılımı, okul öncesi dönem, oyun ve oyuncak.

AN EXAMPLE OF A FAMILY EDUCATION STUDY THAT 
CONTAINS ACTIVE PARTICIPATION

“LET’S MAKE A TOY FOR OUR CHILD”

Arzu ÖZYÜREK
Karabuk University, Faculty of Letter

Abstract: Family education programs that are carried out with the main aims of supporting the 
parenting skills of mothers and fathers and informing them about the child development and 
education are quite important. It is possible to increase the participation of parents and to reach the 
desired aims when the family education programs are prepared according to the needs of the parents. 
The aim of this study was to educate the parents about “games and toys” which were determined as 
an educational need by the preschool teacher of a school that was chosen as a pilot school. Some 
questions about the games and toys were asked to six-year-old children and their mothers in order to 
determine the outline of the educational need before the application process of the family education 
program. At the end of these semi-structured interviews, it has been found out that not only the 
1  Bu bildiri “EN İYİ SÖZEL SUNUM” bildirisi olarak kongre yönetim kurulu tarafından 
ödüllendirilmiştir. 
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mothers but also the children prefer home-made toys rather than the purchased ones but the toys are 
bought because of various reasons. In the light of the findings, a conference towards the families was 
planned. Information about games and toys was given during the conference and active participation 
of the parents was provided by letting them playing games and making simple and cheap toys for 
their children. Parents stated at the end of the conference that they were informed about the games 
and toys and contented with the active participation. Afterwards, some of the mothers shared their 
toys, that were made by them at home, with the class teacher and the other parents by bringing them 
to school. After receiving positive feedbacks from the class teacher and parents about the conference, 
four more conferences were held in different schools that needed family education in the same topic.

Key Words: Family education and participation of parents, preschool period, games and toys.

GİRİŞ

Aile eğitimi, aile bireylerinin, çocukların 
gelişim ve eğitim sürecine katılımlarını 
sağlamak amacıyla anne babalara ve ço-
cuğa bakan kişilere uygulanan etkinlikleri 
kapsar. Ailelere yönelik uygulanan eğitim 
programları, ailelerin anne babalık becerile-
rini ve çocuk gelişimiyle ilgili bilgilerini ge-
liştirme, yaşadıkları sorunlarla olumlu yol-
larla başa çıkabilme, çocuğun bilişsel, fizik-
sel, sosyal ve davranışsal gelişim alanlarına 
nasıl katkıda bulunabileceklerini öğrenme 
deneyimlerini geliştirmeyi amaçlar (Maho-
ney vd., 1999; Batur Musaoğlu, 2009; Tezel 
Şahin ve Özyürek, 2010). Anne baba eğiti-
mi, anne babaların ya da çocuğa bakmakla 
yükümlü kişilerin, çocuğun eğitimi ve bakı-
mı ile ilgili becerileri üzerine yoğunlaşırken 
aile eğitimi, çocuklarla ilgili bütün bireyleri 
kapsamaktadır (Blackwell, 2009).

Kurumlarda verilen eğitimin aileyle işbirliği 
içinde yürütülmesi gerektiği, eğitim prog-
ramları ne kadar iyi hazırlanırsa hazırlansın 

ailelerle desteklenmediği takdirde etkili ol-
madığı bilinmektedir. Okul öncesi dönemde 
özel bir öneme sahip olan okul-aile işbirliği 
kapsamında, çocuk ve ailesi bir bütün ola-
rak ele alınır. Okul öncesi eğitimin hedefleri 
belirlenirken çocukla birlikte aile de eğitim 
sürecine dahil edilir (Aydoğan, 2010). Ço-
cuğun gelişiminde önemli rol oynayan anne 
babanın çocuğuna en iyi imkânları sunması, 
çocuğun eğitimine etkin olarak katılabil-
mesi, onunla sağlıklı bir etkileşime gire-
bilmesi ve gelişimini destekleyici uyarıcı 
bir ortam hazırlayabilmesi gibi konularda 
desteklenmesi gerekmektedir. Bu nedenle 
aile eğitim programları ile anne babaların 
bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi önem 
kazanmaktadır. Aile eğitim programlarının 
temel amaçları çok benzemekle birlikte uy-
gulamada farklı yöntemler kullanılmaktadır 
(Ersoy ve Tezel Şahin, 1999). Aile eğitimi 
evde veya kurumda, bireysel veya grup ola-
rak yapılabilir (Myers, 1996). 

Okul öncesi eğitimle bütünleştirilmiş aile 
eğitimi yaklaşımında, okul öncesi eğitim 
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yeri ve zamanı açıkça belirtilmelidir. Kon-
feransın düzenleneceği ortam ses, ışık, ısı 
özellikleri dikkate alınarak düzenlenmeli, 
kullanılacak materyaller katılımcıların ra-
hatça görebileceği şekilde yerleştirilmelidir. 
Konferans bir saaten fazla sürecekse 10-15 
dakikalık bir ara verilerek çay, kahve ikramı 
verilebilir. Anne babaların yararlanabile-
cekleri konuyla ilgili stantlar hazırlanabi-
lir (Temel, 2009; Tezel Şahin ve Özyürek, 
2011).

Konferansa, sadece okul öncesi eğitim ku-
rumuna devam eden çocukların anne ba-
baları değil, konuya ilgi duyan diğer anne 
babalar da katılabilir. Konferans, uzman 
kişinin konuştuğu bir toplantı şeklinde ol-
mamalı, anne baba katılımını sağlayacak 
yöntem ve teknikler kullanılmalıdır. Anne 
babanın soru sorması veya yaşantılarından 
örnekler vermesine fırsat verilmesi katılımı 
artırabilir (Eliason ve Jenkins, 2003). 

Farklı eğitim tekniklerinden yararlanılması 
ve ailelerin aktif katılımlarının sağlanması, 
eğitim programının dikkat çekmesini sağlar. 
Özellikle okul öncesi eğitimde, uygulanan 
eğitim programından istenilen faydanın 
sağlanabilmesi, belirlenen amaçlara ulaşıla-
bilmesi açısından ailenin eğitimi ve eğitim 
etkinliklerine katılımı oldukça önemlidir. 
Bu nedenle, anne baba eğitim programla-
rının etkili ve başarılı olabilmesi için, bu 
programlarda ailelerin aktif olmaları sağ-

kurumuna devam eden çocukların anne ba-
balarına, aynı kurumda veya evde eğitim 
verilmektedir. Okul öncesi eğitim kurum-
larında, anne babaların eğitim programına 
katılımını sağlamak için veli toplantıları, ev 
ziyaretleri, yazılı iletişim yolları, konferans, 
vb. farklı eğitim çalışmaları uygulanarak 
anne babalara ulaşılır. Anne babaları çocuk 
gelişimi ve eğitimi, anne baba tutumları, ku-
rum içinde yapılan faaliyetler gibi konular-
da bilgilendirmek, anne babaların sorunları-
nı tartışmak amacıyla yıl içinde belirli ara-
lıklarla konferanslar düzenlemek gerekir. 
Konferans yoluyla, anne-baba-öğretmen 
iletişimi pekiştirilir, anne babalar program 
hakkında bilgi sahibi olarak programın bir 
parçası olduklarını hissederler, eğitime aktif 
olarak katılırlar (Tezel Şahin ve Özyürek, 
2011).

Konferanslar yılda en az iki defa yapılabilir. 
Konferans için seçilen konuların belirlen-
mesinde, ailelerin ihtiyaç duydukları konu-
lara öncelik verilmelidir. Konferans konusu, 
dönem başında anne babalara uygulanan 
“ihtiyaç belirleme formu” kapsamında be-
lirlenmeli, konferansın içeriğini anlatan bir 
konu alt başlığı belirlenmelidir. Konu belir-
lendikten sonra, konferansın kimin tarafın-
dan verileceğine karar verilerek yer, tarih ve 
zaman saptanmalıdır. Ailelere konferansın 
programı, merak uyandıran ve ilgi çeken 
bir davetiye ile önceden bildirilmelidir. Da-
vet mektubunda konferansın adı, konusu, 
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(N=20); Merkez İlçe’de Beşbinevler Ana-
okulu (N=100), Fevzi Çakmak İlköğretim 
Okulu anasınıfı (N=48) ve Karabük Beledi-
yesi “Eğitim Küçük Adımlarla Başlar” Av-
rupa Birliği Hibe projesi kapsamında okul 
öncesi eğitim kurumuna devam eden ço-
cuklar (N=20) ve aileleri konferansa davet 
edilecek grubu oluşturmuştur. Dört okuldan 
haber mektubu ile yapılacak konferansa da-
vet edilen ailelerden; 12’si baba, 73’ü anne 
ve bir babaanne olmak üzere toplam 86 kişi 
konferansa katılmıştır. 

VERİLERİN TOPLANMASI VE ANA-
LİZİ

Bu çalışmada, çalışma grubunda yer alan 
okulun anasınıfı öğretmeni tarafından sene 
başında uygulanan “Aile Eğitimi İhtiyaç 
Belirleme Formu” ile eğitim ihtiyacı olarak 
belirlenen “oyun ve oyuncak” konusunda, 
anne babaların eğitimi planlanmıştır. Aile 
eğitimi uygulaması öncesi, araştırmacı ta-
rafından eğitim ihtiyacı duyulan konunun 
ana hatlarının belirlenmesi amacıyla altı ya-
şındaki anasınıfı öğrencileri ve annelerine 
oyun ve oyuncakla ilgili sorular sorulmuş 
ve cevapları içerik analiziyle değerlendiril-
miştir. 

Konferans verilen diğer okullarda ise, kon-
ferans öncesi ve sonrasında sınıf öğretmen-
leri ve okul yöneticileri ile görüşülerek, 
konferans bitiminin hemen ardından katı-
lımcıların konuyla ilgili görüşleri alınarak 
genel bir değerlendirme yapılmıştır.

lanarak onlarla birlikte çalışılmalıdır (Te-
zel Şahin ve Özyürek, 2010). Anne babalar 
eğitim programlarına düzenli ve zamanında 
katıldıklarında olumlu pekiştireçler veril-
melidir (Tezel Şahin ve Özyürek, 2011).

Bu çalışmada, ailelerin aktif katılımının 
sağlandığı örnek bir aile eğitimi çalışması 
uygulanmış ve eğitim etkinliklerine ailele-
rin aktif katılımının, belirlenen hedeflere 
ulaşmadaki etkisini tartışmak amaçlanmış-
tır.

ARAŞTIRMA METODU

Çalışmada, nitel araştırma yöntemlerinden 
yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kulla-
nılmıştır. Nitel çalışmalar, belli olgu veya 
olayları kendi doğal ortamları içerisinde çok 
yönlü olarak derinlemesine incelemeyi kap-
sar (Saban, 2007). Bu çalışmada, ailelerin 
konferanslara ilişkin genel olarak görüşleri 
alınarak durum değerlendirmesi yapılmıştır. 

ÇALIŞMA GRUBU

Karabük İli Safranbolu İlçesi Misakı-ı Milli 
İlköğretim Okulu anasınıfına devam öğren-
ciler (N=41) ve anneleri pilot çalışma gru-
bunu oluşturmuştur. 

Yapılan pilot uygulamanın ardından, aynı 
konuda eğitim ihtiyacı belirlenen Har-
manlar İlköğretim Okulu “Avrupa Birliği 
Safranbolulu Çocukların Yanında” isimli 
Avrupa Birliği projesi kapsamında okul ön-
cesi eğitim kurumuna devam eden çocuklar 
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ne tür oyuncaklar satın aldıkları, evde oyun-
cak yapıp yapmadıkları, çocuklarının hazır 
alınan mı evde yapılan bir oyuncağı mı ter-
cih edeceği ve bunun nedeni” sorulmuştur. 
Kız çocuk anneleri çocuklarına bebek, dol-
gu oyuncak, yapboz gibi oyuncaklar; erkek 
çocuk anneleri ise araba, yapboz, tabanca, 
uçak gibi oyuncaklar aldıklarını belirtmiş-
lerdir. Bir anne dışında, anneler çocuklarıy-
la evde kutulardan araba, kukla, bebek, ör-
tülerle çadır, uçurtma, karton kutudan evler 
gibi oyuncaklar yaptıklarını ve çocuklarının 
evde yapılan oyuncağı tercih edeceğini dü-
şündüklerini söylemişlerdir. Buna rağmen 
anneler, evde zaman bulamadıkları için ve 
daha gösterişli ve dayanıklı olması nedeniy-
le için hazır oyuncak aldıklarını ifade etmiş-
lerdir. 

Değişen yaşam şartları, özellikle kentsel 
bölgede yaşayan çocukların düşük maliyetli 
ve daha az dayanıklı, düşük kalitede oyun-
caklara ulaşımını kolaylaştırmıştır. Ürüne 
kolaylıkla ulaşma ve kısa sürede yıpranma-
sı nedeniyle, oyuncaklar çocuklar tarafın-
dan çabuk tüketilebilir olarak görülmekte-
dir. Çocuğa, istediği oyuncağın birden çok 
çeşidi aynı anda alınabilmekte veya plansız 
bir şekilde istenilen oyuncak alınabilmekte-
dir. Her istediği alınan çocuk, ilk birkaç saat 
veya gün oynadığı oyuncağını sepet dolusu 
diğer oyuncaklarının yanına atarak yenisi-
ni isteyebilmektedir. Çocuğun televizyonda 
veya arkadaşında gördüğü bir oyuncak en 

BULGULAR VE TARTIŞMA

PLANLAMA AŞAMASI: AİLE EĞİTİ-
Mİ ÖNCESİ HAZIRLIK

Aile eğitimi ve katılımı çalışmalarının başa-
rılı olmasında, planlama en önemli aşama-
yı oluşturmaktadır. Planlama aşamasında, 
okulun imkanlarına göre hazırlanacak “İh-
tiyaç Belirleme” formlarının uygulanması, 
aile eğitimi ve katılımı çalışmalarının plan-
lanmasında önemli bir adımdır. Formların 
analizi sonucunda hangi konunun, hangi et-
kinlik yoluyla, kimlerle, ne zaman, nasıl ve 
nerede gerçekleştirileceği, aile bireylerinin 
bu etkinliklere nasıl katkı verebilecekleri 
planlanır (Ersoy, 2003, Yazar vd., 2006, Ay-
doğan, 2010). Bu çalışmanın planlama aşa-
ması; konu seçimi, eğitim etkinliğinin du-
yurulması, eğitim etkinliğinin hazırlanması, 
yer ve sürecin belirlenmesinden oluşmuştur. 

Çalışma grubundaki çocuklara;  “oyuncak-
larla oynamayı sevip sevmedikleri, en çok 
hangi oyuncaklarıyla oynamayı tercih ettik-
leri, evde yapılan bir oyuncakları olup ol-
madığı, evde yapılan bir oyuncağı mı yoksa 
satın alınan bir oyuncağı mı tercih ettikleri” 
sorulmuş ve cevapları kaydedilmiştir. Ge-
nel olarak kız çocuklar bebeklerle, erkek 
çocuklar arabalarla oynamayı; satın alınan 
değil evde yapılan bir oyuncakla oynamayı 
tercih ettiklerin ifade etmişlerdir. 

Tamamına yakını ev hanımı ve bir veya iki 
çocuk sahibi olan annelere ise “çocuklarına 
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da, sınıf öğretmeni ile birlikte eğitim içeriği 
belirlenmiş ve konferans için gerekli mater-
yaller konusunda okul yönetiminden destek 
alınmıştır. Aile eğitimi içeriği şu şekilde be-
lirlenmiştir:

- Oyun ve oyuncağın tanımı

- Oyun ve oyuncağın çocuk için önemi

- Çocukların tercih ettikleri oyun ve oyun-
caklar

- Oyuncak seçiminde dikkat edilecek hu-
suslar

- Oyuncak yapımında kullanılabilecek 
materyaller

- Basit oyuncak örnekleri

Konferansta, içeriğin sunulmasında örnek-
lerden yararlanılması, ailelere konuyla ilgili 
kısa ve öz bilgiler verildikten sonra, basit ve 
ekonomik oyuncaklar yapabilecekleri aktif 
katılımlı bir eğitim ortamı oluşturulması 
planlanmıştır.  Eğitim etkinliği sırasında, 
katılımcılarla oynanabilecek oyunlar, katı-
lımcıların kısa sürede yapabilecekleri oyun-
caklar ve bu oyuncakların yapımı için ge-
rekli materyallerin neler olabileceği ve nasıl 
temin edileceği belirlenmiştir. 

Konferansta, katılımcılara örnek olarak gös-
terilecek eğitici ve dolgu oyuncak örnekleri, 
kuklalar ve artık materyaller kullanılarak 
yapılan çeşitli oyuncaklar masalar üzerinde 
sergilenmiştir. Konferans öncesi, ailelerin 

yakın zaman içerisinde temin edilmekte, 
çocuğun gelişimine katkı sağlayacak bir 
materyal olma yerine alış veriş duygusunu 
tatmin etme aracı haline gelebilmektedir. 
Maliyeti düşük bir oyuncak, kırılıp bir ke-
nara atıldığında önemsenmezken pahalı bir 
oyuncak, camekânlı bir dolapta süs olarak 
yerini alabilmektedir (Özyürek ve Begde, 
2012).

Batur Musaoğlu, (2009) çalışmasında, ku-
rumların uyguladıkları aile eğitim etkin-
likleri arasında konferansın ilk sırada yer 
aldığını bulgulamıştır. Bu çalışmada, pilot 
okuldaki anasınıfı öğretmenleri, ailelere 
konuyla ligli konferans yapılmasının uy-
gun olduğunu ifade etmişlerdir. Araştırma-
cı tarafından konuyla ilgili bir konferans 
planlanmış, ailelerin ihtiyaçlarına yönelik 
bir içerik hazırlanıp aktif katılımlarının 
sağlanmasının, hem aile katılımını olum-
lu etkileyeceği hem de okul için örnek bir 
uygulama teşkil edeceği düşünülmüştür. 
Konferans için en uygun zaman dilimi, okul 
öncesi öğretmenleri tarafından belirlenmiş, 
ailelere haber mektubu gönderilmiştir. Sınıf 
öğretmeninden konferans konferansa davet 
mektubunda “Çocuğumuz İçin Bir Oyuncak 
Yapalım” konusunun vurgulanarak dikkat 
çekilmesi, ayrıca ailelere konferansın tam 
olarak belirtilen saatte başlayacağının sözel 
olarak hatırlatılması istenmiştir. 

Çalışma grubundan edinilen bilgiler ışığın-
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düşük, çocuğun eğitiminin önemi hakkın-
da gereği kadar bilgi sahibi olmayan, anne 
babalıkta etkisiz, çalışma saatleri uygun ol-
mayan ve problemlerin çözümü için tek bir 
cevapla yetinmeye meyilli ailelerin, bu tür 
eğitim etkinliklerine katılımlarının düşük 
olduğu gözlenebilmektedir (Miller, 1996; 
Baydar vd., 2003). 

Genel olarak aile eğitim programlarının 
daha çok anne eğitimi üzerinde yoğunlaş-
tığı, baba eğitiminin ihmal edildiği görül-
mektedir. Aile bir bütün olarak düşünül-
düğünde, babaların da en az anneler kadar 
eğitim gereksinimleri olduğu kabul edil-
melidir. Programın etkililiğine katkı sağ-
lamak için, babalara da ulaşmak için çaba 
gösterilmesi gereklidir (Sewards ve Yeatts, 
1997; Fagan ve Palm, 2004). Bu çalışmada 
da, eğitim etkinliği olarak planlanan kon-
feransa annelerin katılımı dikkat çekmiştir. 
Pilot okuldaki çocukların annelerinin tümü 
konferansa katılmışlardır.  Bu konuda, sınıf 
öğretmenin konuya ilişkin duyarlığı ve aile-
leri teşvikinin önemli olduğu gözlenmiştir. 
Konferansın başında, anneler katılımların-
dan dolayı tebrik edilmiş, çocuk eğitiminde 
anne kadar babanın ve aile büyüklerinin de 
önemli olduğu vurgulanmıştır. 

Sınıf öğretmenleri, katılımcıların konferan-
sa söylenen saatte gelmeyebileceklerini ve 
en azından on dakika beklenmesini öner-
mişlerdir. Konferans öncesi, katılımcıların 

rahat olarak oturabileceği bir ortam hazır-
lanmış, oyuncaklar ve oyuncak yapımında 
kullanılacak materyaller masalar üzerine 
yerleştirilmiştir. Materyal masalarına boya 
kalemleri, resimli boyama sayfaları, resimli 
dergiler ve broşürler, makas, yapıştırıcı, boş 
plastik su şişeleri ve kapakları, süt ve mey-
ve suyu kutuları, eski çoraplar, elyaf, iğne-
iplik, renkli düğmeler, tülbent, havlu, renkli 
örgü yünleri, kâğıt ve kalemler konmuştur. 
Etkinliğin son aşamasında yapılacak çalış-
ma için ise, tüm katılımcıların yaklaşık üç 
katı sayısınca üzerinde resimler bulunan 
boyama sayfaları, kuru pastel boyalar ve 
bir pvc kaplama makinesi hazır bulundurul-
muştur (Resim 1).

Resim 1 Konferans hazırlığı

UYGULAMA AŞAMASI: AİLE EĞİTİ-
MİNİN UYGULANMASI

Konuların ve zamanın belirlenmesinde ai-
lelerin fikirlerinin alınması, eğitimcinin 
ailelerin eğitime katılımını sağlayan veya 
engelleyen konuları bilmesi ve onları teş-
vik etmesi katılımı artırabilir. Özellikle sos-
yo-ekonomik durumu ve öğrenim düzeyi 
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ren gelişimlerini etkileyen en önemli faktör 
oyunlar ve oyuncaklardır. Oyun oynamak, 
öğrenilen bir eylemdir (Duygulu, 2010). 
Bu nedenle, çocuğun ilk oyun etkinliklerini 
aile ortamında öğrendiği söylenebilir. Kon-
feransta, annelerle birlikte “Başparmağım” 
adlı parmak oyunu, “Tuz Buz” ve “Yüzük” 
oyunları oynanmıştır. Oyunlar esnasında, 
tüm katılımcıların yüzlerindeki gülümse-
meye dikkat çekilmiş ve oyunun her yaşta 
insan için olumlu etkileri vurgulanmıştır 
(Resim 2). 

Her birey, hayatının belli bir döneminde 
oyun oynamış ve oyuncakları oyunun bir 
parçası olarak kullanmıştır. Çevresel koşul-
lar ve ekonomik şartlar, ailenin tutumu ve 
bireyin özellikleri oyuncak seçiminde ve 
oyuncaklarla oynamada önemli bir etkiye 
sahiptir (Özyürek ve Begde, 2012). Konfe-
ransta, oyuncakla ilgili konulardan bahse-
dilirken masa üzerinde sergilenen oyuncak 
ve kukla örnekleri gösterilmiştir. Ayrıca 
gönüllü katılımcılara çeşitli materyaller ve 
bu materyallerin kullanımına ilişkin ipuç-
ları verilerek kendisinden basit bir oyuncak 
yapması istenmiştir (Resim 3).

masalar üzerinde sergilenen farklı oyun-
cakları incelemeleri için yaklaşık on daki-
kalık bir süre tanınmıştır. Bu süre zarfında, 
katılımcı sayısının artması beklenmiş, haber 
mektubunda belirlenen eğitim etkinliği saa-
tinden on dakika sonra konferans sunumuna 
geçilmiştir. Sunum devam ederken katılım-
cı sayısının arttığı gözlenmiştir. 

Konferansla ilgili sunum, projeksiyon ci-
hazı kullanılarak bilgilerin perdeye yansı-
tılması şeklinde yapılmış ve yaklaşık yirmi 
beş dakika sürmüştür. Sunum içeriğinde 
konuyla ilgili kısa bilgiler, özellikle oyun 
ve oyuncaklarla ilgili örnek resimler yer 
almıştır. Sunumda, annelerden çocukluk-
larında oynadıkları oyun ve oyuncakların 
neler olduğu sorulmuş ve örnek vermeleri 
istenmiştir. Anadolu’da çocuklar, doğadan 
buldukları malzemelerle kendi oyuncakları-
nı kendileri üretmişlerdir. Özellikle pişmiş 
topraktan oyuncaklar ve kuklalar önemli 
oyun araçlarını oluşturmuştur (Öztürk Ay-
nal, 2010). Teknolojik gelişme ve sanayileş-
me, çocukların dünyasına kazandırdığı çok 
farklı oyuncaklar yanında çocuk oyun ve 
oyuncaklarında değişime, çeşitli oyuncak-
ların da yok olma sürecine girmesine neden 
olmuştur. Günümüzde yok olmamak için di-
renen, yapım aşamasında insan eli değme-
miş, birebir tabiatın sunduğu oyuncaklar da 
bulunmaktadır (Özbakır, 2009).

Çocukların hayatla tanıştıkları andan itiba-
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—Renkli elişi kâğıdı, makas, boya, yapıştı-
rıcı: parmak kukla, el kuklası.

—Boş plastik su şişesi, yapıştırıcı, merci-
mek, tülbent: marakas, kundakta bebek.

—Boş meyve suyu kutuları, şişe kapakları, 
makas, yapıştırıcı: araba.

—Boş plastik yoğurt kabı, yapıştırıcı, ma-
kas: davul, kova, kalemlik.

—Kâğıt havlu rulosu, bant: dürbün.

—Kısa çoraplar, makas, renkli ipler, iğne, 
iplik: el kuklası (Resim 3).

—Naylon torba, gazete kâğıtları: top.

—Bebek tulumu, eldiven ve çorapları, elyaf 
dolgu malzemesi: dolgu bebek.

Bu çalışmalar, konferans sunumu devam 
ederken kısa sürede tamamlandıktan sonra, 
diğer annelere nasıl yapıldığı anlatılıp gös-
terilmiştir. Konferansta özellikle, evdeki çe-
şitli artık materyallerin kullanımıyla ekono-
mik oyuncakların yapılabileceği ve çocukla 
birlikte geçirilecek zamanın önemi vurgu-
lanmıştır. Annelere, verilen materyalleri 
kullanarak başka neler yapılabileceği sorul-
muş, görüşleri alınmış ve bu konuda hayal 
güçleri ölçüsünde çok çeşitli ürünler orta-
ya çıkarabilecekleri ifade edilmiştir. Daha 
sonra, “Çocuğun gözünde hazır alınan bir 
oyuncağın mı, yoksa evde çocukla birlikte 
yapılan basit bir oyuncağın mı daha değerli 
olacağı” sorulmuş ve annelerden “çocuk-

Resim 2 ve Resim 3 Konferanstan gö-
rüntüler

     

Katılımcılar, bireysel olarak veya ikili grup-
lar halinde çalışarak şu oyuncakları yapmış-
lardır:

—Yüz havlusu ve tülbent: kundakta bir be-
bek (Resim 3).

—Külotlu çorap, elyaf, makas, iğne, iplik, 
yapıştırıcı, renkli ipler ve düğmeler: dol-
gu bebek, tırtıl.

—Resimli kartlar ve dergiler, makas: ara-
balar ve hayvanlardan oluşan eşleştirme 
oyun kartları.
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raflar çekilmiş ve kamera kayıtları yapıl-
mıştır. Konferansın son bölümünde, konu-
nun önemli noktaları kısaca özetlenmiş ve 
annelerin katılımlarından duyulan memnu-
niyet bir kez daha dile getirilmiştir. 

Konferans sonunda annelere, çocukları için 
birer oyuncak yapabilecekleri söylenmiş ve 
ilgili materyallere dikkat çekilmiştir. Önce-
den boyama kitaplarından çizilerek çoğaltı-
lan resimli kağıtlar gösterilmiş ve anneler-
den çocuklarının seveceğini düşündüğü bir 
resmi seçmeleri istenmiştir. Daha sonra ken-
dilerine kuru pastel boyalar verilmiş ve bu 
resmi istedikleri gibi boyamaları söylenmiş-
tir. Bu arada, sınıftaki çocukların da etkinli-
ğe katılması sağlanmış ve anne-çocuk ikilisi 
şeklinde çalışılmıştır. Anneler, çocuklarıyla 
birlikte resimli sayfaları boyamaya cesaret-
lendirilmiş, gerektiğinde şekil ve zemin bo-
yamada dikkat edilecekler ve renklerin uyu-
mu konusunda destek olunmuştur (Resim 
4). İsteyen katılımcılar birden fazla çalışma 
yapmıştır. Katılımcıların boyaması bittikten 
sonra, yapılan ya da dergilerden vb. kesilen 
bir resmin veya herhangi bir fotoğrafın kar-
ton bir zemin üzerine yapıştırılıp sağlam-
laştırıldıktan sonra, eşit parçalara ayrılarak 
yapboz oluşturulabileceği ifade edilmiştir. 
Çalışmada, zamanı verimli kullanmak ve 
örnek olması açısından, konferans öncesi 
hazır bulundurulan pvc kaplama aracı kulla-
nılarak annelerin çocuklarıyla birlikte boya-
dıkları resimler pvc kaplanmıştır. Bu işlem-

la birlikte yapılan oyuncağın daha değerli 
olacağı” cevabı alınmıştır. Ayrıca anneler, 
çocukların hazır alınan oyuncağın nasıl ça-
lıştığını, vb. merak ederek kısa zamanda kı-
rıp zarar verdiklerini, oysa evde yapılacak 
oyuncaklara kendileri de katkı sağladıkları 
için daha fazla değer vereceklerini, oyun-
caklar zarar görse bile yerine yenisinin kon-
masının sorun olmayacağını belirtmişlerdir. 

Oyuncak olarak değerlendirilmesi için, 
oyuncağın sadece hazır yapılmış bir ürün 
olması gerekmez. Çocuğun oyun oynarken 
kullandığı her türlü materyal oyuncaktır 
(Duygulu, 2010). Çocuk çevresinde çok faz-
la türde oyuncak satıldığını görmesine rağ-
men, ailenin hiçbir şekilde oyuncak alama-
ması da çocuğu hayal kırıklığına uğratabilir. 
Bu durumda, ailenin evde yapabilecekleri 
basit oyuncaklar teselli edici olabilir. Fakat 
belki de bu teselli edici oyuncaklar, her gün 
bir yenisi eklenen sepet dolusu oyuncaktan 
daha fazla bir öneme sahiptir. Çocuk oyun-
cağa sahip olmasında, anne babasının ken-
disi için çaba gösteriyor olmasından mutlu 
olur, daha özenli koruyacağı oyuncağına 
değer vermeyi öğrenir. Anne baba, çocuğu 
ile oyun zamanını paylaşarak sosyal birlik-
telik yaşar (Özyürek ve Begde, 2012).

Eğitim etkinliği ile ilgili kayıtlar, önemli bir 
paylaşım ve değerlendirme materyali oluş-
turmaktadır (Aydoğan, 2010). Konferans 
süresince, yapılan etkinliklerle ilgili fotoğ-
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Resim 4 ve Resim 5 Oyuncak/yapboz 
yapımı etkinliği

     

DEĞERLENDİRME AŞAMASI: AİLE 
EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Aile eğitiminin uygulanmasında başarıyla 
ulaşmak için, eğitim programının hazırlan-
ması ve uygulanması yanında, değerlen-
dirme yapılmasının önemi büyüktür (Tezel 
Şahin ve Özyürek, 2011; Tezel Şahin ve 
Özyürek, 2010). Çalışmada, konferansın ar-
dından çocuklarıyla birlikte yaptıkları yap-
bozlar bittikten sonra, annelere uygulanan 
bu eğitim etkinliğine ilişkin görüşlerinin 
neler sorulmuştur. 

le, hem sert bir zemin oluşturulması hem de 
dayanıklılık sağlanması amaçlanmıştır.  

Oyuncaklardan, beklenen faydanın sağla-
nabilmesi için, belli bazı özellikleri taşı-
masına özen gösterilmelidir. Oyuncaklar 
çocuğun yaşına, zihin gücüne, gelişimine 
ve ilgisine uygun olmalı, çocuğun beden, 
zihin ve sosyal gelişimine katkı sağlamalı-
dır. Birden fazla çocuğun birlikte oynaya-
bileceği nitelikte olmalı, çocuğun merakını, 
el becerilerini, hayal gücünü ve üreticiliğini 
geliştirmeye uygun olmalıdır (www.kucu-
kinsan.com, 2010). Bu çalışmada annelere, 
yaptıkları resmi yapboz olarak çocuklarına 
sunabilecekleri söylenmiştir. Çocuklarının 
yaşına ve gelişim düzeyine göre, resimleri 
başlangıçta az sayıda parçalara ayırabile-
cekleri, çocuk parçaları kolaylıkla birleştir-
diğinde parça sayısı artırılarak oyuncağın 
yapımını güçleştirebilecekleri belirtilmiştir. 
Annelerin yaptığı resimler, resmin özelliği-
ne ve çocuklarının yaşına göre en az dört, 
en fazla on iki parçaya ayrılarak yapboz 
oluşturulmuştur. Yapboz parçaları girintili 
çıkıntılı bölümler yerine kesme kolaylığı 
açısından dörtgen, dikdörtgen veya üçgen 
şekillerinden oluşmuştur (Resim 5).
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burada yaptıklarımızı biz de evde yapabili-
riz.”

“Çocuklar oyuncakların kıymetini bilmiyor. 
Bizim bir iki oyuncağımız olurdu, hep onlar-
la oynardık. Şimdiki çocuklar ne görse isti-
yor. Alabilen var, alamayan var. Almayınca 
kötü anne baba oluyoruz, alınca ertesi gün 
bir kenara savrulup atılıyor. Belki birlikte 
yaptığımız oyuncak, daha kıymetli olur.”

“Valla, ben çok memnun kaldım. Başka za-
man olsa uykum geliyordu.”

“Burada biraz çocukluğumuzu hatırladık, 
oyun oynamak iyi geldi.”

“Yine böyle konferans yapılacak mı?”

Daha sonra annelere, verilen materyaller-
le yapılan oyuncakları çocuklarına hediye 
edebilecekleri söylenmiştir. Bazı anneler 
yapılan oyuncakların fotoğraflarını çekmiş-
ler, biraz daha kalıp çalışmak istediklerini 
belirtmişlerdir.  Daha sonraki günlerde bazı 
anneler, çocuklarıyla birlikte evde yaptıkları 
oyuncakları okula getirerek sınıf öğretmeni 
ve diğer ailelerle paylaşımda bulunmuşlar-
dır.

Konferansa katılan anasınıfı öğretmenleri 
ve okul yöneticileri de yapılan çalışmanın 
kendileri için değişik bir uygulama olduğu-
nu, ailelerin çok memnun kaldıklarını, daha 
sonraki zaman diliminde aile eğitimlerinin 
planlanmasında işbirliği yapmak istedikle-
rini ifade etmişlerdir. 

Değerlendirme aşamasında annelere, ço-
cukların hayatında oyun ve oyuncakların 
önemli bir yeri olduğu, evde bulunan birçok 
materyalin çocuk için oyun ortamı sağlaya-
bileceği (Egemen, Yılmaz ve Akil, 2004), 
oyuncak alımında belli bazı özelliklere dik-
kat edilmesi gerektiğinin önemi üzerinde 
durulduğu söylenmiştir. Uygulanan etkin-
likte, çocuklarıyla birlikte evde çeşitli oyun-
caklar yapabileceklerine ilişkin ipuçları ve-
rilmeye çalışıldığı vurgulanmıştır. Anneler-
den, kendilerinin de bir şeyler yaparak aktif 
şekilde katıldıkları eğitim etkinliği ile ilgili 
olarak görüşlerini söylemeleri istenmiştir. 
Söz alan anneler, oyun ve oyuncak konu-
sunda bilgilendiklerini ve aktif katılımdan 
memnuniyetlerini genel olarak şu şekilde 
bildirmişlerdir:

“Konferans deyince, gelmek istemedim. 
Böyle, biz de bir şeyler yapınca çok iyi 
oldu.”

“Keşke tüm konferanslar böyle olsa.”

“Ben geç kaldım, keşke erken gelseydim.”

“Çocukluğumuzu hatırladık, bilmediğimizi 
öğrendik, bildiklerimizi hatırladık.”

“Kızım ona bir oyuncak götürdüğüm için 
çok sevinecek.”

“Benim komşularım gelemedi, yine böyle 
bir şey yapacak mıyız?”

“Aslında biz de ihmal ediyoruz. Çocuklar 
böyle oyuncakları daha çok seviyor. Bugün 
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nın sınırlı olması, evde bakmaları gereken 
başka çocuklarının olması, bilgi eksiklik-
leri, okula karşı olumsuz tutumları, maddi 
imkânları ve yaşam koşullarının yetersizliği 
gibi nedenler olabilir (Abbak, 2008).

Pilot okulda olduğu gibi diğer dört okulda 
da, oyun ve oyuncak konusunda ailelerin 
aktif katılımlarının sağlandığı konferans 
verilmiştir. Bu dört okuldan birinde annele-
rin tamamına yakını katılım sağlarken, iki 
okulda annelerin yaklaşık yarısı, bir anao-
kulunda ise üçte biri oranında katılım sağ-
lanmıştır. Dört okulda toplam 12 baba ve 1 
babaanne konferansa katılmışlardır. Okul-
lardan birinde, aile haber mektubuna kon-
feransın başlama saati gerçek saatinden ya-
rım saat önce yazılmış, bunun nedeni olarak 
da katılımcıların söylenen saatten geç bir 
saatte gelme ihtimallerinin yüksek olması 
gösterilmiştir. Kaliteli bir aile eğitimi ve 
okul-aile işbirliği programının iki özelliği 
vardır. Bunlar, zaman ve enerjinin verimli 
kullanılması ve etkili, açık bir iletişimin ku-
rulmasıdır (Blackwell, 2009). Bu çalışma-
da, düzenlenen konferanslara katılım oranı-
nın beklenenden düşük olmasında, ailelerin 
katılıma yeterince teşvik edilmeyişi ve daha 
önce uygulanan konferansların istenen etki-
yi oluşturmamış olmasının etkili olabileceği 
düşünülmüştür.

Konferans verilen okullarda, konferans son-
rasında hem aileler hem de anasınıfı öğret-

YAYGINLAŞTIRMA: AİLE EĞİTİ-
MİNİN DİĞER OKULLARDA UYGU-
LANMASI

Eğitim etkinliği olarak gerçekleştirilen kon-
ferans hakkında, sınıf öğretmeni ve aileler-
den olumlu geri bildirimler alınmasının ar-
dından, Karabük ve Safranbolu’daki diğer 
okullardan gelen aile eğitimi talepleri üze-
rine, sınıf öğretmeni ve okul yöneticilerine 
pilot okulda yapılan çalışma ile ilgili bilgi 
verilmiştir. Kendi okullarında, aile eğitimi 
ihtiyaç belirleme çalışmaları sonucunda, ai-
lelerin “oyun ve oyuncak” konusunda eği-
tim ihtiyaçları olup olmadığı sorulmuştur. 
Dört okul, konuyla ilgili olarak aile eğitimi 
ihtiyacı olduğunu belirtmiştir. Fakat okul 
öncesi öğretmenleri, genel olarak eğitim et-
kinliklerine babalardan çok annelerin katıl-
dığını, aileler için düzenlenen konferanslara 
katılım konusunda istenen başarının sağla-
namadığını ifade etmişlerdir. Buna rağmen, 
eğitim etkinliğinin konferans şeklinde ol-
ması talep edilmiştir. 

Ailelerin eğitime katılmamaları okuldan 
veya aileden kaynaklanabilir. Bunlar, okul 
yöneticisi ve öğretmenlerin konuya yeterin-
ce önem vermemesi, yeterli bilgi ve becerile 
sahip olmaması, planlamanın uygun şekilde 
yapılmaması, eğitim ve aile katılım etkin-
liklerinin bir veya birkaç yöntemle sınırlan-
dırılması; ailenin çocuğun eğitimini okulun 
sorumluluğu olarak görmesi, zamanları-
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—Eğitim etkinliği planlanırken, ailelerin 
katılabilecekleri en uygun zaman özel-
likle göz önünde bulundurulmalıdır. Bu 
zamanın, yalnızca anneler değil babala-
rın da katılabileceği şekilde planlanması-
na özen gösterilmelidir.

—Eğitim etkinliklerine, yalnızca anne ba-
balar değil ailedeki diğer bireylerin de 
katılımının beklendiği vurgulanmalıdır. 
Böylece, büyükanne ve dede gibi aile bü-
yükleri ya da çocuğu okul öncesi eğitime 
devam etmeyen ailelerin de eğitim etkin-
liklerinden faydalanması sağlanabilir.

—Her türlü etkinlikte, randevularla ilgili 
zamana uyulması önemlidir. Okul-aile 
işbirliğinde, gerek okul personeli ge-
rekse aileler belirlenen zamana uymaya 
özen göstermelidirler. Böylece, zama-
nın önemi konusunda bir bilinçlendirme 
oluşturulabilir.

—Aile eğitimi çalışmaları planlanırken yal-
nızca tek bir yöntem yerine farklı yön-
temlerden yararlanılması yoluna gidil-
melidir. Örneğin; bir konuda konferans 
tercih edilirken başka bir konuda afiş ya 
da broşürler, kitapçıklar, eğitim CD’leri, 
film gösterimleri, vb. kullanılabilir.  

—Aile eğitim yönteminde konferanstan 
yararlanılacaksa, bir uzmanın sunumu 
ve katılımcıların pasif dinleyici olmala-
rı şeklinde değil, katılımcıların dikkatini 
sürekli kılmak ve onları öğrenmeye gü-

menleri ve okul yöneticilerinden değerlen-
dirme yapmaları istenmiştir. Genel olarak 
konferansa katılanlar, konferanstan duy-
dukları memnuniyeti pilot uygulamadakine 
benzer şekilde dile getirmişlerdir. Özellikle 
katılımcıların oyun ve oyuncak örnekleri 
vererek, oyun oynayarak veya oyuncak ya-
parak eğitim etkinliğinde kendilerinin de 
aktif bir rol almalarının, zihinlerinde yer 
alan “konferans” imgesini değiştirdiği söy-
lenebilir. 

SONUÇ VE ÖNERİLER

Beş farklı okul öncesi eğitim kurumunda 
uygulanan aile eğitimi etkinliği çalışmasın-
da, anne babaların eğitim ihtiyacına göre 
eğitim etkinliği planlandığında ve eğitim 
etkinliğine aktif katılımları sağlandığında, 
aile eğitimi ve katılımı çalışmalarının daha 
verimli geçeceği ve olumlu sonuçlar elde 
edileceği sonucuna varılmıştır. Bu sonuçtan 
hareketle ve literatür bilgileri ışığında aşa-
ğıdaki öneriler geliştirilmiştir: 

—Okullarda sene başında, anne babalara 
“Aile Eğitimi İhtiyaç Formu” doldurma-
ları istenerek bu formalar değerlendiril-
meli ve ailelerin eğitim ihtiyacı duyduğu 
konular öncelik sırasına göre sıralanma-
lıdır. Yıl içinde yapılacak eğitim etkinlik-
lerinde, bu öncelik sırasına göre en fazla 
ihtiyaç duyulan konudan başlanmalıdır.
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Abstract: This paper aims to provide information on UbiPOL project, as a leading-edge 

e-participation and m-government tool. The discussion is based upon a literature review on 

mobile government, governance and participatio n. Project’s general system and specific technical 

information are also provided to complement, such as SOAP web services, policy making work 

flow (pmwf) engine and its corresponding editor as a web application, among other more peripheral 

tasks such as developing “clustering” and “topology” in commons module, and providing some 

geographical data regarding the POIs in Turkey to field trials. The main focus of the paper is the 

specifically underlying innovative features about web services and configuration management. The 

resulting system can be considered an innovative location-based citizen survey application, with 

important usage areas for ( local) public institutions. 

Keywords: UbiPOL, e-participation, m-government, web services, configuration management

MOBILE GOVERNMENT, PARTICIPATION, WEB SERVICES 
AND CONFIGURATION MANAGEMENT 

Özet: Bu çalışma, öncü bir e-katılım ve m-devlet aracı olarak UbiPOL projesi hakkında bilgi 

vermeyi amaçlamaktadır. Çalışmadaki metin akışı, öncelikle mobil devlet, yönetişim ve katılımcılık 

üzerine bir kaynak taraması temeline dayanmaktadır. Ardından bütünleyici olarak projenin genel 

sistem ve özel teknik bilgilerine yer verilmiştir. Örneğin SOAP web servisleri, bir web uygulaması 

olarak politika üretme iş akışı motoru ve yardımcı editörü, diğer bilgilerin yanında, verilmektedir. 

Ayrıca, konfigürasyon yönetimi ve web hizmetlerdeki yenilikçi özelliklere vurguda bulunulmaktadır. 

Ortaya çıkan sistem, lokasyon-tabanlı yenilikçi bir vatandaş anket uygulaması olarak (yerel) kamu 

kurumları için önemli kullanım alanları sunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: UbiPOL, e-kaıtlımcılık, m-devlet, web servisler, konfigürasyon yönetimi
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1 Introduction

As e-government services and initiatives 
aim to benefit from the use of leading-edge, 
most innovative technologies in improving 
governments’ fundamental functions, re-
cent mobile and wireless technologies also 
create a “mobile government” direction for 
e-government. Mobile government can then 
provide more convenient accessibility and 
availability (power of pull), better precisi-
on and personalization in targeting users 
and delivering content (power of push), and 
larger and wider user base (power of reach) 
(Kuscu,et all 2007:1-11) Mobile govern-
ment applications can then not only provide 
ubiquitous access but also can take upon the 
movement in favour of mobile technology 
usages, and initiate new ways that ultima-
tely better benefits, and even empowers the 
users and citizens in their various flexibility 
needs (Rossel et all, 2006). For instance, 
location-based context aware services have 
the ability to utilize information about the 
user’s context and adapt services to a user’s 
current situation and needs, enhancing the 
utilization of mobile data services that so 
far lag behind mobile voice communication 
services by de Vos and et all (2008).

As a consequence, integration of egovern-
ment and mobile government initiatives 
can play a significant role in public admi-
nistration reengineering and transformation 

(Avdagić et all, 2008). In addition to pro-
vision of new, direct interaction channels 
between government and citizen, more ef-
ficient means of work are also operationa-
lised, thanks to use of mobile technologies 
in public sector such as hand held terminals 
for postal, traffic information syste m for 
police, vehicle monitoring by forestry ad-
ministration (Yener, 2008). Meanwhile, for 
instance, Kim and Choi (2006) introduce an 
ontology-based context model in ubiquito-
us computing environment, modeling con-
text metadata as well as context informati-
on (in a home domain). Finally, Ekong and 
Ekong (2010), among others, also recom-
mend m-voting as a solution for enhanced 
e-participation and e-governance. 

Thus, electronic and mobile government, 
governance and participation are hot strate-
gic topics in today’s global knowledge so-
ciety. Benefiting from a literature review on 
these topics, this paper introduces UbiPOL 
as an innovative project that can address the 
related issues. 

While general and technical system infor-
mation of UbiPOL project will be provi-
ded, the focus will be on developing web 
services and innovative features regarding 
configuration management. The paper will 
be concluded with areas of usage and dis-
semination. 
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individual’s location, public agencies can di-
rectly provide personalized services to each 
individual. “Real-time and location-based 
processes result in quick and easily acces-
sible data and communications, information 
consistency, responsive case management 
and seamless information exchanges.” (UN 
2012:76) From another perspective, the be-
low figure also depicts the application areas 
on m-government:

2 Lıterature revıew on mobıle govern-
ment, governance and partıcıpatıon

Becoming the most rapidly adopted tech-
nology in history and the most popular 
and widespread personal technology in the 
world, mobile phones and government (or 
m-government for short) can be considered 
as one of the most effective public chan-
nels in multiservice delivery. Since mobile 
phones are personal, and enable locating an 

Figure 1: Mobile Government Perspectives 
and Application Areas

 Source: Adapted from Mobile Government 
Consortium International  (2009, p. 4)

However there are limitations to the mobi-
le devices such as limited screen size and 
amount of material that is visible to the user. 
To overcome such limitations, it is impor-
tant for governments to utilize mobile-based 

technologies such as SMS (Short Message 
Service), a separate m-government site or 
mobile applications, which can also enable 
payment (UN 2012: 82). Selected mobile-
based channels for multiservice delivery can 
be found in the below Figure. Qatar, the Re-
public of Korea, Saudi Arabia, Singapore, 
the United Kingdom, and the United States 
are the only countries utilizing all channels. 
(UN 2012:76)
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tions support citizens for paying taxes, or 
officers for polling. Small applications are 
being developed to provide personalized 
services such as sending automatic birt-
hday wishes to citizens. Again most of these 
applications are based on SMS technology. 
(Ghyasi, Kushchu 2004)

The use of smart and web enabled phones, 
however, have begun to change the way 
in which citizens interact with govern-
ments, providing citizens various useful 
tools that include finding the nearest tax 
office to reporting problems, among ot-
hers. M-government would expand due to 
the high penetration of mobile services, and 
technology convergence. Other new mobile 
devices such as tablets would become the 

In Turkey, for instance, the SMS judicial in-
formation system, developed by the IT De-
partment of the Ministry of Justice of Tur-
key, provides a legal notification service for 
its citizens and lawyers. The system auto-
matically informs all case-related parties by 
SMS, when any legal event, data or announ-
cement related to their case needs to be sent. 
Although the SMS service does not replace 
official notifications, as it is only intended 
to provide up-to-date and timely informati-
on, thanks to it, the parties no longer have to 
go to the courts to collect such information. 
(UYAP, 2012) 

There are also other m-government projects 
such as developed applications in local go-
vernments in Turkey. For instance applica-

Figure 2: Selected mobile-based channels for multiservice delivery

Source: UN 2012 Figure 4.4
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e-government service provision with res-
pect to e-participation and provides an 
e-participation index supplementary to 
e-government indexes. The e-participation 
index consists of three aspects:

•	 the use of the Internet to facilitate pro-
vision of information by governments to 
citizens (“e-information sharing”),

•	 interaction with stakeholders 
(“e-consultation”),and

•	 engagement in decision-making proces-
ses (“e-decision making”).  (UN 2012: 
125)

Another important issue to ponder upon is 
then the use of mobile devices to enhance 
e-governance and e-participation, as well as 
m-governance and m-participation.

3 UBIPOL Project

Ubiquitous Participation Platform for Po-
licy Making (UbiPOL) is a EU-funded 
project that aims to develop a ubiquitous 
platform that allows citizens be involved 
in policy making pro cesses (PMPs) regard-
less of their current loca tions and time. As 
a result of this project, a proof of concept 
and a pilot application will be exhibited that 
practically citizens will be able to use their 
mobile devices to take part in local-govern-
ment policy making and implementation 
processes in their neighborhoods. As part of 
the project, for instance, Mobile eParticipa-

main connection tool to the Internet and 
therefore main channel to the e-government 
services. (UN 2012)

Meanwhile, e-governance complements 
e-government, as advanced levels of service 
supply by public organizations and demand 
by citizens. Accordingly democratic par-
ticipation and involvement of citizens into 
public affairs are increasingly becoming im-
portant, as well. 

Macintosh defines e-Participation as ICT 
use that enables citizens to connect with one 
another and with their elected representati-
ves in order to broaden and deepen political 
participation.  (Macintosh, 2007, Barbos, et 
all, 2011) Macintosh identifies three levels 
of participation in policy making processes: 
E-enabling, E-engaging and E-empowering 
(Macintosh, 2004). As the first level of par-
ticipation, E-enabling is the more accessible 
and understandable provision of relevant in-
formation. E-engaging is then the top-down 
consultation of citizens by policy makers, 
which is characterized by user access to in-
formation and reaction to policy-maker-led 
initiatives. As the final level, E-empowering 
supports active participation and facilitates 
bottom-up ideas that can influence the poli-
tical agenda, addressing the need to enable 
citizens influence and involve in policy for-
mulation.

The UN reports also analyses 
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ted issues that comprise the context for Ubi-
POL, are especially linked with locations. 
Thus, as citizens move according to their 
everyday life pattern, based on user-prede-
fined preference and dynamic location-ba-
sed-service provision, they receive notifica-
tions about relevant surrounding entities. In 
this way they can get involved and partici-
pate in policy making processes on the fly, 
engaging with not only top-down but also 
bottom-up policy-related issues. The below 
Figure illustrates the relevant system com-
ponents. ( Barbos, et all 2011) 

tion tools will increase citizen’s motivation 
to participate into policy making processes 
by linking policy issues with geographical 
objects which are confronted by citizens in 
their daily life. Citizens can then link site 
objects on the street with relevant politi-
cal issues and accordingly the probability 
to participate to the issues becomes higher. 
(Irani et al., 2010: 89-90)

From another perspective, UbiPOL is a 
context-aware platform for policy making, 
based-upon data/information on location, 
identity, time and activity. The entities, 
which are in the form of policy and repor-

Figure 3:  UbiPOl system components 

Source: Adapted from Barbos, Lee, Pop, Campos 2011
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mentation of facades. It can only be run 
in an EJB container(such as Glassfish).

4. Front-end Web Services (fews) : Its 
name could be a bit confusing, whene-
ver it is heard for the first time; because 
the front-end web services here do not 
mean services running on client devices. 
It is just a convention that was accepted 
by UbiPOL developer team and it means 
the services meeting requests coming 
from mobile clients; but not from Policy 
Makers. Since UbiPOL has two types of 
services, which are services for mobile 
clients based on (Simple Object Access 
Protocol) SOAP architecture and servi-
ces for Policy Makers based on (Repre-
sentational state transfer Architecture) 
Restful, this is because those services are 
diversified via their names.

5. opinionmining : Its single as well as too 
complicated purpose is to mine opinions 
of mobile clients. It will help policy ma-
kers to easily get the tendency of clients 
towards the policies that they are concer-
ned.

6. Policy Maker Back-End  applications 
(pmbews) : This is the counterpart of the 
fews module which meets requests co-
ming from policy maker back end app-
lication as well as pmwf editor applica-
tion.

7. pmwf : It is an engine for controlling 

Ubipol is then not only an m-government 
but also m-participation tool, as it provides 
a channel for citizens to report issues as well 
as give their opinions and make them be co-
unted for public policy-making processes. 
The following part will elaborate further on 
the related issues, specifically providing de-
tailed information on technical issues.

3.1 UbiPOL Technical Background

UbiPOL is composed of several Java, two 
javascript and two mobile modules. The-
ir names and brief details about what they 
stand for are listed below.

UbiPOL  Java Modules:

1. commons : As its name suggests, it is 
composed of several utility packages 
such as “clustering”, “xml (Extensible 
Markup Language) parsing”, “logging”, 
“io streaming”,  etc. for helping other 
module developers in common operati-
ons. 

2. domain : All facades definitions, doma-
in model  entities and basic persistency 
functionalities are wrapped by this mo-
dule. This is the most essential package 
for future developers to understand the 
infrastructure of the UbiPOL system.

3. Enterprise Java Beans  library (ejblib) : 
It is the Java2 Enterprise Edition J2EE 
implementation of domain model. It uses 
Enterprise Java Beans (EJB) for imple-
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4 web servıces and confıguratıon ma-
nagement ın ubıpol

UbiPOL consortium has been mostly dea-
ling with the SOAP web services, pmwf en-
gine and its corresponding editor as a web 
application. Consortium also accomplished 
some peripheral tasks such as “clustering” 
and “topology” in commons module, provi-
ding some geographical data regarding the 
(Point of Interest ) POIs in Turkey to field 
trials, among others such as UK. A closer 
look-at what consortium has done and is 
still prosecuting is provided below : 

4.1 Web Services Modules In UbiPol

1. pmwf : Basarsoft is cooperating with 
Brunel University to finalize this mo-
dule. Basarsoft had taken care of xml 
parsing and persistency packages of this 
module. It is still the maintainer of tho-
se packages. XML instances of “pmp” 
schema are generated by pmwf editor 
and those xml files are parsed by xml en-
tities coded in Java. Its persistency API 
was well-designed for enabling pmwf 
engine be consumed by both container 
and bean managed transactions. Spring 
framework was used to achieve the goal 
of Aspect Oriented Programming (AOP) 
for managing EAOs.

2. fews : The whole module has been ma-
intained by Basarsoft  until now and is 
still. This module has 5 distinct service 

workflow of policies designed through 
policy makers. It processes the xml sche-
ma created by the pmwf editor and store 
it on a database instance for persistency.

UbiPOL Javascript Modules:

1. (Policy Maker Back-End ) pmbe : It is 
a pure Javascript module for displaying 
contents, controlling display mechanism 
based on event handling and sending re-
quests as well as receiving responses. It 
forms the whole client side policy maker 
back end web application with the help 
of pure HTML.

2. (Policy Making Workflow) pmwfeditor : 
based on Model-View-Control architec-
ture as is pmbe, its aim is to present a lib-
rary for client side developers of pmwf 
editor.

UbiPOL Mobile Modules: 

1. (Front-end Client Library) fecl : front 
end client library was developed on 
Java2 Micro Edition (J2ME) platform to 
enable UbiPOL client application run on 
platforms which support J2ME via (Java 
Runtime Environment) JRE or (Kilobyte 
Virtual Machine) KVM.

2. feclandroid : As its name suggests, it is 
completely the same application as fecl  
along with its all functionalities; but for 
just to run UbiPOL client application on 
Android enabled mobile devices.
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XML file. Developers are able to configure 
properties such as: 

•	 The tags of web services, 

•	 Facades’ implementation injected to a 
web service, 

•	 Security level of specific web services,

•	  Log-level which can be set to debug, 
severe, warning, fine, verbose and info.

And finally any other arbtitrary property 
can be added  as a key-value pair which 
can be read by the configuration manager 
without requiring any additional methods.

5 dıscussıon

The successful implementation of a large 
scale project such as UbiPOL presents a 
challenge in the managerial, technical, and 
academic level. Nine partners from six dif-
ferent countries including academicals and 
private sector is a fact emphasizing the mag-
nitude of the challenge undertaken. Strict 
management procedures including periodi-
cal voice conversation and managerial level 
meetings ensured the well-going develop-
ment process, extracted the special know-
ledge accumulated in years of experience 
of each partner and combined it together in 
order to achieve the well-specified goals. 

In the technical level, endless difficulties 
were faced due to the open-source, web 
and mobile accessibility, extensibility, and 

endpoint implementations for UbiPOL 
SOAP web services. It consumes facades 
to meet the requirements of mobile client 
applications. It is just like an intermedi-
ary between mobile clients and domain 
module facades. It transforms messages 
between mobile client applicationsand 
domain module facadesback and forth. It 
also has an integration with the security 
module of Fokus from Fraunhofer.

4.2 Configuration Management In U�i-
Pol

UbiPOL project does not aim only to provi-
de only a tool for easing the communicati-
on amoung policy makers and citizens. The 
extensibility principle was a main guide in 
the developement process. The system of-
fers an API layer to future developers who 
will extend UbiPOL with additional func-
tionalities and/or integrate it with legacy 
systems. For these purpose were extracted 
the advanteges of the SOAP Web Services 
which provide a standarized communicati-
on technique among systems indipendently 
of their platform and client application, by 
using the currently widely spread HTTP 
transportation layer. 

In addition to the standard web services 
UbiPOL is enriched with a configuration 
manager enpowering developers to provide 
structural changes directly from a single 
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vernance and participation, as well project 
system and technical information. An inno-
vative e-participation and m-government 
tool has become possible to be implemen-
ted as a location-based survey in Turkey and 
UK.

UbiPOL’s implementation was a complex 
process. In order to maximize the effect 
of citizens’ participation in policy making, 
provide secure communication channels 
and a smooth interaction process a great ef-
fort was made for identification and utiliza-
tion of cutting-edge technologies. 

In this context and as elaborated in the pre-
vious sections the mobile technology was 
found crucial for a successful output. The 
developed mobile application aims to add-
ress a maximum number of mobile opera-
ting systems currently active in the market. 
Hence, providing it for Java Micro Editi-
on assures  that it will successfully run on 
systems such as: Android, Symbian, Bada, 
among others.

Although m-governing is a critical part of 
the system, no security trade-offs were ta-
ken under consideration. Moreover a close 
attention was paid to identification and aut-
hentication mechanisms. Citizens are iden-
tified by a country-based id assuring one 
person one vote principle, while a specific 
Ticket Server was dedicated to the authenti-
cation process. 

platform independent nature required on 
top of everything. One of the main duties 
of the technical teams was the research and 
adaptation of the most suitable technologies 
which would assure the fulfilment of such 
requirements. An Object Oriented approach 
was adopted for modularizing the system 
and a Service Oriented Architecture was 
implemented for client-server communi-
cation, decoupling the server side from the 
client which could be computer based, mo-
bile or any other system that supports HTTP 
transportation protocol.

Opinion mining task required a strict aca-
demic research and ontology-based algo-
rithms adaptation in order to extract valuab-
le results expressed by citizens. Specialists 
and academicians from involved academic 
institutes played a crucial role in this stage 
of the project. The smooth communication 
of them with the technical personnel played 
a critical role in the final achievement of the 
goals. However, taking under consideration 
the impact that UbiPOL will have in the po-
licy making and the direct involvement of 
citizens on these processes was a great mo-
tivator on overcoming the frequent presen-
ting difficulties.

6 Conclusıon

This paper has presented information on 
UbiPOL project, within a framework of a li-
terature review on mobile government, go-
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4. It can even be used at a competition in 
spatial sense. For instance, a competitor 
from a specific region cannot be voted 
by the people living in that certain regi-
on. This can be managed by the UbiPOL 
system. Moreover the winner may be de-
termined by it on the fly.

5. At exhibitions and some organizations, 
interests and opinions of attendees may 
be collected and used to guide attendees 
throughout the whole exhibition or orga-
nization.

Accordingly, as part of dissemination and 
exploitation, Basarsoft is planning to adver-
tise UbiPOL to Ankara and Altindag Muni-
cipalities upon the completion of UbiPOL 
System at the end of 2012. This is because 
of the good relationships with those munici-
palities, who really find this kind of techno-
logies and software tools valuable, interes-
ting and worthwhile, as well.

Meanwhile, one problem with UbiPOL is 
that it can only be supported by smart pho-
nes, which are more expensive than the 
regular devices that widely penetrates the 
public use. This is an important limitati-
on against the impact of the project as an 
m-government initiative for decreasing di-
gital divide. Still, in the future, smart pho-
ne technologies can be expected to become 
cheaper and more affordable by the general 
public. 

The opinion mining engine provides the po-
licy makers with the necessary tools such 
as ontology-based context model for data 
mining the citizens’ opinions and drawing 
conclusions which are displayed on web-
based graphical chart representation. 

In general, however, any area, where collec-
ting the opinions of users and enabling them 
to vote for anything are applicable, is sui-
table for the usage of UbiPOL System. Just 
to exemplify the usage areas, followings 
may be targeted:

1. Public institutes within micro/macro le-
vel, which concern planning cities and 
regions, may use it to collect the opini-
ons of the people only living in a certain 
region or even in a city about a policy.

2. Since academics sometimes need to ar-
range some surveys on public; they use 
mailing systems and/or other software 
applications to collect the replies to tho-
se surveys. Owing to the lack of analy-
sis of opinions and insufficient number 
of subscription; surveys may sometimes 
become nonsense for academics. Ubi-
POL team believes that it will be useful 
for them too.

3. Ministry of Tourism and/or local go-
vernments in touristic areas may use it to 
gather the thoughts of tourists (local or 
foreign) and use that information to lead 
their future policies.
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 ORTA ASYA’DA IX-X YÜZYILLARDA MEDENİYETİN 
YÜKSELİŞİNE GENEL BİR BAKIŞ 

Vahit CELAL
Ağrı İ�rahim �eçen Üniversitesi İslami İlimler �akültesi Öğretim Üyesi

Özet: Orta Asya’da IX-X.yüzyıllarda tüm alanlarda yaşanan gelişmeler dünya 
medeniyet tarihinde önemli yere sahiptir. Bu dönemde Harezmi, Farabi, İbn 
Sina, Biruni, Maturidi, Buhari, Tirmizi, Semerkandi gibi Orta Asya şerhlerinin 
künyelerini taşıyan birçok meşhur İslam alimleri ve filozofları yetişmiştir. Bağdat 
merkezli gelişen bilim ve düşünce faaliyetleri siyasi parçalanmaların sonucunda 
büyük oranda güç kaybederek, bilgi, düşünce ve ilim dergâhları Bağdat’tan Orta 
Asya’ya Horasan, Harezm, Fergana, Buhara, Semarkand bölgelerini içine alan 
Maveraünnehir’e kaymıştır. Harezm’in merkezi Urganç’ta “Ma’mun Akademisi”, 
Semerkand’da “Ulgubek Akademisi” ve buna benzer birçok ilim dergâhları bilimin 
çeşitli dallarında faaliyet göstermiştir. Daha önceki medeniyetlerin ve gelişmelerin 
daha da geliştirilerek, yeni yeni buluşlar, bilimsel ve tarihi eserler meydana getirerek 
daha sonraki nesillere (devirlere) taşınmasında çok büyük rol oynamıştır. Bu 
makalede kısa bir şekilde bu dönemde yaşanan gelişmeler hakkında bilgi verilmeye 
çalışılmıştır. 

Anahtar kelimeler: Orta Asya, Maveraünnehir, Felsefe, Bilim, İslam Dini ve 
Medeniyeti, İslam filozofları ve alimleri.

GENERAL APPROACH TO THE RISE OF CIVILIZATION IN 
MIDDLE ASIA DURING 9th AND 10th CENTURIES

Abstract: The developments in all aspects of life in Middle Asia during 9th and 
10th centuries have an important place in the whole civilization history of the world. 
During this period many famous Islamic scientists and philosophers, like Harezmi, 
Farabi, İbni Sina, Biruni, Maturidi, Buhari, Tirmizi, Semerkandi and some others 
have developed. Before these centuries the center of the science and philosophy was 
Bağdat, but due to the political conflicts in Bağdat, the schools of Islamic science and 
philosophy were replaced to the cities of Middle Asia, Horasan, Harezm, Fergana, 
Buhara, Semerkand where is called as Maveraünnehir. The Academy of Ma’mun 
was established in Urganç, the center of Harezm, and The Academy of Ulgubek 
was established in Semarkand and many other similar scientific institutions were 
established in this region. These centers played an important role in carrying the 
precious scientific and historical heritage of Islamic world to the next generations. 
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This research tries to point out the most important developments during this period.      

Key Words: Central Asia, Transoxiana, Philosophia, Science, Religion and 
civilization of İslam, Philosophers and scientists of İslam.  

VII. yüzyıldan itibaren Arap dünyasında 
İslam bayrağı bünyesinde oluşan Halifelik 
kısa zaman içerisinde çok geniş coğrafyayı 
fethederek büyük bir devlet kurmaya mu-
vaffak olmuştur. Bu tür oluşumlar Doğu 
Rönesans’ı diyebileceğimiz gelişmelerin 
başlanmasına neden olmuştur ve özellikle 
Orta Asya hudutlarını da ciddi olarak etki-
lemeye başlamıştır. Bu dönemde İslami ve 
dünyevi medeniyetlerin paralel olarak ge-
lişmesinin önü o kadar açılmıştır ki, bu du-
rum Doğu dünyasında büyük değişikliklere 
yol açmıştır. İslam’ın Arap yarımadasından 
taşarak gün geçtikçe geniş coğrafyalara ya-
yılması, dolaysıyla Orta Asya halklarının 
da İslam dinini kabul etmesiyle bu bölgede 
İslam düşüncesi hakim düşünceye dönüş-
müştür (Моминов, И.М., Ўзбекистондаги 
Табиий-Илмий ва Ижтимоий-Фалсафий 
Тафаккур Тарихидан Лавҳалар, Фан 
Нашриёти, Тошкент, 1999, s.13). Araplar 
Amuderya (Ceyhun) ile Sırderya (Seyhun) 
arasındaki bu vadiye Arapça olarak nehrin 
ötesi anlamına gelen Maveraünnehir adını 
vermişlerdir. İslam bünyesinde doğan İsla-
mi bilimler, kelam ve tasavvuf yaygınlaş-
mış, söz konusu sahalarda bilim adamları, 
mutasavvıflar ve filozoflar yetişmeye başla-
mıştır. 

VIII. yüzyılın sonu ve IX. yüzyılın başla-
rına gelindiğinde, Halifeliğin merkezi olan 
Bağdat’ta medeni hayat yükselerek, bilim-
sel faaliyetler de güçlü bir şekilde gelişme 
göstermiş ve Bağdat’ta “Beytü’l-Hikme” 
miladi 832 tarihinde kurulmuştur. Bu mües-

sesede birçok ansiklopedik düşünür ve bilim 
adamları bilimin çeşitli dallarında büyük 
tahkikatlar yürütmüşlerdir. Buradaki dü-
şünürlerin ve bilim adamlarının çoğu Orta 
Asya’dan olmaları bizim için gurur kaynağı 
olmuştur. Beytü’l-Hikme’de Yahudi, Hıris-
tiyan ve İslam alimleri işbirliği içerisinde, 
özellikle Eski Şark (Doğu) düşünürlerinin 
ve Yunan filozoflarının eserlerini Arapçaya 
tercüme etmişler, onlara şerhler yazmış-
lar bununla da kalmayıp kendilerine özgü 
eserler de meydana getirmeye başlamıştır. 
Bu tercüme faaliyetleri dolaysıyla Yunan 
düşüncesi Orta Asya’da hızlı ve geniş çap-
ta yaygınlaşmaya başlamıştır. (Моминов, 
И.М., Танланган Асарлар, Тошкент, 1972, 
III том, s.107)Bu tür çalışmalar, halife Ha-
run el-Raşit döneminde ve ondan sonra 
gelen el-Me’mun halifeliği döneminde zir-
veye ulaşmıştır. el-Me’mun tüm Müslü-
man ülkelerden, özellikle de Orta Asya’dan 
ulema ve düşünürleri Bağdat’a celp ederek, 
bilimin, medeniyetin ve maneviyatın geliş-
mesine çok büyük önem vermiştir. Bu dö-
nemde onun teklifine istinaden Bağ’dat’a 
Orta Asya’dan gelen sıfırı icat eden büyük 
âlim Musa el-Harezmi, astronomi dalında 
meşhur olan Ahmad el-Fargoni, Marvazi, 
Marvarudi gibi büyük düşünürler bu mer-
kezde faaliyet göstererek dönemin bilimine, 
medeniyetine ve felsefesine büyük katkılar 
sağlamışlardır ( Mamatov N., Hojiboyev 
A., Jorayev Sh., Sharq va G’arb Falsafasi, 
Toshkent Moliya Instituti, Toshkent, 2005, 
s.41).  Maveraünnehir bölgesinin yetiştirdi-
ği âlimlerin kitapları daha sonraki dönemde 
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muş, bunun yanında Farsça ve Türkçe de 
önemli ölçüde kullanılmıştır (Ziyodov Ş., 
Abu Mansur Al-Maturidiy va Uning Kitob 
At-Tavilot” Asari, Toshkent, 2009, s.10). 
Bu da manevi hayatın ve bilimsel yükse-
lişin gelişmesinde önemli yer tutmuştur. 
Arap dili daha çok dini bilimler ve fen bi-
limlerinde kullanılmış, Fars ve Türk dilleri 
de sosyal alanlarda ve edebi eserler ortaya 
koymada kullanılmıştır. Örneğin, Fars dilin-
de Rudaki, Dakiki ve Firdevsi gibi âlimler 
eserler yaratmış, Türk dilinde de Yusuf Has 
Hacib, Ahmet Yugnaki ve Mahmut Kaşgari 
gibi alimler değerli eserler meydana getir-
mişlerdir. 
IX. yüzyılın sonuna doğru Maveraünne-
hir coğrafyasında Arap Halifeliğinin etkisi 
azalarak, bu coğrafyada bağımsız devletler 
meydana gelmeye başlamıştır (Хайруллаев 
М. М. Ўрта Осиёда илк уйғониш даври 
маданияти. –Т.: Фан, 1994, s.28). Söz 
konusu bağımsız devletler yani Samani-
ler, Harezmşahlar, Gazneliler, Selçuklular, 
Karahanlılar gibi devletler arasında ticaret, 
sosyal, siyasi ve medeni ilişkiler gelişmiş, 
neticede bu devletlerin hududlarında Bu-
hara, Semerkand, Merv, Urganç, Hive gibi 
şehirler kendi döneminin medeniyet ve 
marifet merkezine dönüşmüştür. Bu şehir-
lerde medeni ve manevi hayat yükselerek, 
bilim, felsefe ve sanat alanlarında büyük 
gelişmeler yaşanmıştır. Bu medeni mer-
kezlerde kendi aralarında ve diğer Müslü-
man devletlerinin çeşitli şehirleri arasında 
ticaret, sosyal, siyasi ve medeni ilişkiler 
güçlenerek, ilim dergâhları, okullar, med-
reseler açılmıştır. Maveraünnehir’de mey-
dana gelen bağımsız devletler diğer Müs-
lüman devletleri ile iyi ilişkiler kurması 
neticesinde Maveraünnehir’den birçok 
insan Bağdat, Basra, Kahire ve Şam gibi 
şehirlere, diğer Müslüman devletlerden 

medreselerde hatta Osmanlı dönemindeki 
medreselerde ders kitabı olarak okutulmuş-
tur (İslam Ansiklopedisi, Türkiye Diyanet 
Vakfı, Ankara, 2003, 28.cilt, s.328 “Medre-
se” maddesi). 

BU DÖNEMİN KENDİNE ÖZGÜ VE 
ÖNEMLİ HUSUSİYETLERİNİ 
ŞÖYLE SIRALAYABİLİRİZ:

1. Potansiyel olarak gelişme gös-
termeye müsait zeminin var ol-
ması; 

2. Medeniyetin gelişmesinde dün-
yevi bilimler, İslami bilim ve 
akidelerinin gelişme gösterme-
si, onların toplum ve insanların 
menfaatleri yönünden telkin 
edilmesi;

3. Çeşitli devletler, halkların 
(Arap, İran, Yunan, Hind, Türk 
ve diğer) medeniyet miraslarının 
ve manevi zenginliklerinden is-
tifade etmenin önemi;

4. Astronomi, matematik, minera-
loji, coğrafya, kimya ve fen bi-
limlerinin gelişmesi;

5. Metodolojide rasyonalizmin ve 
mantığın özel yeri;

6. İnsani ve yüksek ahlaklılık ga-
yelerinin yaygınlaşması, kâmil 
insan yetiştirmek;

7. Felsefe ve tarih bilimlerinin ge-
lişmesi, olarak sıralanabilir. 

Gelişme döneminin bu temel unsur-
ları dünyevi bilimin gelişmesin-
de ve medeniyetin yükselmesin-
de önemli yer tutmuştur.  

Bu dönemde Maveraünnehir ve Horasan’da 
üç dil kullanılmıştır. Bütün Müslüman dev-
letlerinde olduğu gibi resmi dil Arapça ol-
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El yazma eserler saray, medrese, cami veya 
kervansaraylarda muhafaza edilmiştir. Bu 
önemli eserlerin bizim dönemimize kadar 
ulaşması çok büyük önem arz etmektedir. 
Kendi geçmişimizi ve tarihimizi öğrenmede 
kaynaklık edecektir. 

ORTA ASYA’DA İSLAM MEDENİYE-
TİNİN ÖNEMİ

Halifeliğin yönetimi altına giren hudutlarda 
yavaş yavaş İslam medeniyetinin unsurları 
yaygınlaşmaya başlamış, daha da önemli-
si de İslam’ın kutsal kitabı olan “Kur’anı 
Kerim”in gayeleri çeşitli halklar arasında 
yayılmaya başlamıştır. Kuranı Kerim’in ga-
yeleri, değerleri (insanları doğruluğa, adale-
te, helal kazanarak yaşamaya, yardımlaşma 
gibi), İslami ahkamlar, toplum hayatına sin-
dirilerek daha önceki çok tanrılık veya hura-
fe inançlardan kurtulmuşlardır.
Bu yüzyıllar Maveraünnehir için bilimin ve 
felsefenin yüksek gelişme gösterdiği dönem 
olmuştur. Bilim çok çeşitli alanlarda büyük 
gelişmeler göstermiştir. Bunlara İslam bi-
limleri olarak; Kelam, Hadis, Fıkıh, Tefsir 
ve Tasavvufu sayabiliriz. Bu bilimler İslam 
medeniyetinde önemli yer tutmuşlardır. 
Maveraünnehirde medeniyetin yükselmesi-
nin semeresi olarak İslami bilimlerin birçok 
alanında Maveraünnehir uleması öncülük 
etmişlerdir. Şimdi İslam bilimlerinin çeşitli 
sahalarında öncülük etmiş olan âlim ve dü-
şünürlerin bazılarını zikredebiliriz:
Tefsir alanında Fahruddin Abu Abdullah 
Muhammed İbn Umar Razi’nin (öl.1209) 
“Mafatih al-Gayb”, Abu Hafz Umar an-
Nesefi’nin (öl.1142) “at-Taysir fit-Tefsir” 
gibi eserleri İslam âleminde bugüne kadar 
değerini koruyan kaynaklardan olmuştur.

de Maveraünnehir’in Buhara, Semerkand 
ve Merv şehirlerinin medreselerine tahsil 
için gelmişlerdir (Mamatov N., Hojiboyev 
A., Jorayev Sh., Sharq va G’arb Falsafasi, 
Toshkent Moliya Instituti, Toshkent, 2005, 
s.42). Neticede, bu dönemde Maveraünne-
hir halkları arasından dünyaya meşhur çok 
büyük âlim ve düşünürler yetişmiştir. İsmail 
el-Buhari, İsa et-Termizi, ansiklopedik dü-
şünürler Abu Nasr el-Farabi, Abu Reyhan 
Biruni, Abu Ali İbn Sina, meşhur fıkıh âlimi 
Burhaneddin Marginani, meşhur dil bilim-
ci âlimler Zamahşeri, Mahmut Kaşgari gibi 
âlimler icat etmişlerdir. 

Bağdat merkezli gelişen bilim ve düşünce 
faaliyetleri, siyasi parçalanmaların sonu-
cunda güç kaybetmiştir. Daha sonra İslam 
ilim merkezi Bağdat’tan Orta Asya’ya kay-
mış Semerkand “İlim-İrfan Merkezi”ne 
dönüşmüştür. Buhara “Kubbetü’l-İslam” 
yani İslam dininin kubbesi, Semerkand da 
dünyanın süsü-cilası adını almıştır. Meşhur 
tarihçi Abu Mansur es-Saalibi (961-1038) 
Buhara hakkında “Buhara Samaniler dö-
neminden itibaren şan ve şöhret mekanı, 
saltanat merkezi ve kendi döneminin fa-
zıl insanlarının toplandığı yer” demiştir. 
X.yüzyılın sonuna doğru ve XI. yüzyılın 
başlarında Harezm’de bilim, felsefe ve sa-
nat gelişerek, Maveraünnehir’de ilk akade-
mi “Ma’mun Akademisi” adıyla kurulmuş-
tur (Фалсафа Қомусий Луғат, Ўзбекистон 
Файласуфлари Миллий Жамияти 
Нашриёти, Тошкент, 2004, s.450). Bu 
akademiye Abu Reyhan Beruni başkanlık 
etmiştir ve bu merkezde de birçok âlim ve 
düşünürler araştırmalar yapmışlardır. 
Bu dönemde merkezi şehirlerde birçok 
önemli eserler meydana getirilmiştir, bu 
eserler çoğaltılmış ve süslenmiştir. Ayrıca 
el yazma vakıfları da faaliyet göstermiştir. 
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Tasavvuf ise Mavereünnehir’e İran aracı-
lığı ile geçmiş ve XI-XII.yüzyıllarda çok 
yaygın hale gelmiştir. Burada XII.yüzyılda 
yaşamış olan Yusuf Hamedani (öl.1140) 
nin kurmuş olduğu mektep vasıtasıyla baş-
lanmıştır. Yusuf Hamedani’nin mektebi de 
kendi içinde birkaç akımlara ayrılmışlardır 
onların en büyük iki akımı, birincisi Yusu 
Hamedani’nin öğrencisi olan Hacı Abdul-
halik Gicduvani’nin adı ile ilgili olan mek-
tep, diğeri de Yusuf Hamedani’nin müridi 
ile ilişkili olan Hoca Ahmet Yessevi mak-
tebi. Ahmet Yessevi’nin “Hikmet” adlı eseri 
günümüze kadar intikal eden kıymetli eser-
lerdendir.  

Felsefe alanında bu dönemde çok bü-
yük gelişmeler yaşanmış, başka bir ifade 
ile “Altın Çağı”nı yaşamıştır. Bu coğrafya 
İslam düşünce tarihinin en büyük ansiklo-
pedik âlimleri ve filozoflarını yetiştirerek, 
bütün dünyada meşhur olan ve günümü-
ze kadar değerlerini koruyan, eserleri bir-
çok dilleri tercüme edilen büyük filozoflar 
“Muallim es-Sani” unvanına layık görülen 
Abu Nasr Al-Farabi (öl.950), batı dünya-
sında “Avicenna” olarak tanınan Abu Ali 
İbn Sina (öl.1037), el-Beruni (öl.1048), 
felsefe alnında çok zor anlaşılan eserleri 
şerh etmesiyle meşhur olan Mübarekşah el-
Buhari (öl.1380) gibi İslam filozofları sade-
ce Mavereünnehir’de değil bütün dünyada 
felsefenin gelişmesinde çok büyük katkılar 
sağlamışlardır. 

Netice olarak Orta Asya’da IX-XII. yüzyıl-
larda yaşanan gelişmelerin bir ürünü olarak 
ortaya çıkan medeniyet daha sonraki devir-
ler için kaynaklık etmiştir ve tüm alanlarda 
dünya medeniyet tarihinde çok büyük izler 
bırakmıştır. Şunu da belirtmeliyiz ki tarihte 
sadece böylesi büyük ansiklopedik âlimler 

Hadis alanında yine Abu Abdullah Mu-
hammed İbn İsmail al-Buhari (öl.870), Abu 
İsa Muhammed İbn İsa at-Termizi (öl.892) 
gibi muhaddisler İslam dünyasında hadis 
alanında en büyük hadisçilerden olmuşlar-
dır. El-Buhari’nin “al-Camiu’s Sahih” eseri 
bugüne kadar değerini koruyarak hadis il-
minin ana kaynaklarından birisini oluştur-
muştur. 

Fıkıh alanında ise fakihler Abu Leys as-
Semerkandi (öl.983), Abu Bakr İbn al-Fazl 
al-Buhari (öl.991), el-Halvani (öl.1056), es-
Serahsi (öl.1088-89), Burhaneddin Margi-
noni (öl.1197) gibi alim ve fakihler öncülük 
etmişlerdir.  

Mantık alanında da et-Taftazani’nin 
(öl.1392) “Tahzib al-Mantık ve’l Ke-
lam”, Celaleddin Muhammed İbn As’ad 
ed-Devvani’nin (öl.1501) “Şerh tezhib al-
mantık ve’l-Kelam” gibi eserlerini örnek 
olarak verebiliriz. 

Arap dili (İlm al-Lug’a al-Arabiyye) de 
İslam bilimleri içinde sayılmıştır. Çünkü 
dinin ana kaynakları Kuran ve Sünnet (Ha-
dis) Arap dilinde olduğu için bu dili öğre-
nilmesine yol açmıştır. Arap dili grameri 
alanında büyük İslam alimi el-Zamahşari 
(öl.1144)’nin büyük hizmetleri olmuştur.  

Kelam alanında ise İslam Dünyasında Ke-
lam İlminin en büyük temsilcilerinden olan 
ve günümüze kadar “Tevhid” ve “Kitab et-
Tvilat” adlı kitapları intikal eden büyük ke-
lam alimi Abu Mansur al-Maturidi (öl.944-
45) ‘nin hizmetleri büyük olmuştur. Ayrıca 
bu dönemde Abu Selema es-Semerkandi,  
el-Hakim es-Semerkandi (öl. 953), Abu 
Hafz Umar en-Nesefi gibi islam alimleri 
öncülük etmişlerdir.



IIB INTERNATIONAL REFEREED ACADEMIC SOCIAL SCIENCES JOURNAL
International Congress on Culture and Society Special Issue 2012 Volume:03 Issue:05

www.iibdergisi.com

289

ve filozoflar yetiştirebilen toplumlar gelişe-
bilmiştir.  
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 SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA İÇİN AEEE GERİ KAZA-
NIM ŞEBEKE TASARIMI: KRİTİK LİTERATÜR ARAŞTIR-

MASI VE FIRSATLAR

Kerem CİDDİ1  Serpil EROL2

1Dumlupınar Üniversitesi Mühendislik �akültesi Endüstri Mühendisliği 
Bölümü

2Ga�i Üniversitesi Mühendislik �akültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü

Özet: Mühendisliğin temel görevlerinden biri, gerçek dünya problemlerini çözerek, insana ve 
topluma hizmet etmektir. Diğer yandan, sürdürülebilir kalkınma için Ürün Geri Kazanımı (ÜGK), 
ekonomik ve ekolojik açıdan büyük öneme sahiptir. Bu nedenle, ÜGK için Lojistik Şebeke Tasarımı 
(LŞT) stratejik seviyede bir planlama konusudur ve sistemin performansı ve dolayısıyla işletmenin 
kârlılığı ve sürdürülebilirliği ile çok yakından ilgilidir. Günümüzde / gelecekte, Türkiye’de ve tüm 
Dünyada, hızlı artışı nedeniyle Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipman (AEEE), hem bir tehdit hem de 
bir fırsat haline geldiğinden / geleceğinden artan bir ilgi kazanmaktadır / kazanacaktır. Bu bağlamda, 
ÜGK ve spesifik olarak AEEE için, LŞT’da stratejik planlama amacıyla geliştirilen kantitatif 
modeller literatürünün gelişme durumu, Türkiye’deki mevcut durum ve potansiyel fırsatlar / gelecek 
araştırma yönleri değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilir kalkınma, lojistik şebeke tasarımı, ürün geri kazanımı, AEEE

WEEE RECOVERY NETWORK DESIGN FOR 
SUSTAINABLE DEVELOPMENT: A CRITICAL 

REVIEW AND OPPORTUNITIES

Abstract: One of the main mission of Engineering is to serve human and society by solving real-
life problems. On the other hand, Product Recovery (PR) for sustainable development has a great 
importance from the aspects of ecological and economical. Because of this, Logistics Network 
Design (LND) for PR is a strategic level planning topic and closely related to the performance of the 
system and profitability and sustainability of the business. Nowadays / in the future, in Turkey and 
over the world, Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) have received / will receive an 
increasing concern due to its rapidly rising and so that bocome / will become both a threat and an 
opportunity. In this context, a state of the art of literature review of quantitative models developed 
to strategic planning in LND for PR and specifically for WEEE, the current status and potential 
oppurtunities / future research directions have been evaluated.

Key Words: Sustainable development, logistics network design, product recovery, WEEE

 Bu çalışma 1 n�i sırada yer alan ya�arın Ga�i Ünv. �en Bilimleri Enst.de 2011 tarihinde 
yapılan doktora te�inden yararlanılarak ha�ırlanmıştır.
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GİRİŞ

Geri kazanım yönetimi; kıt kaynakların et-
kin kullanımı, enerji tasarrufu, ekonomik 
kazanç, olumsuz çevresel etkilerin azaltıl-
ması, başta insan olmak üzere canlı sağlı-
ğının olumsuz etkilerden korunması vb. 
gibi son derece hayati öneme sahip husus-
lar bakımından, özellikle son yıllarda, baş-
ta Avrupa ve diğer çoğu Batı ülkelerinde 
üzerinde ciddiyetle durulan ve yasal mev-
zuatlarla güvence altına alınmış ağır yaptı-
rımları olan ilk öncelikli konulardan biridir. 
Geri dönüşüm de, geri kazanım yönetiminin 
bir bileşenidir ve bütün dünyada gittikçe 
artan yaygın uygulama alanlarına sahip-
tir. Dünyadaki sosyo-kültürel ve ekonomik 
gelişmelere paralel olarak, refah düzeyi 
ve dolayısıyla insan hayatını kolaylaştıran 
ekipmanların kullanımı gün geçtikçe ivmeli 
olarak artmaktadır. Bu durum, beraberinde, 
içinde fırsatlar da barındıran, optimum şe-
kilde çözülmesi gereken sorunların da orta-
ya çıkmasına neden olmaktadır. 

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA 
BAĞLAMINDA BİLİM, TEKNOLOJİ, 
MÜHENDİSLİK İLE TOPLUM VE 
KÜLTÜR ETKİLEŞİMİ

Çevre ile sosyoekonomik gelişme arasında-
ki ilişkileri iyi kurgulanmamış bir kalkınma 
stratejisinin uygulanması, şu anki ihtiyaçla-
rı karşılayabilir ancak insanların gelecekte-
ki temel ihtiyaçlarının karşılanmasını teh-

likeye sokabilir. Ekonomik ve sosyal yapı 
ile çevre etkileşiminin bütüncül bir şekilde 
değerlendirilerek bugünkü ve gelecekteki 
nesillerin kalkınmanın getirdiği fırsatlardan 
hakkaniyetli bir şekilde yararlanmasının 
sağlanması, sürdürülebilir kalkınmanın te-
mel felsefesini oluşturmaktadır. 

Sürdürülebilir kalkınmanın üç ana unsuru,  
sosyal eşitlik, ekonomik büyüme ve çevre 
korumadır.

Son dönemde yaşanan ekonomik krizler, 
iklim değişikliği gibi çevresel ve ekonomik 
problemler, sürdürülebilir kalkınma çerçe-
vesi altında yeşil büyüme, yeşil ekonomi, 
düşük karbonlu ekonomi, sürdürülebilir 
üretim ve tüketim gibi kavramları ortaya 
çıkarmıştır. Bu bakış açısı ile, çevresel sür-
dürülebilirliğe katkı sağlanırken ekonomik 
gelişme, gelir artışı, istihdam ve fakirliğin 
azaltılmasına da katkı sağlanacağı düşünül-
mektedir (Wandel, 2012).

En son yayımlanan Eurobarometre araş-
tırmasına göre, AB vatandaşlarının %62’si 
ve Türkiye vatandaşlarının %60’ı “küresel 
ısınma/iklim değişikliği”ni dünyanın karşı 
karşıya kaldığı en ciddi sorun olarak görü-
yor. Araştırma sonuçları, konunun, Avrupa-
lılar için “yoksulluk, yiyecek ve içilebilir su 
sıkıntısı”nın hemen ardından ikincil önemli 
mesele olduğunu gösteriyor (İş Dünyası ve 
Sürdürülebilir Kalkınma Derneği, Türkiye 
(Business Council for Sustainable Develop-
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Bilimin asıl uğraşı alanı doğa olaylarıdır. 
İnsanla ve çevresiyle ilgili olan her olgu bir 
doğa olayıdır. İnsanoğlu, bu olguları bilmek 
ve kendi yararına yönlendirmek için varolu-
şundan beri

tükenmez bir tutkuyla ve sabırla uğraşmak-
tadır. Başka canlıların yapamadığını varsay-
dığımız bu işi, insanoğlu aklıyla yapmakta-
dır (Karaçay, T., 2010).

Teknoloji, mal ve hizmetlerin üretiminde 
kullanılan araç ve yöntemlere ilişkin bilgi 
bütünü veya bir endüstri dalıyla ilgili yapım 
yöntemlerinin, yollarının ve araçlarının inc-
lenmesinden oluşan bilgi dalı olarak tanım-
lanabilir (Türk Dil Kurumu, 2012).

Mühendislik ise, ABET’e (Accreditation 
Board for Engineering and Technology-
Mühendislik ve Teknoloji için Akreditasyon 
Kurulu) göre; matematiksel ve doğal bilim 
dallarından, ders çalışma, deney yapma ve 
uygulama yolları ile kazanılmış bilgile-
ri akıllıca kullanarak, doganın kuvvetleri 
ve maddelerini insanoğlu yararına sunmak 
üzere ekonomik olan yöntemler geliştiren 
bir meslektir (Abdullah, H., 2012).

Kaylan, mühendislik etiğinin, toplumsal gü-
venlik, refah ve gelişmenin önkoşulu oldu-
ğunu belirtmektedir. Bu bağlamda, doğru, 
iyi ve adil değerlendirme yapmamızı sağ-
layan temel kural ve inanışlar ahlak, ahlak 
anlayışımızı yansıtan karar ve davranışlar 
etik, mühendislik mesleğinin uygulanma-

ment, Turkey; TBCSD, 2012).

Biyolojik çeşitliliğin ve ekosistem hizmet-
lerinin sürdürülmesi, doğal kaynakların yö-
netimi, iklim değişikliğinin ekonomik, çev-
resel, özellikle hassas gruplara yönelik top-
lumsal ve insan sağlığına yönelik etkilerini 
azaltan iklime dirençli sürdürülebilir kalkın-
manın sağlanması için kamu kurum ve ku-
ruluşlarıyla projelerin gerçekleştirilmesini 
sağlayan Türkiye Birleşmiş Milletler Kal-
kınma Programı (UNDP), sürdürülebilirlik 
için, aynı zamanda yoksulluğun azaltılması 
ve insanların geçim kaynaklarının gelişti-
rilmesine de katkı sağlamayı amaçlamak-
tadır (Birleşmiş Milletler Kalkınma Prog-
ramı Türkiye (United Nations Development 
Programme-UNDP, Turkey, (2012).

Bilim, “Evrenin ya da olayların bir bölümü-
nü konu olarak seçen, deneysel yöntemlere 
ve gerçekliğe dayanarak yasalar çıkarma-
ya çalışan düzenli bilgi”; “genel geçerlik 
ve kesinlik nitelikleri gösteren yöntemli ve 
dizgesel bilgi” veya “belli bir konuyu bilme 
isteğinden yola çıkan, belli bir ereğe yöne-
len bir bilgi edinme ve yöntemli araştırma 
sürecidir”.

İnsanın (veya toplumun) sürekli ve bitme-
yen korkusu, merakı ve isteklerinin yanı 
sıra, egemen olma, beğenilme, daha rahat 
yaşama, üstün olma isteği vb. nedenler, bil-
gi üretimini sağlayan etmenler arasında sa-
yılabilir.
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gerçekleşmesidir, yani uygulamadır (Kasa-
poğlu, K.E., 1999: 133-139).

20. yüzyılın sonlarına doğru iki önemli ge-
lişme oldu. Birincisi, üretim etkinlikleri so-
nucunda doğanın kirlenmesinin dünyanın 
geleceğini tehdit eder boyutlara ulaşacağı-
nın görülmesi, ikinicsi ise refah düzeyini 
daha ilerilere götürecek olan ülkelerin iç 
pazarlarının yurtdışı rekabete açılmasıydı. 
Ayrıca firmalar tasarımlayıp ürettikleri hiz-
met ve malların şahıslara ve çevreye ver-
dikleri zararlardan sorumlu tutulmaya baş-
landılar. Günümüzde mühendis yaptığı işin 
çevreye ve topluma olan etkisini düşünmek 
ve meslek etiğine uygun davranmak zorun-
dadır. Geliştirdiği ürün ya da önerdiği mü-
hendislik çözümünün yalnızca mühendislik 
açısından doğru olması yetmemekte, bunun 
toplum tarafından da kabul edilebilir olması 
gerekmektedir. Bu noktalar düşünülmeden 
üretilen mühendislik çözümleri, toplumsal 
ve politik güçler tarafından kabul görme-
mekte ve dolayısıyla uygulanmamaktadır. 
Uygulamya konulup zararlı sonuçlara ne-
den olunca da bu zararlar üretici/tasarımcı 
firmalar tarafından üstlenilmektedir. Ço-
ğunlukla bir ürünün tasarımı için ya başka 
ülkelerdeki uzmanlarla işbirliğine gitmek, 
ya da bağlı olunan çok uluslu şirketin bir 
başka ülkedeki kurumlarıyla ortak çalışma-
lar yapmak gerekmektedir. Tüm bunlar bir 
mühendisin farklı kültürlerde yetişmiş mes-
lektaşlarıyla, işadamlarıyla ve politikcılarla 

sında neyin yapılması, neyin yapılmaması 
gerektiği konusunda yol gösterici ise ‘Mü-
hendislik Etiği Kuralları’ olmaktadır (Kay-
lan, A.R., 2004).

Bilim yapılan yer olarak, bugün modern 
üniversitenin görevleri, literatürde “eğitim-
öğretim, temel bilimsel araştırmalar ve top-
luma hizmet” şeklinde belirtilmektedir (Er-
dem, A.R., 2012).

Hem doğa ilişkileri, hem doğa - insan iliş-
kileri hem de insan-insan ilişkileri çok kar-
maşıktır. O nedenle, bu ilişkilerden ortaya 
çıkan sorunlar, salt disipliner yaklaşımlarla 
çözülemezler ve sorun yönelimli bir yakla-
şım gereklidir. 

Mühendislik, bilimi uygulama sanatıdır. 
Amacı ise, toplumların, toplumları oluş-
turan bireylerin (yani insanların) değişik 
gereksinimlerine yanıt vermek, onların 
çeşitli sorunlarına güvenli, ekonomik ve 
pratik (uygulanabilir) çözümler aramak ve 
bulmaktır. Tüm bilimlerin ortak ve sürekli-
lik gösteren tek niteliği, doğa süreçlerinin 
bilgisi olmaları, tüm bilimlerin üç ortak 
nesnesi ise, doğa, insan ve toplumdur. İn-
san, doğanın bir parçası ve aynı zamanda 
toplumu oluşturan bir birey olduğuna göre, 
tüm bilimlerin ortak öğesidir ve tüm bilim-
ler insana yöneliktir. Bu çerçevede bilim, 
bu ilişkilerin sistematik bir bütünüdür ve bu 
ilişkiler dinamiktir; yani değişir ve/veya de-
ğiştirilebilir. Bu müdahale, toplumsal gücün 



IIB INTERNATIONAL REFEREED ACADEMIC SOCIAL SCIENCES JOURNAL
. International Congress on Culture and Society Special Issue 2012 Volume:03 Issue:05

www.iibdergisi.com

294

yulan şey, ‘kültürlü mühendis’ yetiştirmek-
tir. Mühendislik bir düşünce sistematiğidir 
ve düşünce ile gelişen bir süreçtir. Bu ne-
denle, felsefeden, mantıktan ve metodolo-
jiden habersiz bir mühendis düşünülemez 
(Kasapoğlu, K.E., 1999: 133-139). 

LOJİSTİK ŞEBEKE TASARIMI

Lojistiğe Giriş

Tedarik Zinciri Yönetimi (TZY); “tedarik, 
üretim, son ürünler ve hizmetlerin müşteri-
lere dağıtımı için süreç odaklı bir bütünleşik 
yaklaşımdır. Alt tedarikçiler, tedarikçiler, iç 
işlemler, ticari müşteriler ve son kullanıcı-
ları içerir. TZY; malzeme, bilgi ve fon akı-
şının yönetimini kapsar” (Banchard, 2004: 
1-2, 4-7, 11, 15).

Lojistiğin Kapsamı 

Lojistik; “müşteri ihtiyaçlarını karşılamak 
için, ürünlerin, hizmetlerin ve başlangıç 
noktası ile tüketim noktası arasındaki il-
gili bilginin, etkin, etkili ileri ve geri akışı 
ve depolanmasını planlayan, uygulayan ve 
kontrol eden tedarik zinciri sürecinin bir 
parçası” olarak tanımlanmaktadır (Banc-
hard, 2004: 1-2, 4-7, 11, 15). 

Tersine Lojistik 

Tersine lojistik, ürünler ve ilgili bilginin tü-
ketim noktalarından bir tedarik zincirinin 
akış yönünün tersindeki aşamalara doğru 

iletişim kurabilmesini, farklı disiplinlerdeki 
mühendislerle aynı projede bir takım halin-
de çalışabilmesini de gerektirmektedir. Ya-
bancı dil bilgisine ek olarak yabancı kültür-
leri de bilmek mühendisin uluslar arası or-
tamlarda daha başarılı olmasına yardım et-
mektedir (Dursunkaya, Z., 1999: 200-205).

Bu nedenle günümüzde mühendislerin top-
lumu ve toplumun bireylerini oluşturan in-
sanları, onların fiziki ve ruhsak gereksinim-
lerini, yaşam biçimlerini, örf ve adtlerini 
çok daha iyi tanıma ve anlama gereksinimi 
vardır. İnsan odaklı ve insanlardan oluşan 
toplumların sorunlarına çözüm getirmeyi 
amaçlayan mühendislerin eğitiminde, so-
runların çözülebilmesi için gerekli olan te-
mel mühendislik formasyonunun yanı sıra, 
gerekli çözümün akılcı ve aynı zamanda 
melez bir çözüm olabilmesi için, sosyal for-
masyon da mutlaka kazandırılmalıdır (Ka-
sapoğlu, K.E., 1999: 133-139).

Mühendislerin, meslektaşlarıyla, diğer di-
siplinlerden insanlarla ve halkla iletişim 
kurabilmeleri için, sözlü ve yazılı ifade 
yeteneklerinin geliştirilmesi ve  formüllere 
bağlılık ve algoritmik düşünmeye yatkınlık 
geniş ve eleştirel düşünmeyi engelleyebil-
diğnden eleştirel düşünme ve sorgulama yo-
luyla mühendislere sürekli doğruyu arama 
alışkanlığının kazandırılması gerektirmek-
tedir (Evren, G., 1999: 89-100).

Bu bağlamda, bugün en çok gereksinim du-
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Ürün geri kazanım şebekelerinde eşzamanlı 
görülen faaliyet grupları; toplama, ayırma, 
yeniden işleme, imha ve yeniden dağıtımdır 
(Fleischmann vd., 2000: 653-666). 

Herhangi bir tersine tedarik zinciri şebekesi 
uygulaması en az üç kısım gerektirmekte-
dir: müşterilerin kullanılmış ürünleri geri 
verdikleri toplama, yeniden işlemenin (ye-
niden imalat veya geri dönüşümü kapsayan) 
yapıldığı geri kazanım tesisleri ve müşteri-
lerin geri kazanım tesislerinden giden, yeni-
den işlenmiş ürünleri satın aldığı talep mer-
kezleri (Pochampally vd., 2003).

Bir TTZŞ’nin tasarımı ve işletilmesi ile ilgi-
lenen birçok stratejik, taktik ve operasyonel 
bakış bulunmaktadır. Yoğunlaşılan stratejik 
planlama ideal olarak aşağıdaki aşamaları 
içermektedir: Kullanılmış ürünlerin farklı 
bir setinden, yeniden işlemek için, en eko-
nomik ürünün seçilmesi; potansiyel tesisle-
rin, bölgede işleyen aday geri kazanım tesis 
seti olarak belirlenmesi; TTZŞ içinde doğru 
karışım ve miktarların taşınması (Pocham-
pally vd., 2003).

Geri dönüşüm, sıklıkla açık bir sistem ola-
rak tanımlanabilir, ürünler orijinal üretici-
ye geri dönmez, fakat başka endüstrilerde 
kullanılabilir. Yeniden imalat ve yeniden 
kullanım, sıklıkla kapalı döngü sistemle-
re götürür: ürün ve paket orijinal üreticiye 
geri döner (Fleischmann vd., 1997: 1-17). 
Kullanılmış ürünler, ürün ve alt bileşenleri 

hareketidir. Bu, bir işletmenin geri dönen 
ürünlerde kalan değeri ve uygun imhayı ye-
niden elde etmesini sağlar. Son zamanlarda, 
tersine lojistik, otomobil parçaları imalatı, 
elektronik, ulaştırma ve perakendecilik gibi 
bir çok alanda, artan bir ilgi kazanmıştır. 
Bu olgu için iki ana sebep bulunmaktadır: 
(i) atık azaltma gerekliliklerini getiren yeni 
yasal düzenlemeler-mevzuatlar, geri alma 
zorunlulukları ve işletmeler için çevre dos-
tu artık uygulamalarının geliştirilmesine 
öncülük eden, çevresel ilgi artışı (özellikle 
Avrupa’da), ve (ii) bir çok endüstride iş-
letmeleri tersine lojistiği bir rekabet silahı 
olarak kullanmaya teşvik eden rekabet yo-
ğunluğu (Verter ve Boyacı, 2007: 295–298).

Bir tedarik zinciri döngüsünde tersine lojis-
tik için geri dönüş sebepleri; müşteri (ga-
rantiler, hizmetler, X’in sonu), imalat (kalite 
kontrol dönüşleri, artıklar), ve dağıtım (geri 
çağırmalar, ticari fonksiyonel geri dönüşler, 
düzeltmeler-ayarlar) ile ilgilidir (De Brito 
ve Dekker, 2002).

Dağıtım çerçevesi içerisinde, tersine akış 
şebekelerini çalışmak için yöneylem araş-
tırması metotları uygulanmıştır. Odaklan-
ma, temel olarak şebeke tasarım hususlarına 
olmuştur (Fleischmann vd., 1997: 1-17).

Tersine dağıtım sistemlerinde ana konu, ile-
ri ve tersine kanalların eğer ve nasıl birleş-
tirileceği sorusudur(Fleischmann vd., 1997: 
1-17)
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etmektedir. Bir stratejik planlama konusu 
olarak, “tersine lojistik şebeke tasarımı”, 
kalitatif ve kantitatif olarak analiz edilebilir. 
Böyle şebekelerin tasarımını yapma ihtiya-
cı matematiksel temelli kantitatif metodla-
rı özellikle yöneylem araştırması ve onun 
içindeki geniş, yaygın, kullanışlı ve popüler 
ana konularından birisi olan matematiksel 
programlamayı kullanmayı gerektirir. Ter-
sine Lojistik Şebeke Tasarımı (TLŞT), ileri 
akıştan tamamen bağımsız, ileri akış ile za-
yıf bir ilişki içinde veya ileri akış ile güçlü 
bir ilişki içinde olmak üzere üç farklı biçim-
de ele alınabilir (Bostel vd., 2005: 171-212).

Geri kazanım şebekeleri, kullanılmış ürün-
lerin eski kullanıcıları tarafından parasız 
olarak alındığı elden çıkarma piyasası ile 
geri kazanılmış ürünler için talebin olduğu 
yeniden kullanım piyasası arasında bir bağ-
lantı oluşturmaktadır. Piyasaların ikisi de 
çakışabilir, bu durumda kapalı döngü ürün 
akışları ile sonuçlanır, veya bir açık döngü 
oluşturarak farklı olabilir. Elden çıkarma 
piyasasından yeniden kullanım piyasasına 
geçiş sürecinde tipik adımlar; toplama, mu-
ayene ve ayırma (tasnif), yeniden işleme, 
yeniden dağıtım ve imhayı kapsamaktadır. 
Geri dönen ürünün kalitesi, genelde, daha 
önceden bilinmediğinden uygun elden çı-
karma ve onun için ürün akışının yolu an-
cak muayene ve testten sonra belirlenebilir. 
Dahası, teknik olarak mümkün olsa bile, 
bir geri kazanım seçeneği ekonomik olarak 

imalatçılarına geri dönmekte ve böylece bir 
kapalı döngü (çevrim) tedarik zinciri oluş-
maktadır. Kullanılmış ürünler hammadde 
haline getirilmek üzere geri dönüşüme gir-
mektedir.

Geri Kazanım ve Geri Kazanım Şebeke-
lerine Genel Bir Bakış 

Geri kazanım zinciri olarak da tanımlanan 
‘ürün geri kazanım şebekelerinde’ eşzaman-
lı görülen faaliyet grupları; toplama, ayırma, 
yeniden işleme, imha ve yeniden dağıtımdır 
(Fleischmann vd., 2000: 653-666).

Thierry  vd., ”yeniden kullanımda oluşan 
kapalı döngü, “ürün geri alım seçenekle-
ri / tersine tedarik zincirindeki aktiviteler / 
tedarik zincirinde tersine akışlar” çalışma-
sında; tamir, yenileştirme, yeniden imalat, 
makyajlama ve geri dönüşüm aktivitelerinin 
yönetimini ‘geri kazanım yönetimi’, yakma 
ve gömme işlemlerinin yönetimini de ‘atık 
yönetimi’ olarak tanımlamaktadır (Thierry 
vd., 1995: 114-135).

Lojistik planlamadan söz ederken stratejik 
(uzun), taktik (orta) ve operasyonel (kısa) 
dönemler için planlamadan bahsetmek ge-
rekir. Üretim planlama, stok yönetimi vb. 
taktik seviye iken, sıralama-çizelgeleme 
operasyonel ve şebeke tasarımı stratejik 
planlama için, hem akademik hem de pra-
tik olarak, önemli, güncel, popüler, yaygın, 
ilgi ve ihtiyacın hızla arttığı, yeni bir eğilim 
ve araştırma alanı konusu ve örneği teşkil 



IIB INTERNATIONAL REFEREED ACADEMIC SOCIAL SCIENCES JOURNAL
International Congress on Culture and Society Special Issue 2012 Volume:03 Issue:05

www.iibdergisi.com

297

Eylül 2011’de, Türkiye’de yasal olan ter-
sine lojistik uygulamalarına örnek olarak; 
ömrünü tamamlamış araçlar, atık pil ve akü, 
atık yağ, bitkisel atık yağ, ambalaj atığı, 
tıbbi atık, tehlikeli atık, katı atık sayılabilir 
(Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Orman Ba-
kanlığı, 2011).

Bostel vd., TLŞT ve bunun farklı sektörlere 
uygulanması için modelleme ihtiyaçlarının 
arttığını belirtmektedirler. Tersine lojistik-
teki esas zorluk, geri dönüş oranlarındaki 
ve tedarik tahminlerindeki belirsizliklerden 
ve modellerin bunları içermesi gereğinden 
kaynaklanmaktadır. Endüstrideki karmaşık 
örnekleri ele alabilen daha gerçekçi mo-
deller geliştirilmesine ve büyük örnekleri 
yönetebilmek için etkin çözüm tekniklerine 
ihtiyaç vardır. (Bostel vd., 2005: 171-212).

(i) AEEE ve AEEE geri kazanımı

Bir katı atık türü olan e-atık ile ilgili tek-
nik bilgi, (Environment Protection Agency 
(EPA), United States (Çevre Koruma Ajan-
sı, Birleşik Devletler), 2012)’de; e-atık işle-
me, (The Stop Computer Land Fill Society 
– SCLF, USA (Bilgisayarların Gömülmesi-
ni Sonlandırma Derneği-ABD), 2012a)’da; 
kişisel bilgisayarların malzeme bileşimi, 
(Statistics Canada (Kanada İstatistik Ku-
rumu), 2006)’da, e-atıklarla ilgili çevresel 
tehlikeler de, (The Stop Computer Land 
Fill Society – SCLF, USA (Bilgisayarların 

cazip olamayabilir. Toplam geri kazanım 
maliyetleri ulaştırmaya ve bu yüzden lojis-
tik şebeke yapısına bağlı olduğundan, geri 
kazanım şebekesi, geri kazanım seçenekle-
rinin ekonomik olarak uygulanabilirliği için 
önemli kısıtlar koymaktadır (Fleischmann 
vd., 2001: 156-173). 

Geri dönüş şebekesi tasarlamak için, mua-
yene/demontaj merkezlerinin yer seçimleri 
(yerleri) ve geri dönen ürün akışlarının ata-
maları (nereden - nereye, ne kadar miktar) 
belirlenmelidir. 

Ürün geri kazanım şebekelerinin genel 
özellikleri; (1) iki piyasanın koordinasyon 
gerekliliği, (2) tedarik belirsizliği, ve (3) 
yeniden konumlandırma (elden çıkarma) 
görevi olarak tanımlanmıştır: (Fleischmann 
vd., 2001: 156-173).

Aras, yazıcı toner kartuşları, fotokopi ma-
kineleri, taşıt araçlarındaki vites kutusu ve 
motor, ağır vasıta tekerlekleri, ofis mobilya-
ları, cep telefonları, tıbbi ekipmanlar ve has-
tane yataklarını, bazı geri kazanım faaliyet-
lerine örnek olarak göstermektedir (Aras, 
N., 2011).

Dünyada uluslar arası markalar olarak bi-
linen işletmelerden geri kazanım uygula-
maları yapanlar arasında; HP, IBM, Sony, 
Bosch, 3M, BMW, Ford, DuPont, Merce-
des, Opel, Fuji, Kodak, Nike, UPS ve Xerox 
sayılabilir.
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ri ve farklı elektronik hurda örnekleri için 
hesaplanan (%) değer dağılımı ile, Barba-
Guti´errez vd.’nin, dört farklı AEEE ürü-
nün bileşen içeriklerini veren çalışmalarda 
da ayrıntılı şekilde, AEEE’lerin içerdikleri 
değerli, tehlikeli (zararlı) ve diğer metaller 
ile malzemelerin listesi, üründeki parasal % 
değeri ve % olarak ağırlıkları görülebilmek-
tedir (Cui ve Zhang, 2008: 228–256; Barba-
Guti´errez vd., 2008: 481–495). 

Gömülmesini Sonlandırma Derneği-ABD), 
2012b)’de detaylı olarak verilmiştir.

Seçilmiş EEE’lerin kilogram olarak ortala-
ma ağırlığı, (E Waste (E-Atık), 2012a)’da; 
dört e-atık kategorisinin % olarak malze-
me bileşimi, Tablo 1’de (E Waste (E-Atık) 
2012b); e-atıklardaki değerli maddeler de, 
(E Waste (E-Atık), 2012c)’de detaylı olarak 
verilmiştir.

Cui ve Zhang’ın, farklı elektronik hurda-
lar için literatürdeki metal içerik örnekle-

Tablo 1 Dört E-Atık Kategorisinin Yüzde (%) Olarak Malzeme Bileşimi 

Malzeme Büyük evsel 
aletler

Küçük evsel 
aletler

Bilgi iletişim 
teknolojileri 
ve tüketici 
elektroniği 

Lambalar

Demirli metaller 43 29 36 -

Alüminyum 14 9.3 5 14

Bakır 12 17 4 0.22
Kurşun 1.6 0.57 0.29 -

Kadmiyum 0.0014 0.0068 0.018 -
Civa 0.000038 0.000018 0.00007 0.02
Altın 0.00000067 0.00000061 0.00024 -

Gümüş 0.0000077 0.000007 0.0012 -

Paladyum 0.0000003 0.00000024 0.00006 -

Kaynak: E Waste (E-Atık), 2012b
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Geri dönüşümde olduğu gibi, AEEE geri 
dönüşümünde de hedef, yüzde yüz değer-
lendirmedir. AEEE işleme; genel olarak, bü-
yük beyaz eşyalar ve diğerleri (küçük evsel 
aletler, ses-görüntü) ve ICT (bilgi iletişim 
teknolojileri)’nden oluşmaktadır. Her yıl 
ton cinsinden ağırlık olarak, aletler toplan-
makta, kaydedilmekte ve sınıflandırılmakta 
yani gruplarına ayrılmakta (“toplama ve 
ayırma”), daha sonra, zararlı maddelerin-
den ayrılmakta (“demontaj”), sonra ayrı bir 
şekilde kırıcılarda ve demirli olmayan hat-
ta işlenmektedir (iki basamaktan oluşan bu 
son aktiviteye “mekanik işleme”) denir. Ya-
sal düzenlemelerin yüklediği geri dönüşü-
mün kesin yüzdelerini karşılamayı sağlayan 
en önemli yapay parçalar da, ikincil ham-
madde olarak kullanılmak üzere malzeme 
geri dönüşümüne uğramakta veya elektrik 
üretmek ve binaları ısıtmak amacıyla yakı-
larak enerji geri kazanımı sağlanmaktadır. 
AEEE geri kazanımında amaçlar; işletme 
için, müşteri ve tedarikçilerle iyi ilişkiler, 
gelen ürünlerin maksimum değerlendirme-
si, tesis/makinaların optimum işletimi vb. 
gibidir. Yönetimin, yasal ve çevresel gerek-
leri karşılamak ve çöpe gidecek atık oranını 
indirgemek gibi amaçları da söz konusudur 
(Group Galloo, 2011).

SUEZ Environment, atık yönetimi, enerji, 
alt yapı ve su konusunda faaliyet gösteren, 
5 kıtaya yayılmış, 63400 çalışana sahip, 
2007’de 12 milyar euro ciro gerçekleştiren, 

Anılan kaynaklardan ve Tablo 1’den, AE-
EE’lerin kısmi olarak verilen malzeme içe-
riklerinde; altın, gümüş ve paladyum vb. 
değerli metaller ile kurşun, kadmiyum, civa 
vb. tehlikeli maddelerin yanı sıra, demirli 
metaller, alüminyum ve bakır gibi demir dışı 
metaller olduğu görülmektedir. E-atıkları 
tehlikeli ve değerli, dolayısıyla da önemli 
yapan da, kullanım yaygınlığı yanında bu 
içerik özellikleridir.

AEEE geri kazanım sisteminin genel çer-
çevesi; Rousis ve arkadaslarının “AEEE 
işleme akış şeması ve geridönüşüm süreci” 
ile Neto vd.’nin “AEEE işlemede aktörler 
ve aktiviteler” çalışmalarında sunulmuştur. 
Atık elektronik ürünler ilk önce toplama 
noktalarından işleme tesislerine taşınmak-
tadır. İşleme tesislerinde, öncelikle ürünler 
ayrıştırılmakta, örneğin zararlı maddeler 
çıkarılmakta ve yeniden kullanılabilen ye-
dek parçalar gibi değerli malzemeler elde 
edilmektedir. Mekanik işlemenin yanı sıra, 
farklı ayrıştırma seviyeleri uygulanabil-
mektedir. İşlemeden sonra, tanımlanmış 
bir kalitedeki, ticari değeri olan malzeme 
parçaları satılmakta veya rafinerilere gön-
derilerek hammaddeye dönüştürülmektedir. 
Metal kısmı, metal veya çelik fabriklarına 
malzeme geri dönüşümü için sunulmakta, 
plastikler ya enerji geri kazanımı için kulla-
nılmakta ya da gömülmektedir (Rousis vd., 
2008: 105–114; Neto vd., 2009: 670-682).
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toplamı olarak almıştır (Chang vd., 2006: 
654-658). Srivastava, yeşil tedarik zinciri 
yönetimini, literatürün gelişme durumunun 
(seviyesi) gözden geçirilmesini konu almış 
(Srivastava, 2007: 53–80); Lee vd., bilgisa-
yar ürünlerinin kullanım hakkı sonundaki 
geri kazanımı için lojistik şebeke tasarımı 
problemini, sistematik olarak ileri ve geri 
lojistik akışlarını yönetmek için bir deter-
ministik programlama modeli geliştirerek, 
tartışmaktadırlar. Böyle bir şebeke tasarım 
probleminin karmaşıklığı dolayısıyla, da-
ğıtım şebekesinin bütünleşik tasarımını, 
yerseçimi-atama ve düzeltilmiş şebeke akış 
problemine ayrıştırmak amacıyla, iki aşa-
malı sezgisel bir yaklaşım geliştirilmiş ve 
önerdiği metodun uygulanabilirliğini sayı-
sal bir çalışmada göstermiştir. Hesaplama 
denemeleri, makul hesaplama çabaları har-
canarak yüksek kaliteli çözümler elde edil-
diğini göstermiştir (Lee vd., 2007). Gaule, 
“elektronik atıklardan değerli metallerin 
geri kazanımı (Gaule, 2008);” ve Gaule vd., 
“e-atık yönetimi: kar yapan bir endüstri” 
(Gaule vd., 2008) çalışmalarını yapmışlar-
dır. Srivastava, “tersine lojistik için şebeke 
tasarımı” nda ürünlerin toplama ve geri dö-
nüşümünün dünya çapında işletmelerde ve 
araştırmada ilgi kazandığını belirtmektedir. 
Artan yeşil ilgi ve yeşil tedarik zinciri kav-
ram ve uygulamalarının yükselişi, anılan 
hususları (toplama ve geri dönüşümü) daha 
ilgili yapmaktadır. Maliyet etkili ve etkin 

sadece çevreye adanmış ve bu konuda dün-
ya lideri konumunda bir şirket olarak; her 
türlü atığı toplama, ayırma, ön işleme, geri 
kazanılabilir atıklardan geri dönüşüm, mal-
zeme ve enerji geri kazanımı ve artık atık-
ların yakma ve gömme ile bertarafı konu-
sunda faaliyet göstermektedir. Şirketin web 
sayfasında, Galloo Goup şirketinde olduğu 
gbi, geri kazanım uygulamaları ile ilgili ay-
rıntılı bilgi bulunmaktadır (Gdfsuez Group, 
2011; Suez Environment, 2011).

(ii) AEEE geri kazanımı literatür araştır-
ması

Krikke vd., fotokopi makineları (Krikke vd., 
1999: 381-409); Jorgensen, “elektronik atık 
geri dönüşümü sürdürülebilir bir kaynak 
olabilir” (Jorgensen, 2004); Ahluwalia ve 
Nema, bütünleşik bilgisayar atık yönetimi 
için çok amaçlı tersine lojistik model (Ahlu-
walia ve Nema, 2006: 514–527); Chang vd., 
atık elektrik ve elektronik ekipmanlarını 
toplayan ve onları yeniden işleyen Çin’deki 
bir işletme için toplam maliyeti minimize 
etmek amacıyla, açılacak demontaj merke-
zi/yeniden işleme merkezi sayısı ve yerle-
şimini, toplama merkezlerinden demontaj 
merkezlerine ve demontaj merkezlerinden 
atık imhaya gidecek miktarları bulduran bir 
matematiksel programlama modeli geliş-
tirmiş ve maliyeti; toplama, taşıma, sabit, 
günlük işletim ve atık imha maliyetlerinin 
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“AEEE geridönüşümünü desteklemek için 
‘işbirlikçi tasarım’ platformunun kurulması” 
(Kuo, 2010: 100-108); Ilgın ve Gupta, “çev-
resel bilinçli imalat ve ürün geri kazanımı 
(ÇBİÜGK): literatürün gelişme durumunun 
gözden geçirilmesi” (Ilgın ve Gupta, 2010: 
563-591); Achillas vd. (2010b), “AEEE iş-
leme tesislerinin optimal yer seçimi için ka-
rar destek sistemi: Yunanistan’da bir örnek 
uygulama” (Achillas vd., 2010b: 870-879); 
Jang ve Kim, “Kore’de, kullanılmış ve öm-
rünü tamamlamış cep telefonlarının yöne-
timi: literatür araştırması” (Jang ve Kim, 
2010: 11-19); Krikke, “kapalı döngü şebeke 
yapılarının karbon kaplama alanı üzerinde-
ki etkisi: fotokopi makinaları örnek olayı” 
(Krikke, 2011: 1196-1205); Mar-Ortiz vd., 
“AEEE toplama için geri kazanım şebeke-
si tasarımı: Galiçya, İspanya örnek olayı” 
(Mar-Ortiz vd., 2011: 1471-1484); Tuzkaya 
vd., “tersine lojistik şebekelerinin stratejik 
tasarımı için bir metodoloji ve Türk beyaz 
eşya endüstrisinde uygulanması” (Tuzkaya 
vd., 2011: 4543-4571); Salema vd., AEEE 
için geri kazanım şebeke modellemesi: 
Portekiz’de bir örnek çalışma” (Salema vd., 
2011: 1645-1660); Wäger vd., “İsveç AEEE 
toplama ve geri kazanım sistemlerinin çev-
resel etkileri: bir izleme” (Wäger vd., 2011: 
1746-1756); Wang vd., “Şhangay’da e-atık 
üzerine tersine lojistik şebekesinin opti-
mal tasarımı” (Wang vd., 2011: 209-223); 
Renteria vd., AEEE geridönüşüm sürecini 

bir tersine lojistik şebekesi için tesislerin 
eşzamanlı olarak yerseçimi-atamasını sağ-
layan kavramsal bir model geliştirmek ama-
cıyla, literatürden girdiler ve 84 kurum il-
gilisiyle yapılan resmi olmayan görüşmeler 
kullanılmaktadır. Yazar, modelinin geniş bir 
alandaki maliyetleri ve işlemleri kapsadı-
ğını belirtmekte ve önerilen tersine lojistik 
şebekesinin; toplama noktaları ve Hindistan 
şartlarında, çeşitli stratejik, operasyonel ve 
müşteri hizmeti kısıtları altında ürün dönüş-
lerinin birkaç sınıfı için, orijinal ekipman 
imalatçıları veya onların konsorsiyumu ta-
rafından kurulan iki tip yeniden işleme tesi-
sinden oluştuğunu belirtmektedir (Srivasta-
va, 2008: 535 – 548). Srivastava (2008)’nın, 
örnek olarak aldığı ürün kategorileri, tele-
vizyonlar, yolcu arabaları, buzdolapları, bu-
laşık makineleri ve kişisel bilgisayarlardan 
oluşmaktadır (Srivastava, 2008: 535 – 548). 
Cagno vd., “ürün geri kazanım şebekesinin 
modellenmesi ve planlanması: İtalya’da 
ömrünü tamamlamış buzdolapları örnek 
olayı” (Cagno vd., 2008: 385-404); Robin-
son, “e-atık: küresel üretim ve çevresel etki-
lerinin değerlendirilmesi” (Robinson, 2009: 
183-191); Chu vd., “evsel aletlerin çok aşa-
malı tersine lojistik şebekesi için şans kısıtlı 
programlama modeli” (Chu vd., 2010: 551-
560); Achillas vd. (2010a), “AEEE örnek 
olayında politika üretmeyi desteklemek için 
tersine lojistik şebekesinin optimizasyonu” 
(Achillas vd., 2010a: 2592-2600); Kuo, 
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mı” nda, Almanaya’da çamaşır makineları 
ve çamaşır kurutma makinelarını örnek ala-
rak bir matematiksel programlama modeli 
geliştirmiş ve farklı senaryolar ve paramet-
re değerleri için buldukları sonuçları analiz 
etmişlerdir (Alumur vd., 2012: 67-78).

(iii) Türkiye’de e-atık

Türkiye’de her yıl hurdaya çıkan 330 bin 
ton elektronik atıktan sadece 8 bin tonu geri 
dönüşümle toplanarak, ekonomiye yeniden 
kazandırılabilmektedir. Her yıl 165 bin ton 
ağırlığında 2.2 milyon adet beyaz eşya, 41 
bin ton ağırlığında da 1 milyon 300 bin adet 
televizyon hurdaya çıkmaktadır. Geri dönü-
şümün düşüklüğü yeterli bilincin oluşama-
masından kaynaklanmaktadır.

Türkiye’de yılda kişibaşına düşün elektro-
nik atık miktarı, 4 kilogramı bulmaktadır. 
2004 yılında 11.5 milyar dolar olan dün-
ya e-atık pazarı, 2009 yılında 17.1 milyar 
dolara ulaşmıştır. Türkiye’de e- atık mik-
tarı, her yıl ortalama yüzde 2 artmaktadır. 
Türkiye’de her 100 elektronik atıktan; 10’u 
bilgisayar monitörü, 10’u televizyon, 15’i 
bilgisayar, telefon, faks, yazıcı, 15’i DVD/
CD çalar, radyo, Hi-Fi cihazı, 20’si buzdo-
labı, 30’u elektronik ev aletinden oluşmak-
tadır (Çelebi, E., 2010).

2009’da, çöpe giden elektronik cihazlar ne-
deniyle boşa harcanan para Türkiye gene-

optimize etmek için bir metodoloji: Televiz-
yon setleri ve monitörler örneği” (Renteria 
vd., 2011: 789-800); Lambert vd., “tersine 
lojistik kararları için kavramsal çerçeve” 
(Lambert vd., 2011); Chan vd., “tedarik 
zincirlerinin optimizasyonu ve tasarımında 
ilerlemeler” (Chan vd., 2011); ve Ongondo 
vd., “EEE atıkları yönetiminin küresel göz-
den geçirmesi” çalışmalarını yapmışlardır 
(Ongondo vd., 2011: 714–730). Ongondo 
ve Williams, “İngiltere’de cep telefonları-
nın toplanması, yeniden kullanımı ve geri-
dönüşümü” (Ongondo ve Williams, 2011: 
1307-1315) ve Yamane vd., AEEE geridö-
nüşümü: cep telefonları ve bilgisayarlardan 
çıkarılan, kullanımı bitmiş baskılı devre 
kartlarının özelliği” (Yamane vd., 2011); 
Zhang vd., “belediye katı atık yönetim sis-
temleri için kesin olmayan tersine lojistik 
şebeke modeli” konularını ele almışlardır 
(Zhang vd., 2011: 522-530). Pishvaee ve 
Razmi, “çok amaçlı bulanık matematiksel 
programlama kullanılarak çevresel tedarik 
zinciri şebeke tasarımı” (Pishvaee ve Raz-
mi, 2012: 3433-3446); Ongondo ve Willi-
ams, “Birleşik Krallık evsel AEEE toplama 
şebekesinin kritik bir gözden geçirilmesi” 
(Ongondo ve Williams, 2012: 13-23); Oguc-
hi vd., “belediye atık işleme süreçlerinde 
AEEE’lerin içerdiği metallerin akıbeti” 
(Oguchi vd., 2012: 96-103) güncel önemli 
diğer çalışmalar arasındadır. Alumur vd., 
“çokdönemli tersine lojistik şebeke tasarı-
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Programme; UNEP, 2010).

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, insan sağlığı-
na ve çevreye zararlı olan maddeleri içeren 
bilgisayar, monitör, televizyon, buzdolabı, 
çamaşır makinesi, cep telefonu gibi elekt-
rikli ve elektronik eşyaların belirli standart-
lar çerçevesinde geri kazanılması ve geri 
kazanılamayan atıkları ise uygun yollarla 
bertaraf etmek amacıyla ‘’Atık Elektrikli ve 
Elektronik Eşyaları Yönetmeliği’’ hazırla-
mıştır. 

Avrupa Birlğinin koyduğu RoHS (Rest-
riction of Hazardous Substances; Zararlı 
Maddelerin Sınırlanması) yönetmeliği ge-
reğince, AEEE -Atık Elektrikli ve Elekt-
ronik Ekipman (WEEE -Waste Electrical 
and Electronic Equipment) Yönetmeliği 
ile, EEE’de, kurşun (Pb), cıva (Hg), artı altı 
değerlikli krom (Cr6 ), polibromürlü bife-
niller (PBB) ve polibromürlü difenil eterler 
(PBDE) ile kadmiyumun (Cd) kullanılması 
yasaklanmıştır.

Bu ürünler atık haline geldiğinde vatan-
daşlar belediyelerin kuracağı atık getirme 
merkezlerine, üreticiler ve lisanslı işleme 
tesisleri tarafından kurulacak aktarma mer-
kezlerine veya yeni bir elektrikli ve elektro-
nik eşya satın aldığı yere vatandaşın talep 
etmesi halinde elektrik ve elektronik eşya 
dağıtıcılarına hiçbir ücret ödemeden vere-
bileceklerdir. AEEE’lerin toplanması, iş-
lenmesi, geri kazanımı ve bertarafı üretici 

linde yaklaşık 55 milyon lira civarındadır 
(Sabah Gazetesi, 2009).

Mobil iletişim sistemleriyle 1994’te tanışan 
ve yılda ortalama 10 milyon cep telefonu 
satışının yapıldığı Türkiye’de, o tarihten bu 
yana 22 milyar dolarlık cep telefonu ithal 
edilmiştir. 1994’ten 2006 yılına kadar çeşit-
li nedenlerle çöpe atılan cep telefonları yü-
zünden Türkiye’nin zararı 14 milyar dolara 
ulaşmıştır (Memurlar, 2009).

2011 verilerine göre, Türkiye dünyanın en 
büyük 4. cep telefonu pazarı durumunda 
olmasına rağmen cep telefonu üretmemek-
tedir. Kullanma yaşı göz önüne alındığın-
da kişi başına 3 cep telefonu düşmektedir. 
Mobil hizmetler başladığı tarihten itibaren 
kaçak girişlerle birlikte dışarıdan 225 mil-
yon (bunun 150 milyonu ithal) cep telefonu 
Türkiye’ye giriş yapmıştır. Dışa bağımlılı-
ğımız bu sektörde yüzde 100’dür (Gürsu, 
H., 2011).

2009’daki verilere göre, 117 milyon adet 
cep telefonu bulunmakta ve bu adet 27.4 
milyar dolar paraya denk gelmekte ve böy-
lece, doğan bebekler de dahil, kişi başına 
1.5 cep telefonu düşmektedir. (Savaş, M., 
2009).

2010’daki başka bir araştırmaya göre ise, 
televizyon, cep telefonu gibi elektronik ci-
hazların atıkları dünyada her yıl 40 milyon 
ton artmaktadır (Birleşmiş Milletler Çev-
re Programı (United Nations Environment 
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hedef alınarak bir mühendislik eğitimi plan-
lanıp uygulanmaya çalışılmalıdır. Bunun 
yanında, bilgi çağı olarak adlandırılan gü-
nümüzde, mühendisin verimli ve etkin ola-
bilmesi için öğrenmeyi öğrenmiş ve yaşam 
boyu eğtimin gerekliliğine inanmış olması 
büyük önem arz etmektedir. 

Türkiye’de terinse lojistik uygulamaları, 
özellikle Batı’ya ve Avrupa’ya göre, olduk-
ça azdır. Ancak çevreyle ilgili düzenleme-
ler, Batıyla yoğun ve stratejik işbirlikleri 
olan Türkiye’nin de gerek kamu gerekse de 
özel TL uygulamalarını gerçekleştirmesini 
ve yasallaştırmasını zorunlu kılmaktadır. 

Bilinçli tüketici olmak; özellikle EEE kul-
lanımında daha fazla önem kazanmaktadır. 
İhtiyaç duyulmayan özellikteki teknoloji-
lerin yüksek fiyatlara alınıp, kısa bir süre 
sonra kullanım dışı bırakılması hem çevre-
sel hem de ekonomik açıdan zararlara sebep 
olabilmektedir. Ülkemizde, özellikle, cep 
telefonlarındaki ihtiyaç duyulmayan özel-
liklerde ve aşırı tüketim, ekonomik ömrü ve 
işlevi bitmemiş telefonların kısa sürelerde 
kullanım dışı kalması ve bozulanların/işle-
vini yitirenlerin geri kazanılmaması, üzerin-
de durulması gereken önemli hususlardır.

Türkiye’de geri kazanım endüstrisi bü-
yümeye ve önem kazanmaya devam ede-
ceğinden, AEEE için, Çevre ve Şehirci-
lik Bakanlığı’nın hazırladığı ve 22 Mayıs 
2012’de Resmi Gazete’de yayımlanan 

sorumluluğu altında gerçekleştirilecektir. 

AEEE’lerin diğer evsel veya başka atıklarla 
birlikte depolanması, alıcı ortama verilmesi 
ve bütün olarak yakılması yasak olup, tüke-
ticilerin evsel elektronik atıklarını herhangi 
bir ücret talep edilmeden iade edilebilece-
ği uygun toplama yerlerinin tahsis edilmesi 
öngörülmektedir. Nüfusu 400 bin üzeri olan 
belediyelerle başlamak üzere kademeli ola-
rak tüm belediyeler tarafından atık getirme 
merkezlerinin kurulması planlanmaktadır.

Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle elekt-
rikli ve elektronik eşya atıkları çevre lisans-
lı tesislerde uygun teknolojiler kullanarak 
işlenecek ve yıllık 20 ton yağ, 40 ton gaz, 
200 ton kurşun, 400 ton cıva ve 100 ton to-
ner tozunun, kontrolsüz olarak alıcı ortama 
verilmesi engellenerek, lisanslı tesislerde 
geri kazanımı ve bertarafı sağlanacaktır 
(Yeşil Bilgi Platformu, 2012; Resmî Gaze-
te, 2012).

SONUÇ

Ekonomik gelişmenin ve rekabetin en güç-
lü silahı bilgidir. Ancak bilimsel bilgiyi uy-
gulamaya geçirerek hizmet/ürün üretmek 
olan mühendislik ve onun geliştirdiği tek-
nolojiler, dışa bağımlı olmaktan kurtarılıp 
ülke içinde üretilerek gerçek bir ekonomik 
kalkınma ve toplumsal refah sağlanabilir. 
Bu kapsamda, ülkemizde ABET kriterleri 
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teknopark, bilim parkları ve araştırma ens-
titülerinin yaygınlaşması desteklenmeli ve 
özendirilmelidir.

Gerçek dünyada uygulanabilir, esnek, etkin 
ve etkili karar verme stratejileri sunabilmek 
amacıyla modeller geliştirilmeli, ancak bu 
modeller geliştirilirken, sistemin, gerçek 
dünyanın ve uygulama alanı ile yerinin bü-
tün özellikleri ve varsayımları dikkate alın-
malıdır.
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 İZMİR İLİ LİSE ÖĞRENCİLERİ ARASINDA SOSYAL YALNI-
ZLIK İLE İNTERNET KULLANIMI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN 

İNCELENMESİ

�atih SEZGİN1 Erdal GİŞİ2  
1 Turgut Özal University,School of Foreign Languages

2 Taras Shevcenko National University of Kyiv

Özet:İnsanoğlu sosyal bir varlık olarak tanımlanır. Bundan dolayıdır ki insan olmak sosyal bir 
çevrede yaşamayı gerektirir. İnsanın sosyal bir varlık olması ve sosyal bir çevrede yaşaması sosyal 
ilişkileri de doğal olarak hayatın tam merkezine yerleştirir. İnsanoğlu kendisini bir yere ya da 
gruba ait hissetmek ister. Bu aidiyet duygusu insanın hayata tutunmasındaki en önemli faktörlerin 
başında gelir. İnsanların bir kısmı, sosyal çevreleriyle başarılı ilişkiler kurabilirken diğer bir kısmı 
ise bu ilişkiyi kurmada aynı derecede başarılı değildir. İkinci grubu oluşturan insanların ilişki 
kurmada ileri derecede sorunlu olanlarını “sosyal yalnız” olarak nitelemek mümkündür. Sosyal 
yalnız olanlar, yalnızlığı hayatlarının bir parçası olarak kabul edip sosyal ihtiyaçlarını farklı 
şekillerde temin etmeye çalışırlar. Sosyal yalnızlık, farklı duyguların harmanlanması olan karışık 
bir duygudur. Sosyal olarak yalnız olanlar, kendilerini sosyal hayattan tecrit edilmiş görürler ve 
diğer insanlara güvenmezler. Yapılan araştırmalarda sosyal yalnızlık yaşayan bireylerde internet 
kullanımının bağımlılık derecesinde olduğu ve bu durumun da ileri derecede psikolojik ve fiziksel 
rahatsızlıklara yol açtığı saptanmıştır. Söz konusu internet kullanıcılarının çoğunluğunu gençlerin 
oluşturduğu da yine yapılan çalışmalarda elde dilen sonuçlardan biridir. Bu çalışmada, İzmir İli’nde 
bulunan ortaöğretim(lise) öğrencileri arasından 1400 kişiye sosyal yalnızlık ile internet bağımlılığı 
arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarmak amacıyla anketler yapılmış ve elde edilen veriler bugüne kadar 
yapılan bilimsel çalışmaların ışığında yorumlanarak; internet bağımlılığının sonucu olan psikolojik 
ve fiziksel bozuklukların yol açabileceği olası tehlikelere dikkat çekilmeye çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Sosyal Yalnızlık, İnternet Bağımlılığı, lise gençliği, İzmir İli

A RESEARCH AMONG HIGH SCHOOL STUDENTS IN IZMIR 
TO IDENTIFY THE RELATIONSHIP BETWEEN SOCIAL 

LONELINESS AND INTERNET ADDICTION

üAbstract: Humans are defined as social beings. Therefore, being a human being requires living 
in a social circle. That the human is a social being, living in a social atmosphere, naturally places 
social relationships at the center of his/her life. Humans want to feel that they belong somewhere 
or to a group. This sense of belonging is one of the main factors that help a person hold on to life. 
While some people are good at building relationships in their social circle they have formed, others 
are not equally as good. People in the second group, in other words, those who are socially lonely, 
accept loneliness as their fate and try to meet their social needs in different ways. Social loneliness is 
a complex emotion which is a combination of different emotions. The socially lonely see themselves 
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segregated from social life and do not trust other people. Researches have established that internet 
use in socially lonely individuals is at an addiction level, which might lead to further psychological 
and physical disorders. Another result is that the users in question are usually made up of young 
people. In this study, some questionnaires were applied to 1400 students among high school students 
in Izmir and the gathered data was studied with the light of studies on field have been done up to 
now and as a result of this all process the findings were commented to pull attention to the dangers 
of excess use of internet.

Key words: Social loneliness, internet addiction, high school youth, Izmir

GİRİŞ 

Teknolojinin baş döndüren bir hızla ilerle-
mesi sosyal hayatta karşımıza her gün yeni 
fenomenler çıkarmaktadır. Bu fenomenler-
den biri de internettir. İnternet insanların 
araştırma yapma ve daha iyi iletişim kurma 
ihtiyaçlarına hizmet etmek için dizayn edi-
len ağlar toplamına verilen addır. Bilgisayar 
ve haberleşme teknolojilerinde yaşanan hız-
lı gelişmeye paralel olarak internetin insan-
ların çalışma, alışveriş, ödeme, iletişim kur-
ma, eğitim ve eğlence gibi her türlü günlük 
ihtiyaçlarını karşılama biçimi içindeki yeri 
giderek artmaktadır. Günümüz dünyasının 
vazgeçilmezleri arasında olan bilgisayarlar 
serbest piyasa ekonomisinin de etkisiyle 
giderek ucuzlamış ve bunun da bir sonucu 
olarak da insanoğlunun günlük hayatında 
daha fazla yer edinmiştir(Canbek & Sağı-
roğlu, 2007:37). Örnek olarak Amerika’yı 
ele alalım. Amerika’da 1984 yılında evinde 
bir ya da daha fazla bilgisayar bulunan ev 
oranı %8 iken bu oranın 2000 yılında %51’e 
kadar ulaştığı görülmektedir (Li & Atkins, 
2004:1715-1722).  Ayrıca bir Baltık ülkesi 

olan Norveç’te internet kullanımının 1996 
yılındaki oranı %3 iken,2002 yılındaki ora-
nı %72’ye kadar yükselmiştir (Johansson 
& Götestam, 2004: 223-229). Komünist bir 
ülke olduğu için diğer sair ülkelere nazaran 
kontrolün daha sıkı olduğu Çin’de bile in-
ternet kullananların oranı günden güne ar-
tış göstermektedir. Çin İnternet Ağı Bilgi 
Merkezi’nin (CINIC) 2005 yılı verilerine 
göre Çin’de yaklaşık 103 milyon kişinin in-
ternet kullandığı ve bunların da  %16’sının 
18 yaş altı gençlerden oluştuğu belirtilmiştir 
(Cao & Su, 2006: 275-281). Dünya genelin-
de internet kullanım oranlarına bakıldığında 
internet kullanıcısı sayısındaki artışın hayret 
verici bir şekilde arttığı görülmektedir.31 
Mart 2011 tarihli istatistikte dünya nüfusu 
6.930.055.154 olarak tahmin edilmiş ve bu 
nüfus içerisinde internet kullanıcısı sayısı 
da 2.095.006.005 olarak tespit edilmiştir. 
Aralık 2000 yılındaki verilerle kıyaslandı-
ğında dünya genelinde internet kullanıcısı 
sayısının 2000-2011 yılları arasında 480,4 
% artış gösterdiği tespit edilmiştir. Söz ko-
nusu istatistikte en dikkat çeken artışların 
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rumlarının kötü olduğu ve ellerine geçen 
parayı da internet kafelerde ya da kahve-
hanelerde harcadıkları belirtilmiştir (Turan, 
2008:48). Gençlerin interneti kullanma ora-
nı her geçen gün arttığı gibi internetten etki-
lenme oranı da artmaktadır. İnternetin aşırı, 
kontrolsüz, amacı dışında ve bilinçsiz kul-
lanımının kişisel becerilerin gelişmesini ne-
gatif etkilediği varsayılmaktadır (Kerberg, 
2005:7). İnternet kullanımının özellikle 
gençler ve çocuklar arasında yaygın olması 
internet kullanımının niteliğini tartışmaya 
açmıştır. Yapılan çalışmalar sonucunda sağ-
lıklı internet kullanımının ölçüleri verilmiş 
ve bu kıstaslara uymayan her türlü internet 
kullanımı da sağlıksız internet kullanımı 
olarak adlandırılmıştır. Davis (2001:187-
195)  sağlıklı internet kullanımını; bireyin 
herhangi bir şekilde ve herhangi bir rahatsız-
lık duymadan istediği zaman, istediği ama-
ca ulaşmak için interneti kullanması olarak 
tanımlamaktadır. Davis’in sağlıklı internet 
kullanımı tanımlamasından bireyin bütün 
şartları kendi lehine çevirmesi ve interneti 
de yine kendi planlanmış amaçları doğrul-
tusunda kullanması anlaşılmaktadır. Bunun 
zıddı olan sağlıksız internet kullanımı ise 
internet kullanımının bireyin önce kendi ve 
daha sonra ise çevresinin yaşamında psiko-
lojik, sosyal ve bilişsel alanlarda güçlükler 
oluşturmasıdır (Davis,a.g.e). Başka bir ifa-
deyle internetin ebeveynlerin, arkadaşların, 
komşuların, akrabaların… kısacası mevcut 
sosyal çevrenin yerini almasıdır. Aşırı şekil-

ise sırasıyla 2,527.4 % ile Afrika, 1,987.0 
% ile Orta Doğu ve 1,037.4 % ile Latin 
Amerika’da olduğu görülmektedir(www.
internetworldstats.com). Bu istatistikten de 
anlaşıldığı üzere dünyada internet kullanımı 
inanılmaz bir büyüme ile artış göstermek-
tedir Özellikle gelişmekte olan ülkelerde 
internet kullanımında ciddi artışların olması 
gelecekte bu ülkelerin karşılaşabilecekleri 
muhtemel tehlikeler adına önemli bir gös-
tergedir. Bu da internet konusunun bilimsel 
anlamda ele alınması gerekliliğini bir kez 
daha ortaya koymaktadır.

İnternetin bu denli hayatın içinde olması ko-
nuyla ilgili çeşitli araştırmalar yapılmasına 
yol açmıştır. Madell ve Muncer (2004) ta-
rafından 11–16 yaş arası 1340 ortaöğretim 
öğrencileri üzerinde yapılan çalışmada, öğ-
rencilerin %67’si müzik dinlemek, %56’sı 
internette gezinti yapmak ve %55’i elektro-
nik postalarını kontrol etmek için internete 
girdiklerini söylerken ancak %28 gibi küçük 
bir bölümü bilgi edinmek amacı ile interneti 
kullandığını belirtmiştir (Madell &Muncer, 
2004:229-251).

2002 Türkiye Bilişim Şurası Raporunda 15 
yaş grubundaki gençlerin %90’ının interneti 
eğlence ve yararlı olmayan siteleri gezmek 
için kullandığı, bilgisayar başında zamanla-
rını gereksizce harcadıkları belirtilmektedir. 
Ayrıca yine bu raporda, eğitim görmeyen 
gençlerin büyük bölümünün ekonomik du-
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ok hesabını kapanmadan önce kaydettik ve 
incelemeye aldık. Breivik’in her şeyi sanal 
ortamda planladığı ve günlük sosyal hayat 
içinde bulamadığı ve ya elde edemediği ye-
rini sanal ortamda elde etmeye çalıştığını 
gördük. Terörizm çok uç bir noktaydı. İnter-
net bağımlılığını sadece bir örnek üzerinden 
giderek terörizme bağlamak bilimsellikten 
uzaktı. Yaptığımız literatür taramalarında 
ve çalışmalarda sosyal yalnızlığın internet 
bağımlılığına yol açtığını ve normal olarak 
başladığı halde daha sonra bağımlılığa dö-
nüşen internet kullanımının da yine nihai 
varacağı noktanın sosyal yalnızlık olduğu 
sonucuna vardık.

Literatürde yapılan yabancı menşeyli ça-
lışmaların bir benzerini de İzmir’deki lise 
öğrencileri arasında yapmaya karar verdik. 
Bu amaçla yaptığımız çalışmada aşağıdaki 
sorulara cevaplar aramaya çalıştık.

1- Sosyal yalnızlıkla internet bağımlılığı 
arasında pozitif bir ilişki var mıdır?

2- İnternet bağımlılığında cinsiyetin rolü 
nedir?

3- İnternet bağımlısı olarak tanımı yapılan 
bireyler için internet ne ifade etmekte-
dir?

4- İnternet daha çok hangi amaçlar için kul-
lanılmaktadır?

5- İnternet kullanımında ailelerin ekonomik 
durumunun bir etkisi var mıdır?

de internet kullanımının bireyin hem akade-
mik hem de kişisel gelişimini negatif yönde 
etkileyerek sağlık, iletişim ve zaman yöne-
timiyle ilgili sorunlara neden olduğu, kişi-
yi bağımlı hale getirebildiği görülmektedir. 
Özellikle lise ve üniversite gençliğinin hem-
cinsleri ve karşıt cinsleri ile sosyal ilişkiler 
kurma yerine interneti tercih etmesi, onların 
sosyal becerilerini geliştirmelerini engelle-
yebilmektedir. Doğal sosyal ortamda, sos-
yal becerilerini geliştiremeyen gençlerin, 
hayatlarının sonraki dönemlerinde özellikle 
okul, aile ve iş ortamında iletişim sorunları 
yaşaması olasıdır.

22 Haziran 2011 günü Norveç’te Andres 
Behring Breivik’in Utoeya Adası’nda 77 
kişiyi öldürmesinin ardından internet ba-
ğımlılığı konusu tekrar gündeme geldi. 
Breivik’in söz konusu cinayeti işlemesi için 
hiçbir sebep yoktu. Çünkü Breivik diplomat 
bir babanın oğlu olarak son derece rahat 
bir hayat yaşamış ve iyi bir eğitim almıştı 
ama kız kardeşinin anlattıkları olaya biraz 
daha netlik kazandırmış oldu. Kız kardeşi 
Breivik’in asosyal, içine kapanık ve sessiz 
bir kişiliğe sahip olduğunu söylemişti. Bre-
ivik hakkında bu söylenenler olaya açıklık 
getirmesi açısından önemliydi ama yeter-
sizdi. Çünkü bir insanın 77 kişiyi öldürme-
si bunlarla izah edilemezdi. Daha sonraları 
Breivik’in internet bağımlısı olduğu ve Fa-
cebook’taki hesabında 7000 arkadaşa sahip 
olduğu anlaşıldı. Biz de Breivik’in Facebo-
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dıkları için internet kullanım saatlerinin 
mecburen kısıtlanmış olacağı varsayımına 
binaen 12. sınıflar dâhil edilmemiştir. Bu 
çalışmanın örneklemini lise 9,10 ve 11.sı-
nıflar oluşturmaktadır. Evren çok geniş ol-
duğu için örneklem alma ile anket verileri 
elde edilmiştir.

SOSYAL YALNIZLIK

İnsan sosyal bir canlı olarak yaratılmıştır. 
İnsanın sosyal bir canlı olması çevresi ile 
ilişkiler içinde olmasını gerekli kılar. Bu 
ilişkiler ağında insan maddi paylaşımlar 
yaptığı gibi manevi paylaşımlar da yapma 
zorunluluğu hisseder. İnsanın bütün bu pay-
laşımlarını yaptığı çevresi onun sosyal çev-
resini oluşturur. Sosyal çevre bireye ruhsal 
olarak gücünün tükendiği anlarda destek 
olur ve onu ayakta tutar. Bundan dolayıdır 
ki sosyal ilişkileri sağlıklı olan bireyler ha-
yatta karşılaştıkları problemler karşısında 
sosyal ilişkileri iyi olmayanlara göre çok 
daha başarılı olurlar. 

Literatürde yalnızlık hakkında yapılan en 
eski yayın Zimmermann’ın “Über die Ein-
samkeit” isimli eseridir. Yalnızlık kavramı-
nı bilimsel olarak bir temel üzerine oturtma 
çabaları ise Fromm Reicmann’ın 1950lerde 
“Loneliness (yalnızlık)”adlı eserinin basıl-
masıyla başlamıştır (Gierveld, 2006:485-
500). Zimmermann’ın yaptığı çalışmalar-
dan Reicmann’ın çalışmasına kadar geçen 

6- İnternet bağımlısı olarak saptanan öğren-
ciler için internet hangi amaçla kullanıl-
maktadır?

7- Lise öğrencileri arasında internet amacı-
na uygun olarak kullanılıyor mu?

8- Lise öğrencileri arasında interneti amacı-
na uygun olarak kullanım oranı nedir?

ÇALIŞMANIN YÖNTEMI

Bu çalışmada İzmir İli’nde bulunan ortaöğ-
retim (lise) öğrencileri üzerinde yoğunlaşıl-
mıştır. İzmir İli’ndeki liselerin sayısı ve her 
liseye ulaşmanın zorluğu baz alındığında 
çalışmanın yapılması neredeyse mümkün 
görünmemektedir. Bundan dolayıdır ki İz-
mir Karşıyaka İlçesi’nde aynı evreni temsil 
edebileceğine inanılan özel ve devlet okul-
ları örneklem olarak seçilmiştir. Seçilen 
okullarda öğrencilere anketler uygulanmış 
ve bu anketlerden geçerli olan 1400 denek 
üzerinde çalışılmıştır. Örneklem olarak 
seçilen okullarda öğrencilerin farklı gelir 
gruplarına sahip olmaları, farklı aile kültür-
lerinden gelmeleri ve farklı okul türlerinde 
okumaları gibi özelliklere dikkat edilmiştir. 
Örnek grubun aynı ortak özelliklere sahip 
olması çalışmada yanıltıcı sonuçların alın-
masına sebep olacağından örnek grubunun 
mevcut sosyal yapıyla özdeş olmasına özen 
gösterilmiştir. Bu çalışmaya ortaöğretim 
12.sınıfların üniversite sınavına hazırlan-
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ğı, kişinin ihtiyaç duyduğu sosyal ilişkilerin 
olmaması veya değişik sosyal ilişkileri bu-
lunmasına rağmen, bu ilişkilerde yakınlığın, 
içtenliğin ve duygusallığın bulunmaması 
olarak tanımlamaktadır. Weiss’in yalnızlık 
tanımı yukarıda da değinilen kalabalıklar 
içinde yalnız olmak olarak da adlandırılabi-
lir. Weiss teorik olarak duygusal ve sosyal 
olmak üzere yalnızlığı ayırmakta, duygusal 
yalnızlığın aile, özel arkadaş ve ilişkilerle 
ilişkili olduğunu, sosyal yalnızlığın ise sos-
yal ortamdaki arkadaşlıklarla ilişkili oldu-
ğunu belirtmektedir (Weis,a.g.e). Bir işye-
rinde çalışan bir bireyin herkesin bir arka-
daşıyla öğlen yemeğine çıktığı bir ortamda 
kendisinin sürekli tek başına yemek yemesi 
buna örnek olarak verilebilir. Bu bireyin 
çok iyi aile ilişkileri olabilir ama çalıştığı 
yerde bu birey sosyal olarak yalnız kabul 
edilir. Çünkü işyeri bu birey için bir sosyal 
ortamdır ve bu sosyal ortamda bu birey hiç-
bir paylaşımda bulunamamaktadır. Perlman 
ve Peplau’nun yalnızlık tanımından yola 
çıkacak olursak yalnızlığın istenmediği hal-
de mecbur olunan bir hal olduğu sonucu da 
ortaya çıkacaktır. Bu konuya yine işyerinde 
çalışan birey üzerinden gidecek olursak, söz 
konusu bireyin işyerinde kimseyle diyalog 
kuramadığı için istemese bile işyerinin te-
mizlikçisiyle arkadaşlık kurması bu duruma 
örnek verilebilir.  Başka bir ifade ile yal-
nızlık seviyeli ilişkilerin azlığından ortaya 
çıkan bir durumdur. Bu, mevcut ilişkilerin 

süre göz önüne alındığında yalnızlık ko-
nusunun bilimsel anlamda yaklaşık olarak 
bir buçuk asır sonra tekrar ele alındığı gö-
rülmektedir. Aslında Zimmermann’ın yal-
nızlığı ele aldığı dönemde toplum yapısının 
o günkü konumu itibariyle Zimmermann 
toplumda karşılığının çok zor bulunabile-
ceği bir konuyu ele almıştır. Bundan dola-
yıdır ki Zimmermann’ın çalışması literatür 
açısından oldukça önemlidir. Yalnızlıkla 
ilgili yapılan deneysel çalışmalar Perlman 
ve Peplau’nun çabalarıyla desteklenmiş-
tir. Perlman ve Peplau yaptıkları ampirik 
araştırmada yalnızlığı; “bir bireyin sosyal 
ilişkiler ağının bazı önemli yönlerden ya 
nicel ya da nitel olarak yetersiz olduğu za-
manlarda ortaya çıkan hoşlanılmayan bir 
durum”(Perlman & Peplau, 1981:31-56) 
olarak tarif etmişlerdir.

Sosyal ilişkilerden yoksun olma hali yalnız-
lık olarak adlandırılır. Yalnızlığın bu tarifin-
den insanlardan uzak olma durumu değil; 
kalabalıklar içinde bireyin kendisini yalnız 
hissetmesi anlaşılmalıdır. Yalnızlık, hemen 
her zaman herkesin kaçındığı kaygı, öfke, 
üzüntü ve diğer insanlardan bireyin kendisi-
ni farklı hissetme duygularının baskın oldu-
ğu istenmeyen ve hoş olmayan bir deneyim 
olarak açıklanmaktadır ve bilinenin aksine 
ileriki yaşlardan daha çok ergenler ve genç 
yetişkinler arasında sık bir biçimde görülen 
bir ruh halinin adıdır (DiTommaso & Spin-
ner, 1997:417-427). Weiss (1973) yalnızlı-
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sosyal yalnız olarak adlandırabileceğimiz 
bireyleri bulmaya çalıştık. Bunun için de 
UCLA Yalnızlık ölçeğini kullanmayı uygun 
gördük. Bireylerin genel yalnızlık düzeyle-
rini ölçmek amacıyla, 1978 yılında Russel, 
Peplau ve Cutrona tarafından geliştirilen 
UCLA Yalnızlık ölçeği, 10’u düz, 10’u ters 
yönde kodlanmış 20 maddeden oluşan 4’lü 
Likert tipi bir ölçektir. Bu ölçeğin her bir 
maddesinde sosyal ilişkilerle ilgili duygu ve 
düşünce belirten bir durum sunulmakta ve 
bireyden bu durumu ne sıklıkta yaşadığını 
belirtmesi istenmektedir. Ölçekten alınan 
puanın yüksek olması yalnızlık düzeyinin 
yüksek olduğunun göstergesi olarak kabul 
edilmektedir. Demir (1989:14-28), tarafın-
dan yapılan geçerlik çalışmasında, ölçeğin 
yalnızlıktan yakınan ve yakınmayanları ayırt 
etmede yeterli olup olmadığı incelenmiştir. 
UCLA Yalnızlık Ölçeği’nin “Beck Depres-
yon Ölçeğiyle “ .77 ve Çok Yönlü Depres-
yon Ölçeğinin “Sosyal İçe Dönüklük” alt 
ölçeği ile de 82 ilişkili olduğu bulunmuş-
tur. Ayrıca UCLA Yalnızlık Ölçeği’nin yal-
nızlıktan yakınan ve yakınmayan bireyleri 
birbirinden anlamlı düzeyde ayırt ettiği bu-
lunmuştur. Ölçeğin güvenirliğini belirlemek 
için iç tutarlılık ve kararlılık katsayıları he-
saplanmıştır. İç tutarlık katsayısı 96 olarak 
bulunmuştur. Ayrıca test -tekrar test tekniği 
de kullanarak beş hafta ara ile yapılan iki 
uygulama arasındaki korelasyon 94 olarak 
bulunmuştur (Kılınç & Sevim, 2005:67-89).

miktarının arzulanan ya da umulan ilişki-
lerden az olması durumlarını kapsadığı gibi 
samimiyet beklentisi içinde olan bir bire-
yin samimiyetine karşılık bulamama duru-
munu da kapsamaktadır (Gierveld & Jeny, 
1987:119). Her iki tanımda da yalnızlığın 
ulaşılamayan ve elde edilemeyen sosyal 
ilişkilerin sonucu oluşan negatif bir duygu 
olduğu görülmektedir. Verilen tanımlardan 
bir genellemeye gidilecek olursa yalnız-
lığın sübjektif, istenmeyen ve negatif bir 
duygu olduğu ortaya çıkmaktadır. Yalnızlık 
kişiden kişiye ifade ettiği anlam ve ortaya 
çıktığı durum itibariyle farklıdır. Dolayı-
sıyla sübjektiftir. Yalnızlık istenmeyen bir 
durumdur. Hiç bir birey yalnızlığı isteyerek 
ve bilinçli olarak tercih etmez. Kendi öz ki-
şiliğinin bir sonucu olarak yalnız olmaya/
kalmaya mecbur kalır. Yalnızlık olumsuz 
bir duygudur. Sosyal olarak yalnız olan yani 
duyguların karşılık bulamayan hiçbir birey 
mutlu olamaz.  Hemen hemen insanların 
çoğunda mevcut olan kanıya göre yalnızlık 
genellikle ileri yaşlardaki bireylerde görü-
len bir ruh halidir. Oysaki yapılan araştır-
malarda durum zannedilenin tam tersidir. 
Yalnızlık; %80’i 18 yaşın altındakiler ve 
% 40’ı 65 yaşın üstünde olan bireyler tara-
fından en azından bazen yaşanan genel bir 
durumdur (Berguno, Leroux, McAinsh & 
Shaik, 2004:483-499).

Yaptığımız bu çalışmada İzmir İli Karşı-
yaka İlçesi’ndeki hedef liselerde öncelik-
le hedef kitlemiz olan öğrenciler arasında 
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Anket Örneği:

20-80 arasında yükseldikçe yalnızlık duy-
gusu ortak, azaldıkça yalnızlık duygusu 
azalır.

Buna göre yaptığımız anketlerden elde et-
tiğimiz veriler ışığında geçerli olan 1410 
ankete göre sosyal yalnızların oranı Grafik-
1’de görüldüğü çıkmıştır.

Uyguladığımız bu yalnızlık envanterini 
Lilü ölçekle değerlendirdik. Lilü ölçeğe 
göre  1.4.5.6.8.10.15.16.20, sorularda birey 
işaretlediğinin tersi puan alır. 1-4 puan alır. 
2-3 puan, 3-2 puan, 4-1 puan. Diğer sorular 
normal puanlandırılır. En yüksek puan 80, 
en düşük puan 20’dir.

1400 öğrenciye uygulanan anket sonuçlarına göre sosyal yalnız olanların sayısı 721’dir.
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nın 18 yaş altı gençlerden oluştuğu belirtil-
miştir. Dünya genelinde internet kullanım 
oranlarına bakıldığında internet kullanıcısı 
sayısındaki artışın hayret verici bir şekilde 
arttığı görülmektedir.31 Mart 2011 tarihli 
istatistikte dünya nüfusu 6.930.055.154 ola-
rak tahmin edilmiş ve bu nüfus içerisinde 
internet kullanıcısı sayısı da 2.095.006.005 
olarak tespit edilmiştir. Aralık 2000 yılında-
ki verilerle kıyaslandığında dünya genelin-
de internet kullanıcısı sayısının 2000-2011 
yılları arasında 480,4 % artış gösterdiği 
tespit edilmiştir. Söz konusu istatistikte en 
dikkat çeken artışların ise sırasıyla 2,527.4 
% ile Afrika, 1,987.0 % ile Orta Doğu ve 
1,037.4 % ile Latin Amerika’da olduğu gö-
rülmektedir.Bu istatistikten de anlaşıldığı 
üzere dünyada internet kullanımı inanılmaz 
bir büyüme ile artış göstermektedir Özel-
likle gelişmekte olan ülkelerde internet kul-
lanımında ciddi artışların olması gelecekte 
bu ülkelerin karşılaşabilecekleri muhtemel 
tehlikeler adına önemli bir göstergedir. Bu 
da internet konusunun bilimsel anlamda ele 
alınması gerekliliğini bir kez daha ortaya 
koymaktadır.

İnternetin bu denli hayatın içinde olması ko-
nuyla ilgili çeşitli araştırmalar yapılmasına 
yol açmıştır. Madell ve Muncer (2004:229-
251) tarafından 11–16 yaş arası 1340 orta-
öğretim öğrencileri üzerinde yapılan çalış-
mada, öğrencilerin %67’si müzik dinlemek, 
%56’sı internette gezinti yapmak ve %55’i 

İNTERNET VE İNTERNET BAĞIMLI-
LIĞI

İnternet insanların araştırma yapma ve 
daha iyi iletişim kurma ihtiyaçlarına hiz-
met etmek için dizayn edilen ağlar toplamı-
na verilen addır. Bilgisayar ve haberleşme 
teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişmeye 
paralel olarak internetin insanların çalışma, 
alışveriş, ödeme, iletişim kurma, eğitim ve 
eğlence gibi her türlü günlük ihtiyaçlarını 
karşılama biçimi içindeki yeri giderek art-
maktadır. Günümüz dünyasının vazgeçil-
mezleri arasında olan bilgisayarlar serbest 
piyasa ekonomisinin de etkisiyle giderek 
ucuzlamış ve bunun da bir sonucu olarak 
da insanoğlunun günlük hayatında daha 
fazla yer edinmiştir (Canbek & Sağıroğlu, 
2007:33-39). Örnek olarak Amerika’yı ele 
alalım. Amerika’da 1984 yılında evinde bir 
ya da daha fazla bilgisayar bulunan ev ora-
nı %8 iken bu oranın 2000 yılında %51’e 
kadar ulaştığı görülmektedir (Li & Atkins, 
2004: 1715-1722). Ayrıca bir Baltık ülkesi 
olan Norveç’te internet kullanımının 1996 
yılındaki oranı %3 iken,2002 yılındaki ora-
nı %72’ye kadar yükselmiştir. Komünist bir 
ülke olduğu için diğer sair ülkelere nazaran 
kontrolün daha sıkı olduğu Çin’de bile in-
ternet kullananların oranı günden güne ar-
tış göstermektedir. Çin İnternet Ağı Bilgi 
Merkezi’nin (CINIC) 2005 yılı verilerine 
göre Çin’de yaklaşık 103 milyon kişinin 
internet kullandığı ve bunların da  %16’sı-
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kullanımı tanımlamasından bireyin bütün 
şartları kendi lehine çevirmesi ve interneti 
de yine kendi planlanmış amaçları doğrul-
tusunda kullanması anlaşılmaktadır. Bunun 
zıddı olan sağlıksız internet kullanımı ise 
internet kullanımının bireyin önce kendi ve 
daha sonra ise çevresinin yaşamında psiko-
lojik, sosyal ve bilişsel alanlarda güçlükler 
oluşturmasıdır. Başka bir ifadeyle interne-
tin ebeveynlerin, arkadaşların, komşuların, 
akrabaların… kısacası mevcut sosyal çev-
renin yerini almasıdır. Aşırı şekilde internet 
kullanımının bireyin hem akademik hem de 
kişisel gelişimini negatif yönde etkileyerek 
sağlık, iletişim ve zaman yönetimiyle ilgili 
sorunlara neden olduğu, kişiyi bağımlı hale 
getirebildiği görülmektedir. Özellikle lise ve 
üniversite gençliğinin hemcinsleri ve karşıt 
cinsleri ile sosyal ilişkiler kurma yerine in-
terneti tercih etmesi, onların sosyal beceri-
lerini geliştirmelerini engelleyebilmektedir. 
Doğal sosyal ortamda, sosyal becerilerini 
geliştiremeyen gençlerin, hayatlarının son-
raki dönemlerinde özellikle okul, aile ve iş 
ortamında iletişim sorunları yaşaması olası-
dır. Bu durum bireyin sosyal ilişki yoksun-
luğu yaşamasına, iyilik hallerinin bozulma-
sına ve yalnızlaşmasına neden olabilir. 

 Araştırmacıların üzerinde durduğu bir di-
ğer konu ise aşırı internet kullanımının di-
ğer bağımlılıklara benzemesi, aşırı bilgi-
sayar oyunları ve internetin kullanıcılarda 
bir çeşit bağımlılık oluşturduğu gerçeğidir 

elektronik postalarını kontrol etmek için 
internete girdiklerini söylerken ancak %28 
gibi küçük bir bölümü bilgi edinmek amacı 
ile interneti kullandığını belirtmiştir. 

2002 Türkiye Bilişim Şurası Raporunda 15 
yaş grubundaki gençlerin %90’ının interneti 
eğlence ve yararlı olmayan siteleri gezmek 
için kullandığı, bilgisayar başında zamanla-
rını gereksizce harcadıkları belirtilmektedir. 
Ayrıca yine bu raporda, eğitim görmeyen 
gençlerin büyük bölümünün ekonomik du-
rumlarının kötü olduğu ve ellerine geçen 
parayı da internet kafelerde ya da kahve-
hanelerde harcadıkları belirtilmiştir(Saliha, 
2008:48). Gençlerin interneti kullanma 
oranı her geçen gün arttığı gibi internetten 
etkilenme oranı da artmaktadır.İnternetin 
aşırı, kontrolsüz, amacı dışında ve bilinçsiz 
kullanımının kişisel becerilerin gelişmesini 
negative etkilediği varsayılmaktadır(Kerbe
rg,2005:7). İnternet kullanımının özellikle 
gençler ve çocuklar arasında yaygın olması 
internet kullanımının niteliğini tartışmaya 
açmıştır. Yapılan çalışmalar sonucunda sağ-
lıklı internet kullanımının ölçüleri verilmiş 
ve bu kıstaslara uymayan her türlü internet 
kullanımı da sağlıksız internet kullanımı 
olarak adlandırılmıştır. Davis(2001) sağ-
lıklı internet kullanımını; bireyin herhan-
gi bir şekilde ve herhangi bir rahatsızlık 
duymadan istediği zaman, istediği amaca 
ulaşmak için interneti kullanması olarak 
tanımlamaktadır. Davis’in sağlıklı internet 
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fazla görüldüğü ve buna paralel olarak da 
genel sağlık düzeylerinin düştüğü ve dep-
resif belirtilerin görülme oranının artırdı-
ğı belirlenmiştir (Anderson & Bushman, 
2001:353-359). Aynı amaçla üniversite öğ-
rencileri üzerinde yapılan çalışmada da yine 
aynı sonuçlar elde edilmiştir. Yapılan bu ça-
lışmada haftada 3.84 saat ve altında internet 
kullanan öğrencilerin haftada 11.18 saatten 
daha fazla internet kullanan üniversite öğ-
rencilerine göre daha başarılı oldukları gö
zlemlenmiştir(Kubey,Lavin&Barrows,2001
:a.g.e).Young(1996)yaptığı araştırmada öl-
çüsüz internet kullanımından dolayı öğren-
cilerin 58%’inin çalışma alışkanlıklarında, 
derslerinde aldıkları notlarda ve okula de-
vam noktasında gözle görülür oranda düşüş 
yaşadıklarını saptamıştır. Young’ın yaptığı 
bu araştırma; internet kullanımı bağımlılı-
ğının belirgin olarak sosyal, psikolojik ve 
mesleki zararlarla ilişkili olduğunu ortaya 
koymuştur(Griffiths,1997:42-133). Araş-
tırmacılar internet kullanan öğrenciler üze-
rinde yaptıkları çalışmalarda aşırı internet 
kullanımının öğrencilerin gerçek yaşamdan 
uzaklaşmalarına ve karşılaştıkları güçlük-
lerle baş edememelerine neden olduğunu 
saptamışlardır(Morgan&Cotten, 2003:133-
42). Başka bir ifade ile çocuğun arzulanan 
tam bir iyilik hali içerisinde gelişimi için 
gerekli olan okul, aile ve arkadaş etkileşi-
mi yerini elektronik arkadaşlığa bırakmakta 
ve bu durum ise kişilerarası ilişki kurma ve 

(Kubey,Lavin & Barrows,2001:366-382). 
İnternet bağımlılığı, bilgisayar başında, in-
ternete bağlı bir şekilde, gereğinden fazla 
zaman geçirme problemi olarak tanımlan-
maktadır. Ayrıca internetin, tıpkı kumar 
ve diğer şans oyunları gibi bağımlılık ya-
rattığı, sağlık sorunlarına ve uykusuzlu-
ğa sebep olmasının yanı sıra depresif eği-
limlerin oluşmasına da neden olabileceği 
belirtilmektedir(Young,1997). Problem-
li internet kullanımı; sosyal, akademik/
mesleki negatif sonuçlar doğuran bilişsel 
ve davranışsal belirtilerden meydana gel-
miş, çok boyutlu bir sendromdur (Caplan, 
2005:721-736). Zamanının büyük bir ço-
ğunluğunu bilgisayar başında geçiren genç-
lerin kişilerarası ilişkilerde önemli sorunlar 
yaşadıkları bilinen bir gerçektir. Bu konu 
üzerinde yapılan bir araştırmada internet 
kullanımının gençlerin kişilerarası ilişki-
lerde güçlük yaşamalarına neden olduğu 
belirlenmiştir (Suhail& Bargees, 2006:297-
307). Yine aynı konu üzerinde yapılan baş-
ka bir çalışmada ise internette gereğinden 
fazla zaman geçiren çocuk ve gençlerin 
giderek yalnızlaştıkları ve çevrelerindeki 
insanlarla yüz yüze ilişki kurmakta güçlük 
yaşadıkları için çekindikleri belirtilmiştir
(Kraut,Patterson,Lundmark,Kiesler&Sch
erlis,1998:1017-1031). İnternet kullanım 
süresi arttıkça çocuk ve gençlerde sosyal 
yalnızlık, dışlanmışlık ve saldırganlık gibi 
duygusal ve davranışsal sorunların daha 
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kullanıldığından yüz yüze iletişime nispeten 
çok daha kolaydır. Bu konuyla ilgili yapılan 
araştırmalarda psiko-sosyal fonksiyon bo-
zuklukları olarak bilinen yalnızlık ve dep-
resyon gibi durumların bağımlılığa yol açan 
problemli internet kullanımına sebep olduk-
ları Caplan(2007:234) ve La Rose(2003:53) 
tarafından ifade edilmiştir. Caplan ve La 
Rose’un bu modeline göre kendilerini ifa-
de etmekte yeteri kadar kabiliyete sahip 
olmayan bireyler online iletişimi yüz yüze 
iletişime tercih edebilirler. Bu tip bireyler 
zamanlarının ve dikkatlerinin çoğunu onli-
ne sosyal etkileşime feda ettikleri için, on-
ların bazıları istem dışı internet kullanımı 
olarak adlandırılan internet kullanımların-
daki zamanlarını ayarlamakta güçlükler çe-
kerler. Bu da belli bir zaman sonra bireyin 
hiç farkında olmadan bağımlı bir internet 
kullanıcısı olması ile neticelenmektedir. 
Arka arkaya gelen ve birbirini takip eden 
bu olaylar zincirinde birey hiç farkında ol-
madan kendisini (eğer fark edebilirse) ha-
yatın kıyısında buluverir. Önü alınamayan 
internet kullanımı sırasıyla daha düşük okul 
notları, ders ya da iş devamsızlığı ve sosyal 
hayatta mutabakata varılan ortak konularda 
kayıplar gibi sonuçlara sebep olmaktadır. 
Bunu bir döngü olarak ifade edecek olursak; 

a-yetersiz sosyal beceriler online etkileşimi 
tercih etmekle bağlantılı olacak,

b-online etkileşimi tercih etmek kontrolsüz 

sürdürme becerisini olumsuz yönde etkile-
mektedir. Problemli internet kullanımı ile 
depresyon, sosyal izolasyon, yalnızlık ve 
ev/okul/iş performansında azalma arasın-
da doğrudan bir ilişki bulunmaktadır(Capl
an,2002:553-575). Ayrıca günümüz gençle-
ri için sanal âlemde kurulan iletişimin çok 
daha önemli olduğu; bilgisayar oyunları ve 
internetin çocuk ve gencin arkadaşının ye-
rini alarak onların sosyal yalnızlık yaşama-
larına neden olabildiği de vurgulanmaktadı
r(Gross,2004:633-649). Bu durumun doğal 
bir sonucu olarak da internet kullanma sü-
resi arttıkça, kullananlar, sosyal hayattaki 
insanlarla daha az ilişkiye girmekte bu da 
beraberinde‘sosyal yalnızlığı’ getirmektedir

SOSYAL YALNIZLIK VE İNTERNET 
BAĞIMLILIĞI

Günlük hayatta kişiliği gereği yüz yüze sos-
yal ilişki kurmakta zorlanan bireyler sanal 
ortamlarda ilişki kurmayı tercih etmektedir-
ler. Çünkü sosyal yetileri yeterince gelişeme-
yen insanlar sanal ortamda kimseyle birebir 
konuşmak durumunda değillerdir ve duy-
gularını da rahatlıkla saklayabilmektedirler. 
Yalnız ve canı sıkın bireyler çevrimiçi ile-
tişimi “sosyal iletişimin Prozak’ı”(Morahan 
& Schumacher, 2000:13-29) olarak düşün-
düklerinden çevrimiçi etkileşimi daha çok 
tercih etmektedirler. Çünkü online iletişim-
de isimler gizlendiğinden ya da takma isim 
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te bağlı aktivitelere artan miktarda kaynak 
yatırımı yapma, offline olunduğunda nahoş 
duygular, çevrimiçi olunduğunda artan tole-
rans ve problemli davranışların inkârı olarak 
tasvir edilmektedir(Kandell,1998:1). İnter-
net kullanımının etkilerini araştırmak için 
yapılan bir başka çalışmada internet erişimi-
ne sahip olunan ilk yıllarda gençlerin çevri-
miçi geçirdikleri zaman ile birlikte yalnızlık 
ve depresyon düzeylerinde artış olduğu gö
rülmüştür(Shields&Behrman,2000:4-30). 
Hindistan’da yapılan bir çalışmada Nalwa 
ve Anand(2003:653-656), 16–19 yaş arası 
Hindistanlı öğrencilerin %33’ünün gün-
de iki saatten fazla internet kullandıkları 
ve söz konusu bu %33’lük grubun internet 
bağımlılığı için riskli grubu oluşturdukları 
ve bağımlı olmayanlara göre sosyal açıdan 
daha izole oldukları belirlemişlerdir. Aynı 
çalışmanın bir benzerini İngiltere’de yapan 
Niemz ve arkadaşları  ise haftada 10–14 
saat internet kullanımının patolojik olduğu-
nu belirtmişlerdir. Bu çalışmada da internet 
bağımlısı olarak tanımlanan grup mensubu 
olanların benlik saygılarının düşük, sosyal 
ilişkilerinin kısıtlı olduğu saptanmış, ancak 
bu durumun bağımlılığın bir sonucu olabi-
leceği gibi bağımlılığın nedeni de olabile-
ceğine dikkat çekmişlerdir(Niemz,Griffiths 
& Banyard, 2005:562-570). Bu her iki ça-
lışmadan da anlaşıldığı gibi sosyal yalnızlık 
zamanla internet bağımlılığına sebep ol-
makta ya da normal bireyler internet kulla-

ve istem dışı internet kullanımıyla bağlantılı 
olacak,

c-kontrolsüz ve istem dışı internet kullanımı 
da olumsuz yaşam neticeleriyle bağlantılı ol
acaktır(Kim,LaRose&Peng,2009:452). Sos-
yal hayattaki başarısızlığın internetin kuca-
ğına attığı birey interneti bağımlılık derece-
sinde kullanmaya başladıkça olumsuzluklar 
da arka arkaya gelmeye başlayacaktır. Çün-
kü belli merhalelerden geçen birey dönüşü 
çok zor olan bir yola girmiştir. Bundan son-
ra birey artık “İnternet Bağımlısı”dır.

“İnternet Bağımlılığı” tabiri hastalık dere-
cesinde ve önüne geçilemez internet kulla-
nımını ifade etmek için Dr.Ivan Goldberg 
tarafından kullanılmıştır. İnternet bağımlılı-
ğının doğru belirlenmesi ve teşhisi, internet 
bağımlılığı için kabul edilen ve DSM-IV’te 
listelenen kriterlerin olmayışından dolayı 
zordur(APA,1995). Bu yüzden belirtileri 
bakımından internet kullanımına en yakın 
olan başka rahatsızlıklar aranmıştır. DSM-
IV’te değinilen teşhislerin içerisinde hasta-
lık derecesinde olan kumar oynama bağım-
lılık derecesinde internet kullanımının do-
ğasına en yakın olarak görülmüştür. Hasta-
lık derecesinde kumar oynamayı model alan 
Young(1996) hastalık derecesinde internet 
kullanımını intoxicant içermeyen bir dürtü 
kontrol rahatsızlığı olarak tanımlamıştır. İn-
ternet bağımlılığı psikolojik olarak internete 
bağımlı olma olarak tanımlanır ve interne-
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Biz de yaptığımız bu çalışmada kullandığı-
mız anketin arka yüzüne internet bağımlı-
lığını ölçmeye yarayan Internet Bağımlılığı 
Testi (Internet Addiction Test) koyduk. In-
ternet Bağımlılığı Testi Dr.Kimberly Young 
tarafından internetin bağımlılık derecesinde 
kullanımını ölçmek amacıyla geliştirilen 
güvenli ve geçerli bir testtir.Bu testte 20 
soru mevcuttur. Bu sorular vasat, ciddi ve 
hastalık derecesinde internet kullanımını 
ölçmek amacıyla tasarlanmıştır. Uyguladı-
ğımız test aşağıdaki gibidir.

nımında bağımlılık derecesine geldiklerinde 
otomatik olarak sosyal yalnız olmaktadırlar. 
Dolayısıyla sosyal yalnızlıkla internet ba-
ğımlılığı arasında sonucu belli olan sürek-
li bir döngü söz konusudur. Bu döngüyü 
grafik-2’deki gibi ifade edebiliriz. 

Grafik-2: Sosyal Yalnızlık ve İnternet Ba-
ğımlılığı Arasındaki İlişki Döngüsü
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tehlili olan grup ise 80-100 puan aralığına 
sahip olan gruptur. Bu grup kullanıcılarda 
internet kullanımının sebep olduğu açık ve 
belirgin problemler mevcuttur. Bu grup kul-
lanıcıları bağımlı olarak adlandırılırlar. Bu 
grup kullanıcılarının bir an önce olayın far-
kına varıp derhal önlem alması gerekir aksi 
takdirde sonuç önlenemez hale gelebilir. 

Yaptığımız çalışmada elde ettiğimiz ista-
tiski verilerin grafiksel ifadesi aşağıdaki 
gibidir. 

Bu testte puanlar yükseldikçe tehlike de o 
denli artmaktadır. Bu testin yorumlanma-
sında 20-49 puan arasına sahip olan bireyler 
vasat kullanıcılar olarak isimlendirilir. Bu 
kullanıcıların internet kullanmalarında sa-
kınca yoktur. Bu testin sonucuna göre 50-79 
arası puana sahip olan kullanıcılar ara sıra 
ve ya sık sık internetten kaynaklanan prob-
lemler yaşayabilirler. Bu kullanıcılar inter-
netin hayatları üzerindeki tam etkiyi düşün-
melidirler. Bu kullanıcı grubu uçurumun 
tam eşiğinde olan gruptur. Üçüncü ve en 

Grafik-4 Sosyal Yalnızların Oranı

Grafik-3 İnternet Kullanımında Cinsiyetin Rolü
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Yaptığımız anket çalışması sonucunda sos-
yal yalnızlık ölçeğini baz alarak “sosyal 
yalnız” oldukları sonucuna vardığımız öğ-
rencilerde anlamlı bir pozitif ilişki olarak 
sosyal yalnızlığın internet bağımlılığına yol 
açtığı sonucuna vardık. 721 kişilik sosyal 
bağımlı bireyden 126 kişi sosyal yalnız ol-
duğu halde internet bağımlısı değilken; 595 
kişi ise internet bağımlısı olarak karşımıza 
çıkmıştır. 

İnternet kullanımında bayan öğrencilerin 
önde olmasını bekliyorduk ama elde ettiği-
miz verilerden tam tersi çıktı. 

Sosyal yalnızların internet kullanıcıları-
na olan oranı ise %51 olarak bulunmuştur. 
Grafik-4’ten de anlaşıldığı üzere internet 
kullanıcılarının yarısı sosyal olarak yalnız 
olduğu saptanan öğrencilerden oluşmakta-
dır.

Grafik-5 Sosyal Yalnızlık ve İnternet Bağımlılığı Arasındaki İlişki
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ğımlısı olanlar interneti ailelerine ve 
arkadaşlarına tercih edebilmektedir-
ler.

V. İnterneti bağımlılık derecesinde kulla-
nan öğrencilerin derslerinde ve perfor-
manslarında ciddi düşüşler olmakta-
dır.

VI. İnternet bağımlısı olan öğrenciler için 
internet kendi mahrem dünyalarıdır ve 
olumlu-olumsuz yaptıklarını kimseyle 
paylaşmak istemezler.

VII. Lise öğrencileri arasında internetsiz bir 
hayat boş,can sıkıcı ve anlamsız bir 
hayat olarak adlandırılmaktadır.

VIII. İnternet bağımlısı olsun veya olma-
sın internetin geç saatlere kadar kulla-
nılmasından dolayı öğrencilerin birçoğu 
gün içerisinde uykusuzluk sorunu çek-

İnternet bağımlısı olarak saptadığımız 595 
öğrenciden 23’ü bayan 572’si ise bay olarak 
tespit edilmiştir. 

SONUÇLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

SONUÇLAR

Ulaştığımız sonuçları maddeler halinde 
özetleyecek olursak;

I. Sosyal yalnız olarak ifade edilebilecek 
bireyler interneti bağımlılık derecesin-
de kullanmaktadır.

II. İnternet bağımlılığında bay öğrencilerin 
bayan öğrencilere oranı %96’dır.

III. Lise çağındaki öğrencilerin % 78’i in-
terneti temel işlevinin dışında kullan-
maktadır. 

IV. Lise öğrencileri arasında internet ba-

Grafik-6 İnternet Bağımlılığında Cinsiyetin Rolü
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Televizyon dizilerinde verilenin aksine, her-
kesin karşı cinsle mutlaka “sevgili” olması-
nın gerekmediği; normal bir arkadaşlığında 
karşı cinsle kurulabileceği fikri sık sık dile 
getirilmelidir. Çünkü lise öğrencilerinde in-
ternet bağımlılığının yegâne unsuru sosyal 
yalnızlıktır.

2-Çalışmamız sırasında fikirlerine baş-
vurduğumuz internet kafe sahiplerinden 
elde ettiğimiz bilgiler ışığında öğrencilerin 
ekonomik durumlarının onların interneti 
kullanmalarında önemli bir etken değil sa-
dece şeklini değiştiren bir unsur olduğunu 
öğrendik. Ekonomik durumu zayıf olanlar 
internet kafeleri tercih ederken; ekonomik 
durumu iyi olan taşınabilir aygıtları (cep 
telefonu, IPad tarzı mobil cihazlar… vb) 
tercih etmektedirler. İnternet kafelerle ilgili 
kısmî hukukî düzenlemeler olsa da yeterli 
değildir. Türkiye’de internet kafeler sigara, 
uyuşturucu… vb gibi alışkanlıkların baş-
langıç yeri olarak bilinmektedir. Ekonomik 
durumu iyi olmayan öğrencilerin internet 
kafeleri kullanmalarının önüne geçmek için 
okulların kendi bünyelerinde internet erişi-
mine imkân sağlanan mekânlar kurulabilir. 
Sadece girdi fiyatlarını karşılayacak şekilde 
işletilecek olan bu internet kafelerde güven-
li internet aracılığıyla öğrencilerin farklı sa-
kıncalı sitelere girişleri engellenmiş olacak 
hem de okulda geçireceği vakit artmış ola-

mektedir ve durum da onların yaşam 
kalitelerini olumsuz yönde etkilemek-
tedir. 

IX. Lise çağındaki öğrencilerin sadece % 
22’ si interneti eğitim amaçlı araştırma 
ve eğlence amaçlı kullanmaktadır.

X. Sosyal yalnız olarak saptanan öğrenciler 
için internet, içinde yaşadıkları ve onsuz 
yapamayacakları yeni bir dünya haline 
gelmiştir.

SONUÇ VE ÇÖZÜM ÖNERILERI

1-Erkek öğrencilerde özellikle televizyon 
dizileri aracılığıyla empoze edilen “kız 
arkadaşı olmayan erkeğin eksik/kusurlu 
olduğu”düşüncesinin daha reel ayaklarla 
yere basacak düşüncelere tebdil edilmesi 
gerekmektedir. Bu düşünceden dolayıdır ki 
erkek öğrenciler sosyal hayatta karşı cins-
le kuramadıkları ve ya başarılı olamadıkla-
rı sosyal ilişkileri sanal ortamda kurmaya 
çalışmaktadırlar. Sosyal hayatta elde edi-
lemeyenin sanal âlemde daha kolay elde 
edilmesi erkek öğrencilerde sosyal anlam-
da bir doyum meydana getirmektedir. Bun-
dan dolayıdır ki erkek öğrenciler internet 
bağımlılığında kız öğrencilerden daha ön-
dedirler. Bu noktadan hareketle liselerde 
özellikle okul PDR servislerinin vereceği 
karşı cinsle münasebetlerin ölçüleriyle ilgili 
seminerler öğrenciler için faydalı olacaktır. 
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kulüpler kurulmalıdır. Sosyal becerisi olma-
yan bir öğrencinin pekâlâ çok güzel müzik 
ya da resim becerisi olabilir. Bu becerisi or-
taya çıkarılan birey en azından kendisi gibi 
ortak özellikler taşıyan bireylerle bir araya 
gelerek kendisini dışlamayacak homojen bir 
çevreye sahip olabilir.

4- “Facebook ve Twitter” gibi sosyal ağ-
lar(!) artık çağımızın bir fenomeni olmuş-
tur. Yasaklanması ve inkârı mümkün değil-
dir. Facebook ve Twitter üzerinden iletişim 
kurmanın da bir sınırının olduğu öğren-
cilere seminerler tarzında anlatılmalıdır. 
Norveç’te 22 Haziran 2011’de 77 kişiyi öl-
düren Andres Behring Breivik de bir inter-
net bağımlısıydı ve Facebook’ta 7000 arka-
daşı vardı ama ne yazık ki bu 7000 arkadaş 
O’nu sosyal yalnız olmaktan kurtaramadı 
ve gerçek hayattaki yalnızlığının acısını 77 
kişiyi öldürerek aldı. Dolayısıyla öğrencile-
re özellikle Facebook’tan dolayı Türkiye’de 
işlenen cinayetler ve kavgalar örneklen-
dirmelerle anlatılmalıdır. Facebook ya da 
Twitter’da arkadaşların olması yalnız olun-
madığı anlamına gelmemektedir. Gelseydi 
eğer bir diplomat çocuğu olan ve ekonomik 
olarak hiçbir sıkıntısı olmayan Andres Beh-
ring Breivik şuan bir katil olarak hapishane-
de olmamış olurdu.

5-Lise öğrencilerinin %78’i interneti amacı 
dışında kullanmaktadır ve bu oran korku-
tucudur. İnternet kullanımının sınırlarının 

cak. Dolayısıyla okul denen kurum da haya-
tın içine çekilmiş olacak. Öğrenciler kendi 
okullarında sigara ve uyuşturucu gibi kötü 
alışkanlıklardan uzak kalacakları gibi aile-
ler de çocuklarının nerede olduklarını bilme 
noktasında huzurlu olmuş olacaklardır. Bu 
konuyla ilgili olarak özel okullarda ve Avru-
pa ülkelerinde uygulamalar mevcuttur.

3-Sosyal olarak yalnız olanların internet 
bağımlısı olduğu ve bu bağımlılıklarını da 
“yeni arkadaşlarla tanışma fırsatı” temeli-
ne dayandırdıkları tespit edilmiştir. Buradan 
da anlaşılmaktadır ki herkes sosyal hayatta 
aynı oranda başarılı olamamaktadır ve bu da 
son derece normaldir. Yüz yüze ikili ilişki-
lerde başarılı olamayan ama gerçekten ol-
mak isteyen bireyler, toplum ve okulun on-
lara yardım etmemesinden dolayı kendileri-
ni internet bağımlısı olarak bulmaktadırlar. 
Makro planda toplumun ama mikro planda 
da okulun bu tip özellikler gösteren(içine 
kapanık, çekingen, utangaç… vb) öğren-
cilere yardım etmesi gerekmektedir. Okul 
öğrencilerini hayata hazırlamakla yükümlü-
dür. Okulun görevi sadece öğretim değildir 
aynı zamanda eğitimdir ve eğitim olmadan 
öğretimin olması çok zordur. Bundan dola-
yıdır ki okullar piknikler, sosyal faaliyetler, 
geziler, birlikte çalışmayı teşvik edici proje 
çalışmaları ve grup odaklı çalıştaylar düzen-
lemelidirler. Özellikle her öğrencinin beceri 
ve bilgi seviyesini ortaya koyabileceği ve 
yaparken de mutluluğu tadabileceği sosyal 
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 BATI TÜRKİSTANDA KARAHANLI KENTLERİNİN
GELİŞİMİ ÜZERİNE

Farhad MAKSUDOV
Aksaray Üniversitesi, �en�Ede�iyat �akültesi, Arkeoloji Bölümü (Türkiye) ve 

Ö��ek Bilimler Akademisi’nin Arkeoloji Enstitüsü (Ö��ekistan)

Özet: 10.-12. yüzyıllarda Karahanlı İmparatorluğu Yedisu bölgesi ve kuzey-doğusundan Orta 
Asya’nın güney-batı hududlarına kadar genişlemiş ve buradaki vahaları tüm boyutlarıyla kontrol 
etmeye çalışmıştır. İmparatorluk genişledikçe Orta Asya’nın yerleşik vahalarında siyasî‚ iktisadî 
ve sosyal taraflardan farklılıklara sahip çeşitli toplumlara rastlamiştır (Çaç‚ Fergane‚ Ustruşana‚ 
Soğd‚ Buhara‚ Harezm vs.). Böyle şartlarda yerel kolaylıklardan faydalanmak icin İmparatorluk 
kendi siyasî ekonomisini uydurmaya çalışmıştır. Yazılı, arkeolojik ve numizamik kaynaklara 
göre, Fergane Vadisi’nde Karahanlılar tarafından para darbedilen en az on yönetim merkezinin 
oluşturluduğu (Ahsıket, Vanket, Kasan, Kuba, Marginan, Riştan, Uzgend, Oş, Hokand, Çunket) 
bilinmektedir. Ancak, Vanket ve Çunket gibi kentlerin nerede bulunduğu tespit edilmemiştir. Mezkür 
çalışmada Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) vasıtasıyla Karahanlıların kurdukları memuri merkezlerin 
dağılım özellikleri araştırılarak Karahanlı döneminde yönetim merkezlerinin tarım vahalarının 
yukarısında yani dağ eteklerinde yapılan hayvancılık bölgelerine yakın noktalarda oluşturulduğu 
belirlenmiştir. Sonuçta konumu belli olmayan adı geçen kentlerin yerleşimi konusunda yeni fikirler 
ortaya konulmuştur.

Anahtar kelimeler: Karahanlı, Fergane Vadisi, Yerleşim Modelleri, Arazi Kullanımı, CBS, 
Topoğrafik Analiz.

ON DEVELOPMENT OF THE KARAKHANID 
SETTLEMENTS IN WESTERN TURKISTAN

Abstract: During the 10th – 12th centuries the Karakhanıd Empire has expanded from the Yettisu 
and its north-east towards Central Asia’s south-western regions; consequently, the Karakhanids 
attempted to fully control the occupied oases. With expansion of the Empire into Central Asian 
oases it faced societies with various political, economic and social organization (Chach, Ferghana, 
Ustrushana, Soghd, Bukhara, Horezm etc.). The Empire strived integrated its political economy in 
order to take advantage of the local conditions. According to written, archaeological and numismatic 
data, at least ten administrative centers with mint such as Ahsiket, Vanket, Kasan, Kuba, Marginan, 
Rishtan, Uzgend, Osh, Hokand, Chunket are known. However, the location of two of them – Vanket 
and Chunket – have not yet been identified. The settlement patterns of administrative centers 
established by Karakhanids have been investigated with the use of Geographic Information Systems 
(GIS) in this study, which proposed that the Karakhanid administrative centers with mint were 
established in the upper parts of farming oases, i.e. in the areas close herding areas in the piedmonts. 
As a result, the new ideas have been suggested regarding the location of the above-mentioned 
unidentified administrative centers.

Keywords: Karakhanids, Ferghana Valley, Settlement Patterns, Land use, GIS, Topographic 
Analysis.
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GİRİŞ

Tarihi kaynaklara göre‚ Orta Asya’nın Ka-
rahanlılar tarafından ele geçirilen vahaların-
da İmparatorluk yönetim merkezleri, yani 
darphaneleri bulunan kent ve karargahların 
oluşturulduğu bilinmektedir. Tanrı Dağ-
ları çevresine, Doğu Türkistan’a ve Yedi-
su Bölgesine sahip olan Karahanlılar, Batı 
Türkistan’da 10. Yüzyılda Samanlılarla 
karşılaşmışlardır. O dönemde oldukça ço-
ğalan kargaşalar yüzünden Samanlı Devleti 
gücünü kaybetmeye başlamış ve durum Ka-
rahanlı Buğra Han Harun (Koçnev, 2006: 
149) tarafından değerlendirilerek, 990-992 
arasında İsficab ve Buhara gibi önemli Sa-
manlı kentleri Karahanlılar tarafından fet-
hedilmiştir. 

Aynı zamanda Fergane Vadisi’nin Karahan-
lılar tarafından fethi 991-992’de bu bölge-
nin Uzgend kentinde ilk defa darbedilen dir-
hemle işaretlenmişti. Bu parada Türk Hakan 
(yani Harun bin Süleyman) ve yardımcısı 
Arslan Tegin bin Uluğ Tegin anılmaktadır. 
Bu olaydan daha bir sene öncesine kadar 
Fergane’nin bir kenti olan Uzgend’de Sa-
manlı parası darbedilmişken, burada ilk Ka-
rahanlı parasının darbı Koçnev’e göre, belki 
de Fergane’nin Karahanlıların eline geç-
mesini belirleyen bir zafer işareti olmuştur 
(Koçnev, 2006: 149). Böylece 991-992’den 
ta 12. Yüzyılın sonuna kadar Fergane Vadisi 
Karahanlıların terkibinde olmuştur.

PROBLEMİN DURUMU

Karahanlı dönemine ait yazılı kaynakların 
Karahanlıların sosyal-ekonomik hayatı ve 
kültürü hakkında çoğu kez eksik bilgi ver-
diği bilinir. Böylece bilimsel araştırmalar-
da ve özellikle bu dönemde hayatını süren 
Türk kavimlerinin yaşam çevrelerini konu 
alan araştırmalarda coğrafi yaklaşım çok 
önem taşır. Karahanlı siyasi ekonomisini 
geleneksel arkeoloji yöntemleriyle incele-
mek neredeyse imkansızdır, çünkü bir İm-
paratorluk hudutlarında bulunan yerleşke 
kazılarında ele geçirilen buluntular yardı-
mıyla o İmparatorluğun siyasi ekonomisi 
hakkında bilgilerin edinmesi çok problem-
lidir. Bu anlamda yerleşim düzeni ve model-
lerini incelemek yeni verileri üretmede çok 
önemli sayılır. 

Yerleşim modelleri arkeoloji bilimindeki 
temel kavramlardan biri olarak son yıllarda 
gelişmiştir. Ayrıca sitedışı arkeoljisi olarak 
bilinen yerleşim modelleri araştırmaları, 
tek-tek arkeolojik sitelere odaklanmak ye-
rine bölge veya alanların incelenmesine çok 
önem verir. Böylece yerleşim modeli, belli 
bir toplumun kendi bölgesinde mevcut çevre 
kaynaklarından nasıl kullandığını anlamak 
konusunda belki de en ilişkili bir fenomen-
dir. Bazen kültürel geleneklerin, bazen ise 
memuri-siyasi yaklaşımların bir yansıması 
olarak da görülebilen yerleşim modelleri, 
birçok faktör tarafından belirlenir. Bunların 
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ziyade bir bilim dalı olarak oluşmuş halde 
gözükmektedir. 

ARAŞTIRMANIN AMACI VE ÖNEMİ

Numizmatik kaynaklara göre Karahanlı-
ların Fergane Vadisi’nde Ahsıkent, Vanket, 
Kâsan, Kuba, Marginan, Riştan, Uzgend, 
Oş, Hokand ve Çunket gibi darphaneleri 
bulunan on yönetim merkezlerinin olduğu 
ortaya çıkmıştır (Koçnev, 2006: 45). Ar-
keoloji çalışmaları bu kentlerin 8’inin tam 
olarak konumunu tespit etmiş, ancak Van-
ket ve Çunket gibi yerleşkelerin lokasyonu 
gelecek arkeoloji araştırmalarına kalmıştır. 
Ortaçağ coğrafyacısı el-Mukaddesi’ye göre 
Fergane Vadisi’nde 10. Yüzyılda camisi 
olan 40 yerleşkenin bu bölgenin Yukarı Nes-
ya, Aşağı Nesya, Miyan-ı Rudan ve Vagiziye 
olarak dört ilinde yer aldığı görülmektedir 
(Gorbunova, 1979: 33). 

Güney Fergane’deki Soh nehri vadisi Yu-
karı Nesya olarak bilinmiş ve bu ilde Ho-
kand ile Riştan kentleri bulunmuştur. Gü-
ney-merkez ve güney-doğu Fergane bölgesi 
Aşağı Nesya adını taşımış ve Marginan, 
Kuba ve Oş kentlerini içermiştir. Kuzey-do-
ğu Fergane’deki Narın ve Kara Derya ne-
hirlerinin arasındaki hudut Miyan-ı Rudan 
(İki Su Arası) bölgesi olarak anılmış ve Uz-
gend kentinin burada olduğu belirtilmiştir. 
Vagiziye diye bilinen kuzey Fergane bölge-
si Ahsıket ve Kasan kentlerini içermiş (Bar-

arasında coğrafya, toprak politikası, sosyo-
lojik şartlar, ekonomi, etnik köken ve hatta 
dini kökenler gibi faktörler sayılabilir. Yer-
leşim modelleri, insanların çevreye adapte 
olması ve kullanılabilir kaynaklardan yarar-
lanmasıyla yanı sıra daha verimli bir ekono-
miye sahip olmaları için zorluk ve kısıtla-
maları nasıl çözdüklerini gösterir (Jennings  
et al., 2003: 35-36). 

Bu yönde araştırmayı gerçekleştirmek için 
hem yerel hem de bölgesel ölçeklerde fark-
lı projeler üzerinde çalışan araştırmacıların 
topladığı veriler entegre olmalıdır. Coğra-
fi Bilgi Sistemi (CBS) farklı ölçeklerdeki 
verileri organize edebilmek için bir bilgi 
altyapısını sağlar. Arkeoloji, tarihsel olay-
lara coğrafya, zaman ve kültür aracılığıyla 
baktığından dolayı arkeolojik çalışmaların 
sonuçları mekansal bilgi açısından zengin-
dir. CBS bu geniş hacimli verileri, özellik-
le coğrafi anlamda referanslı verileri işle-
mede tek bir çözüm olarak görülmektedir. 
Arkeolojide CBS kullanımının en önemli 
yönü, onu sadece bir harita yapma aracı 
olarak kullanmakta değil, farklı veri türle-
rini birleştirme ve analiz etme kapasitesini 
kullanarak yeni bilgi oluşturmakta yatar. O 
yüzden arkeolojide CBS’in kullanımı ar-
keologların veri toplama ve görselleştirme 
metodlarını değiştirmesiyle aynı zamanda 
onların mekan hakkındaki düşüncelerini 
oldukça etkilemiştir (ESRİ, 2012). Dolayı-
sıyla CBS bugün bir objektif araç olmaktan 
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nan (1054-1055) paralarında da bulunuyor. 
İlk tip paraların daha sonra ikinci tip para-
larıyla değiştirilmesi Koçnev’a göre sadece 
Kuba ve Marginan’a özel olup güney Ferga-
ne’deki siyasi durumun değişmesiyle ilgili-
dir ve böylece Vanket’in güney Fergane’de 
bulunan ama buradaki kentlere benzemeyen 
bir sıradışı kent olduğu önerilmiştir (Koç-
nev, 2001: 94). Böylece, bu fikirlere göre 
Vanket’in konumu Yukarı Nesya çevresinde 
yada Fergane’den Çaç’a geçiş bölgesinde 
bulunan bir yerleşke olmuştur.

Konumu tespit edilmeyen ancak Karahanlı 
döneminde kendi para darbına sahip olduğu 
ilk kez Koçnev tarafından belirlenen (Koç-
nev, 2006: 45) Çunket hakkında yazılı kay-
naklarda bilgi bulunmamaktadır.          

YÖNTEM VE BULGULAR

Karahanlı dönemine ait adı geçen 10 yöne-
tim merkezinin 6 vahada bulunduğu coğ-
rafi-hidrolojik inceleme sonucunda tespit 
edilmiştir. Ortaya koyduğumuz hipoteze 
göre darphaneleri mevcut olan bu yönetim 
merkezleri İmparatorluk bürokrasisini meş-
rulaştırmak ve prestij malları elde etmek 
amacıyla kurulmuş ve Karahanlı mali-ikti-
sadi sisteminin bir kısmı olmuştur. Öyleyse, 
bölgenin Karahanlıların eline geçmesinden 
önceki siyasi-iktisadi durum mezkür me-
muri merkezlerin seçilmesini çok etkilemiş 
olmalıdır. Ancak, arkeoloji haritalarına göre 

told, 1963: 222). Arkeolojik olarak konumu 
tespit edilmeyen Vanket el-Mukaddesi’ye 
göre Ahsıket’ten yedi fersah kuzey-batıda, 
Fergane ile İlak yani Angren Vadisi sını-
rında bulunmuştur. Ortaçağ tarihçisi olan 
İstahri’ye göre ise Vanket Yukarı Nesya’da 
yer almış ve Sır Derya nehrinden bir fersah 
uzaklıkta bulunmuş ve ayrıca Riştan kadar 
geniş bir kent olmuştur (Bartold, 1963: 212-
214). 

Buna göre araştırmacılar çeşitli fikirleri 
ortaya koymuştur. Uzun yıllar devamında 
Fegrane Vadisi’nde detaylı yüzey araştır-
maları gerçekleştiren Gorbunova tarafından 
Vanket’in konumu güney Fergane’den Çaç 
bölgesine giden yolun üzerinde belirlen-
miştir ve hatta Hoca-Turab adlı bir arkeo-
loji yerleşkesiyle lokalize edilmiştir (Gor-
bunova, 1979: 33). Numizmatik verilere 
dayanan Koçnev ise Vanket’te darbedilen 
Karahanlı paralarının özelliklerini değer-
lendirmiştir. Vanket’e ait 1052-1053’te 
darbedilen sikkenin arka tarafında el-Melik 
Arslan Kara Hakan Emir el-Umera, ön ta-
rafında ise Fehr ed-Devle Behram yazısı 
varken 1054-1055’te darbedilen dirhemin 
arka tarafında Arslan Han Muhammed bin 
Nasr ve ön tarafında Şihab ed-Devle yazı-
ları tespit edilmiştir. İlk sikkede geçen ad 
ve unvanın Uzgend (1049-1050), Kuba ve 
Marginan (1052-1054) paralarında rastlan-
dığı bilinmektedir. İkinci dirhemde geçen 
ad ve unvan Kuba (1054-1057) ve Margi-
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grafikler ve tablolar olarak görüntülenebilir.

Çalışma alanı

Fergane Vadisi, Orta Asya’nın kuzey-doğu-
sunda Tanrı Dağları ve Pamir Dağları etek-
lerinde bulunan ve eski Türk tarihinde çok 
önem taşıyan bir tarihi-kültürel bölgedir. 
Bölgenin izole (kapalı) konumu burada ertaf 
bölgelere göre daha yumuşak iklimin ortaya 
gelmesini sağlamış, ancak denizlerden uzak-
lığı ve güney-batısında Turan Düzlüğü’ne 
ulaştığı açık alanın bulunduğu için burada 
karasal iklim gelişmiş ve dolayısıyla böl-
genin merkez kısmında bir çölün meydana 
gelmesine neden olmuştur (Geller et al., 
1958: 521-523; Sultanhojaiev, 1972: 6-7). 
Etrafındaki dağlardan Fergane Vadisi’nin 
düz alanına birçok sayıda çay ve nehirler 
akar ve tümü Orta Asya’nın en büyük iki 
nehrinin biri olan Sır Derya’ya katılır. Dağ 
eteklerinden düzlüğe indiğinde çayların 
hızı azalır ve Fergane için tipik olan tarak 
şeklinde birikinti konileri oluşur (Shul’lts, 
493-497). Bu koni alanlarında jeolojik ta-
rih boyunca kalın verimli toprak katmanları 
oluşmuş ve böylece burada erken dönemler-
den tarıma dayanan uygarlılkların gelişme-
sine neden olmuştur. Yağışların yoğunlaştı-
ğı dağ eteklerinde zengin bitkisel örtülerin 
gelişmesi doğal yayları meydana getirmiş 
ve hayat tarzı hayvancılığa dayanan toplu-
lukları tarih süresince kendine çekmiştir. 

bazı vahalarda böyle merkezlerin konumu 
vahaların tam merkezlerinde‚ bazılarında 
ise kırsal kesimlerde bulunduğu görülmek-
tedir. Çalışmanın amacı bu durumun ne gibi 
şartlara dayandığını araştırmak ve böylece 
Karahanlı siyasi ekonomisinin Fergane Va-
disi misalinde bölgesel stratejisini aydın-
lığa çıkarmak olmuştur. Ayrıca, çalışma-
da Karahanlı İmparatorluğu’nun Fergane 
Vadisi’nde kurduğu yönetim merkezlerinin 
yani darphaneleri bulunan kentlerin yerle-
şim modellerini inceleyerek Karahanlıların 
bu bölgede mevcut ekonomik kaynaklardan 
nasıl kullandığını anlamak için bir girişim-
de bulunulmuştur.

Son yıllarda oldukça ilerleyen bilgisayar 
teknolojisi tarihi zamanlarda uygulanan 
yerleşim modellerini araştırmaya ve ortaya 
çıkarmaya imkan sağlamaktadır. Özellikle, 
Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) bir bölgenin 
varlığı inkar edilemeyen yani reel belirti-
lerini ele geçirmek, dönüştürmek ve mani-
püle etmek için kapasiteye sahiptir. Araştır-
mamızda dijital ortama dönüştürülen CBS 
veritabanı Fergane Vadisi haritasının grafik 
öğeleriyle bağlanmış öznitelik bilgilerden 
oluşur. Bu öznitelik bilgiler çizgi, çokgen 
ve noktalardan meydana gelir ve hidroloji 
(çizgiler), toprak (çokgenler) ve arkeoloji 
siteleri (noktalar) gibi ilgili özellikleri tem-
sil eder. Daha sonra, bu veri setleri araların-
daki mekan ilişkileri test ve manipüle edi-
lebilir. Böyle işlemlerin sonuçları haritalar, 
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ilk defa Karahanlılar tarafından gerçekleş-
tirilmiştir. Bunlardan iki kentin – Vanket ve 
Çunket’in – lokasyonu bilinmemekte ve ka-
lan dört kentin ikisi – Marginan ve Riştan 
– geleneksel olarak tarıma dayalı ekonomi 
hududunda yerleştiği kartoğrafik inceleme-
ler sonucunda tespit edilmiştir. Dolayısıyla 
bizim en çok ilgimizi çeken iki yerleşke Ka-
san ve Oş olmuştur.

SRTM (Shuttle Radar Topography Mission) 
internet üzerinden açık kaynak (ücretsiz) 
olarak elde edinilen yeryüzünün topoğrafik 
haritasıdır. SRTM, NASA tarafından yürü-
tülen uluslararası bir proje olup, yeryüzü-
nün toplam kara parçalarının %80’ni kap-
samış ve üzerinden Sayısal Yükselti Modeli 
üretilmiştir (Berry et al. 2007; JPL 2007). 
Çalışmada Fergane Vadisi’nin SRTM Sayı-
sal Yükselti Modeli görüntüsü (Şekil 1) ve 
Arkeoloji siteleri haritasından yararlanarak 
ArcGIS 10 yazılımı ortamında yüzey yük-
seklik Kontürleri, Eğim, Bakı ve Görünebi-
lirlik gibi birkaç çeşit topoğrafik analiz ya-
pılmıştır (ESRİ, 2012).

Aynı zamanda çeşitli maden kaynaklarına 
sahip olan Tanrı Dağları ve Pamir etekleri, 
bölgede eskiden madenciliğin gelişmesine 
sebep olmuştur. Fergane Vadisi’nde arkeo-
loji araştırmaları geçen yüzyılın başlarında 
başlamış olup günümüze kadar çok sayı-
da materialler birikmiştir (Abdulgazieva, 
1988; Anarbaev, 1988; Baratov, 1991; İva-
nov, 1999; Matbabaev, 2009).

CBS veri seti ve topoğrafik analiz

Araştırmamız için bir araç olarak kullanılan 
CBS ortamında, Fergane Vadisi’nin arkeo-
lojik ve çevresel verilerinden yararlanarak 
topoğrafik analiz için bir model inşa et-
memizi sağlayan veri seti oluşturulmuştur. 
Bu veri seti bölgenin SRTM (GLCF 2012; 
USGS 2012), Arkeoloji siteleri, Akarsular 
ve Topoğrafya haritalarından oluşmaktadır 
(GeoCommunity, 2012). Karahanlı döne-
minde Fergane Vadisi’nde bulunan on yö-
netim merkezinin dördü daha önce yani Sa-
manlı döneminde de memuri merkez olduğu 
bilinmektedir; kalan altı kentte para darbı 
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Eğim analizi alandaki her noktanın diğerle-
rine göre yükseklik değer farkını kullanarak 
arazinin eğim haritasını verir. Sonuçta fark-
lı arazi kullanım türleri yani sulamalı tarım 
alanları, dağ eteklerinde yararlanabilir yayla 
ve otlak alanları, eğimi fazla ve dolayısıyla 
yararsız olan alanların haritasını üretilmiş-
tir. Ayrıca, eğim analizi ile topoğrafik hari-
tanın birleştirilmesi sonucunda çay birikinti 
konileri yani vahaların sınırları belirlenmiş-
tir (Şekil 2).

Yükseklik kontürleri aynı yükseklikteki 
alanları birlerştiren çizgilerdir; bu çizgi-
lerin dağılımı yüzey boyunca yüksekliğin 
değişimini gösterir. Yükseklik kontürleri 
Karahanlı dönemi Fergane Vadisi’nde jeo-
morfolojik olarak aynı yükseklikte kurulan 
yerleşkeleri tespit etmede katkı sağlamış ve 
ayrıca, yüzey temsilinde aynı anda hem düz 
hem yokuş alanları görebilme imkanını ver-
miştir.

Şekil 1: SRTM görüntüsü üzerinde kurulan CBS veri set. (Fergane 
Vadisi’ndeki Karahanlı yönetim merkezleri). 
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 Şekil 2: Kasan (solda) ve Oş (sağda) va-
halarının Eğim (Slope) analizi.

Tablo 1: Kasan ve Oş vahalarında Eğim analizinin sonuçları.

Eğim

Kasan Oş

Değer (%) Alan (m2) % Değer (%) Alan (m2) %

0-3 316607673 84 0-3 796043338 91

3-20 56654248 15 3-20 67612172 8

20-100 247974 1 20-100 309544 1

Toplam 373509895 100 Toplam 863965054 100
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seklikte yer aldığı daha net verilerle tespit 
edilmiştir.  

Bakı analizi sahanın dört yöne (kuzey, gü-
ney vs.) göre nasıl bir konumda bulunduğu-
nu gösterir ve tarım ve hayvancılık açısın-
dan sıcak ve nem durumda kalma veya ışık 
ve gölgede kalma süresini belirlemede katkı 
sağlamıştır (Şekil 3).

Eğim analizi sonuçlarına göre tarımda kul-
lanılabilir düz arazinin Kasan vahasının 
%84’ünü, Oş vahasının ise %91’ini kapsa-
dığı görülür (Tablo 1). Eğim analizi yapı-
lırken Sayısal Yükselti Modelinden ayrıca 
yükseklik kontürleri de üretilmiş ve Kasan, 
Oş ve Uzgend kentlerinin 1000 metre yük-

Şekil 3: Kasan (solda) ve Oş (sağda) vahalarının Bakı (Aspect) analizi.

Tablo 2: Kasan ve Oş vahalarında Bakı analizinin sonuçları.

Bakı

Kasan Oş

Yön Alan (m2) % Yön Alan (m2) %
K 7607262 2 K 199805511 23

KD 18287370 5 KD 23812013 3
D 66245931 18 D 12075671 1

GD 151025471 40 GD 18399972 2
G 91261787 24 G 28694105 3

GB 28149428 8 GB 69675311 8
B 7662217 2 B 143476676 17

KB 3270618 1 KB 368025802 43
Toplam 373510084 100 Toplam 863965061 100
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Görülebilirlik analizi seçilen yerleşkeden 
etrafdaki görünebilen alanları belirler. Göl-
geleme analiziyle birleştirilen bu haritada 
Karahanlı yönetim merkezlerinin sahada 
stratejik anlamda nelere önem verilerek se-
çildiğini aydınlığa çıkarmada yararlı olmuş-
tur (Şekil 4).

Bakı analizinin sonuçlarına göre Kasan va-
hasında güney-doğu, doğu ve güney-batıya 
yönlenen arazilerin toplam alanın %72’ini 
oluşturmakta olup, bu göstergenin Oş vaha-
sı için sadece %13’ü geçmemesi tespit edil-
miştir (Tablo 2).  

Şekil 4: Kasan (solda) ve Oş (sağda) vahalarının Görülebilirlik (Viewshed) analizi Gölge-
leme (Hillshade) haritasıyla birleştirilmiş halde.

Tablo 3: Kasan ve Oş vahalarında Görülebilirlik analizinin sonuçları.

Görülebilirlik

Kasan Oş

Değer (%) Alan (m2) % Değer (%) Alan (m2) %

Görünemez 318584055 85 Görünemez 701000238 81

Görülebilir 54925723 15 Görülebilir 162964692 19

Toplam 373509778 100 Toplam 863964930 100
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nişlemiş ve Batı Türkistan veya Maveraün-
nehir olarak bilinen bu bölgedeki vahaları 
tüm boyutlarıyla kontrol etmeye çalışmıştır. 
İmparatorluk genişledikçe Orta Asya’nın 
yerleşik yani tarıma dayanan vahalarında 
siyasî‚ iktisadî ve sosyal taraflardan farklı-
lıklara sahip çeşitli toplumlara rastlamıştır 
(Çaç‚ Fergane‚ Ustruşana‚ Soğd‚ Buhara‚ 
Harezm vs.). Böyle şartlarda yerel kolaylık-
lardan faydalanmak icin İmparatorluk kendi 
siyasî ekonomisini uydurmaya çalışmıştır. 

Araştırmada elde edilen sonuçlara göre 
Karahanlıların gelmesiyle 10.-12. Yüzyıl-
da Fergane Vadisi’nde kentsel gelişiminin 
yüksek dereceye ulaştığı gözükmektedir. 
Numizmatik verilere göre burada en az 10 
yönetim merkezinin yanı sıra birçok kent 
ve büyük yerleşkelerin oluşturulduğu tespit 
edilmiştir. Bu kentler aynı zamanda iktisa-
di ve ticari merkez olarak oldukça gelişmiş 
ve geleneksel tarım vahalarının dışında yani 
bozkır, dağ etekleri ve çöl bölgelerine de 
genişlemiş. Böylece, Fergane Vadisi, Sa-
manlı Devleti’nin konar göçer kavimlerlere 
sınırdaş olan periferik tarım vahası olmuş-
sa, Karahanlı zamanında yoğun kentsel ge-
lişime çekilen bir bölgeye dönüşür ve Batı 
Türkistan’ın güney-batısındaki geleneksel 
olarak gelişmiş bölgelerini geride bırakır 
(Buryakov, 1990: 122). Nedeni de Karahan-
lıların sadece tarıma dayanan bir ekonomi-
ye değil hayvancılık, madencilik ve ticarete 
önem verdikleri ve sonuçta çok yönlü bir 

Görülebilirlik analizi sonuçlarına göre her 
iki vahadaki alanların en az %15’i yönetim 
merkezlerinden görüldüğü tespit edilmiştir 
(Tablo 3).

SONUÇ VE ÖNERİLER

Ortaçağ Avrasyasının bozkırları ve tarım va-
halarında hüküm süren Kıpçak, Oğuz, Uy-
gur, Karluk gibi konar-göçer ve yarı göçebe 
Türk boyları oldukça geniş alanları zaptet-
miş ve kendi hükümdarlıklarını kurmuştur. 
Ancak eline geiçirilen topraklarda bulunan 
halkları boyun eğdirmeye çalışmadıkları 
dolayısıyla bozkır İmparatorlukları klasik 
ve dar anlamdaki İmparatorluklar olarak ni-
telendirilemezler. Bu nedenle mezkür coğ-
rafyada yaşamını süren devlet yapıları için 
bazen Kağanlık, Hanlık ya da Orda gibi te-
rimler kullanılır. Orta Asya Türk İmparator-
lukları hayvancılığa dayanan bozkır ve dağ 
eteklerini ve tarıma dayanan vahalari içeren 
ve değişik siyasi birim ve çevre bölgeleri 
boyunca genişleyen oldukça kompleks (kar-
maşık) siyasi kuruluşlar olmuştur.

10.-12. Yüzyılda Orta Asya’yı idare eden 
Karahanlı İmparatorluğu, yazılı kaynaklar-
da Karahanlı, İlekhanlı veya Hakanlı adla-
rıyla anılan bir sülale tarafından yönetilen 
konar göçer ve yarı göçebe Türk boylarının 
konfederasyonu olarak bilinir. Karahanlılar 
Yedisu bölgesi ve kuzey-doğusundan Orta 
Asya’nın güney-batı hududlarına kadar ge-
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 İSVİÇRE ZÜRİH KANTONU VATANDAŞLIK EĞİTİMİ TAS-
LAK PROGRAMI İLE TÜRKİYE VATANDAŞLIK VE DE-

MOKRASİ EĞİTİMİ DERSİ PROGRAMININ KARŞILAŞTI-
RILMASI

Fatma ÜNAL1   Abdullah YILDIZ2

1Bartın Üniversitesi Eğitim �akültesi İlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler Eğitimi 
ABD

2Talim ve Ter�iye Kurulu Başkanlığı�Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları 
Eğitimi Projesi

Özet: İnsan hakları, demokrasi ve vatandaşlık eğitimi temaları ve içerikleri, öğretim programlarında 
çapraz temalar halinde yer alabileceği gibi tarih, coğrafya, sosyal bilgiler gibi derslerin öğretim 
programları içerisine de entegre edilebilmektedir. Bu çerçevede öğretim programları, kuramsal 
vatandaşlık bilgisinden çok, beceri, değer, tutum, anlayış kazandırma; diğer ders programlarıyla 
bütünleşik yaklaşımlar geliştirerek vatandaşlık bilgisini, yaşayan bir bilgi hâline getirme; okul 
kültürünü, yapısını ve yönetimini vatandaşlık kazanımlarına uygun hâle getirmek için olanaklar 
yaratma; okulda, toplumda ve ailede katılımı sağlama; aktif öğrenme öğretme durumları ve 
değerlendirme süreçlerini yapılandırarak aktif vatandaşlığa olanaklar sağlama vb. misyonlar 
üstlenmektedir. Öğretim programlarının bu ideal düzeye getirilebilmesi ülkeden ülkeye farklılık 
gösterse de uluslararası anlamda fikir alışverişine gidilmesi, ülkelerin iyi uygulama örneklerini 
kendi yapısına uygun düşecek ve özümseyecek şekilde model alması kaçınılmazdır. Bu bağlamda, 
İsviçre Zürih Kantonu ilkokul vatandaşlık eğitimi taslak programı ile Türkiye’de ilköğretim 8. 
sınıfta 2010-2011 öğretim yılında uygulamaya konulan “Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi” dersi 
öğretim programının karşılaştırılmasını amaçlayan bu araştırmada tarama modeli esas alınarak 
betimsel analiz yöntemiyle veriler toplanmıştır. Araştırma sonucunda İsviçre Zürih Kantonu ilkokul 
vatandaşlık eğitimi taslak programı ile Türkiye’de ilköğretim 8. sınıf Vatandaşlık ve Demokrasi 
Eğitimi programının vatandaşlık eğitimi açısından benzer ve farklı yönleri tespit edilmiş, iyi 
uygulamalar belirlenerek Türkiye’deki Türkçe, hayat bilgisi, sosyal bilgiler ile fen ve teknoloji 
derslerinin programlarında vatandaşlık eğitimi için yapılması gereken düzenlemelere yönelik 
öneriler sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler : Vatandaşlık, vatandaşlık eğitimi, öğretim programı, ilköğretim.

COMPARISON OF  DRAFT PROGRAM OF CITIZENSHIP 
EDUCATION IN THE CANTON OF ZURICH, SWITZERLAND 
WITH THE PROGRAM OF DEMOCRACY AND CITIZENSHIP 

EDUCATION COURSE IN TURKEY

Abstract: Human rights, democracy and civic education themes and content can take place in cross-
themes in education programs, it can also be integrated in to curriculum of courses such as history, 



 

IIB INTERNATIONAL REFEREED ACADEMIC SOCIAL SCIENCES JOURNAL
International Congress on Culture and Society Special Issue 2012 Volume:03 Issue:05

www.iibdergisi.com

354

geography, social studies. In this context, programmes of instruction undertakes the missions such as 
gaining understanding of skills, values, attitudes, making a living knowledge of citizenship programs 
by developing integrated approaches with other courses; creating opportunities to optimize the gains 
of citizenship information, school culture, structure and management; ensuring the participation 
of the community and family; configuring active learning and teaching situations and assessment 
processes to provide opportunities for active citizenship rather than gaining a theoretical knowledge 
of citizenship. Even developing education programs in the ideal level varies from country to country, 
in the international sense comparing notes, it is inevitable thet these countries’ takes model of good 
practice examples according to their own structures and appropriate to them.  In this context, the aim 
of this study is to compare the Canton of Zurich, Switzerland draft program of citizenship education 
with “Citizenship and Democracy Education” course curriculum implemented primary school at 8th 
grade in the academic year 2010-2011. In this study which is based on the scanning model data were 
collected by the method of descriptive analysis. 
As a result of the study similarities and differences were identified between Canton of Zurich, 
Switzerland draft program of citizenship education and primary school 8th grade “Citizenship 
and Democracy Education” course curriculum in terms of citizenship education, determining the 
best practices. Also the proposals which are related to the regulations to be done about citizenship 
education in courses such as Turkish, naturel science, social studies with science and technology 
courses and programs in Turkey are submitted.

Keywords: Citizenship, citizenship education, curriculum, elementary education.

GİRİŞ 

Dünyayı anlama ve anlamlandırmada eği-
tim programlarının sürekli geliştirilmesi, 
gelecek nesillere daha iyi imkânlar sunma 
ve öğrencilerin bilinçli vatandaşlar olarak 
yetiştirilmelerini sağlama açılarından son 
derece önemlidir. İletişim ve ulaşım ola-
naklarının artmasıyla, dünyanın farklı böl-
gelerinde yaşanan olaylar diğer ülkedeki 
insanları yakından etkilemektedir. Dolayı-
sıyla 21. yüzyılda eğitimin amacı bireyleri, 
sadece ülkesindeki değil dünyadaki top-
lumsal gelişmelere uyum sağlayan bireyler 
olarak yetiştirme yönünde değişmiştir. Eği-
timin, vatandaşlık konusunda demokratik 

bir toplumun oluşabilmesi için öğrencileri 
gerekli bilgi, beceri ve değerlerle donatma-
yı hedeflediği görülmektedir. Öğrencilerin 
konulara eleştirel bakabilen, kendi görüş ve 
düşüncelerini ifade edebilen, başkalarının 
görüş ve düşüncelerine saygılı, barış içinde 
bir arada yaşama kültürüne sahip, topluma 
duyarlı, toplumun iyiliği için harekete geçe-
bilen bireyler olmalarını hedeflenmektedir. 
Böylece öğrenciler haklarını, sorumlulukla-
rını ve özgürlüklerini öğrenirlerken hukuku, 
yasaları, eşitliği, adaleti, ayrımcılık yapma-
mayı, demokrasiyi, demokrasi ilkelerini de 
öğrenmektedirler. Demokratik vatandaşlık 
eğitimi farklı din, kültür, inanç ve düşünüş 
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ğini korumak şartıyla, diğer ülkelerin eğitim 
yaşantılarından yararlanma yoluna gitmesi; 
hem ortak bilginin güçlenmesi ve zaman 
içinde elenerek zenginleşmesi anlamında 
hem de ülkenin kendi değerlendirmesini 
yaparak eksiklerini fark edip, problemleri-
ne alternatif çözümler sağlaması anlamın-
da olumlu dönütler sağlayan bir girişimdir. 
Eğitimde bu girişimlerin dayandığı gerçek, 
eğitimde reform çalışmalarının evrensellik 
gösterdiği dünyada ulusların eğitim sorun-
larında da benzerliklerin göze çarpmasıdır. 
Her ulus sorunlarını kendine özgü koşulla-
ra uygun olarak çözümlese de çözüm yol-
ları üzerinde başka ulusların yaklaşımlarını 
göz önünde bulundurmaktadır (Türkoğlu, 
2005). Çünkü ülkelerin eğitim sistemlerinin 
yapı, işlev ve işleyişleri ile eğitim program-
ları kendi iç toplumsal dinamiklerinin yanı 
sıra bilgi ve teknolojinin gelişmesi, bilişim 
ve iletişim olanaklarının yaygınlaşması; kü-
reselleşme, ülkeler arası ekonomik ve siyasi 
birleşme gibi uluslararası dinamiklerden de 
etkilenir (EPÖ Profesörler Kurulu, 2005). 

Sorumlu ve etkili bir vatandaşın bilgi, be-
ceri ve değerler bağlamında sahip olması 
gereken temel özellikler şöyle sıralanabilir 
(NCSS, 2007): 

- Demokratik değerleri benimser ve bu de-
ğerler doğrultusunda yaşar.

- Bireyin, ailenin ve toplumun yararını dü-
şünerek sorumluluk alır.

şekillerine saygıyı desteklemekte, böylece 
bireyin içinde yaşadığı toplumun çeşitli de-
ğerlerini anlamasını ve paylaşmasını sağla-
mayı amaçlamaktadır.

Demokrasi, genellikle insan hak ve özgür-
lüklerinin en etkili bir biçimde kullanıldığı, 
korunduğu ve geliştirildiği bir çoğunluk yö-
netimi olarak tanımlanmaktadır. Demokra-
sinin merkezine yerleştirilen hak ve özgür-
lük kavramlarından, birlikte yaşamak için 
gerekli olan diğer kavramlar türetilmekte-
dir. Hakların tanınması, korunması ve kul-
lanılması, modern demokrasi anlayışının 
da temelidir. Demokratik toplumlarda hak, 
özgürlük, eşitlik, görev ve sorumluluk gibi 
demokrasinin temel kavramlarını içselleş-
tirmiş, düşünen, sorgulayan, toplumsal ya-
şama etkin ve sorumlu bir şekilde katılan 
birey yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu 
birey, demokratik devlet örgütlenmesine 
ulaşmış bir toplum içinde tanımlandığında 
“demokratik vatandaş” olarak adlandırıl-
maktadır. Bununla birlikte vatandaşlık, de-
mokrasi ve insan hakları kavramları, vatan-
daşlık ve demokrasi eğitiminde birbirinden 
ayrı düşünülemez, bu anlamda bu kavram-
ların birbiriyle iç içe geçmiş kavramlar ol-
duğu söylenebilir. 

Dünyadaki ülkeler, her ne kadar yapı, örgüt-
lenme, içerik vb. anlamında kendi sistem-
lerini geliştirseler ve bunun sorumluluğunu 
üstlenseler de; her bir ülkenin kendi çeşitlili-
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hakları konularını içeren, amaç ve kapsamı 
birbirinden farklı eğitim programları uygu-
lanmaktadır. Vatandaşlık ve insan hakları 
eğitimi konusunun gittikçe önem kazanma-
sı, mevcut eğitim programlarındaki çalış-
maların yoğunlaşmasına neden olmuştur. 
Bu konudaki program düzenleme çalışma-
larının henüz çok yeni olması, vatandaşlık 
ve insan hakları kavramlarının kapsamının 
sürekli ve hızlı bir biçimde gelişmesi mev-
cut programların sürekli olarak gözden ge-
çirilmesini ve geliştirilmesini zorunlu hale 
getirmektedir (Selvi, 2004).

Programlar, kuramsal vatandaşlık bilgisin-
den çok, beceri, değer, eğilim, anlayış kazan-
dırma; diğer ders programlarıyla bütünleşik 
yaklaşımlar geliştirerek vatandaşlık bilgi-
sini, yaşayan bir bilgi haline getirme; okul 
kültürünü, yapısını ve yönetimini vatandaş-
lık kazanımlarına uygun hale getirmek için 
olanaklar yaratma; okulda, toplumda ve ai-
lede katılımı sağlama; aktif öğrenme öğret-
me durumları ve değerlendirme süreçlerini 
yapılandırarak aktif vatandaşlığa olanaklar 
sağlama vb. sorumluluklar üstlenmektedir. 
Programların bu ideal düzeye getirilebilme-
si ülkeden ülkeye farklılık gösterdiğinden, 
ülkelerin birbirlerine yakınlaşması, ulusla-
rarası anlamda fikir alışverişine gidilmesi, 
ülkelerin iyi uygulama örneklerinden kendi 
yapısına uygun düşecek ve özümsenecek 
şekilde model alması kaçınılmaz bir durum 
olarak ortaya çıkmaktadır.

- Ülkesindeki ve dünyadaki insanlar, tarih-
ler ve gelenekler hakkında bilgilidir.

- Vatandaşlıkla ilgili kurumlar ve siyasal 
süreçler hakkında bilgilidir.

- Ulusal ve küresel düzeyde insanlığı etki-
leyen olay ve sorunların farkındadır. 

- Sorunlara yaratıcı çözümler bulmak ve 
bilgisini geliştirebilmek için çeşitli kay-
naklardan bilgilere ulaşır ve çeşitli bakış 
açılarını değerlendirir. 

- Farklı bilgi ve görüşleri değerlendirir; 
farklı bakış açıları geliştirir.

- Karar verme ve problem çözme becerile-
rini etkili biçimde kullanır.

- Bir grup içinde etkili bir biçimde iş birli-
ği yapabilme becerisine sahiptir.

- Kamu yaşamına ve toplum yaşamına ak-
tif olarak katılım gösterir.

Sürekli değişmeye ve gelişmeye açık olan 
sorumlu ve etkili vatandaşın bu özellikle-
rini sağlayacak en önemli aracın öğretim 
programları olduğu söylenebilir. Bu kadar 
önemli işgörüye sahip öğretim programları 
kendini yenileyebildiği ölçüde etkili olur. 

Vatandaşlık, bir ülkedeki her bireyi, ku-
rumu, okulları ve hatta dünyadaki bütün 
insanları ve ülkeleri ilgilendiren ortak bir 
eğitim konusudur. Çeşitli ülkelerde eğitim 
kurumları, meslek grupları ve sivil toplum 
kuruluşları tarafından vatandaşlık ve insan 
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“Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi” der-
si uygulamadan kademeli olarak kaldırıl-
mıştır.

Dünyada vatandaşlık ve insan hakları eğiti-
minin verilmesine yönelik üç yaklaşım iz-
lenmektedir. Bu yaklaşımlar;

- Bu alanın ders olarak programda yer al-
ması,

- Bu alanın ara disiplinler olarak derslerin 
içine yayılması,

- Bu alanın hem ders olarak hem de ara 
disiplinler halinde programda yer alma-
sıdır.

Türk eğitim sistemi 2005 yılına kadar 
“Yurttaşlık Eğitimi”nin öğretim program-
larında bir ders olarak yer alması yaklaşı-
mını, 2005’ten sonra ise ara disiplin alan 
yaklaşımını izlemiştir. Bunun yanında ara 
disiplin yaklaşımı göz ardı edilerek 2010-
2011 öğretim yılından itibaren uygulamaya 
konulan “8. sınıf İlköğretim Vatandaşlık ve 
Demokrasi Eğitimi” öğretim programı ile 
vatandaşlık eğitimi hem bir ders hem de bir 
ara disiplin olarak ilköğretim programların-
da yer almıştır. Programın sunumunda bu 
uygulamanın gerekçesine yer verilmemiştir. 

Etkili bir vatandaşlık eğitimi yalnızca ulusal 
anlamda, toplum içindeki birey ve kurum-
ların bu konudaki sorumluluklarını yerine 
getirmesiyle çözülebilecek bir problem ol-
manın ötesindedir. Farklı ülkelerde vatan-

Türkiye’de vatandaşlık eğitimi, Cumhuri-
yet tarihinde ilk olarak Mustafa Kemal’in 
etkin katkısı ile Prof. Dr. Ayşe Afet İnan’ın 
kaleme aldığı “Vatandaş İçin Medeni Bil-
giler” adlı kitabın okutulduğu “Malûmat-ı 
Vataniye” dersi ile 1926 ilköğretim prog-
ramında yerini almıştır. “Yurttaşlığı öğret-
meyi amaçlayan bu ders, daha sonra Vata-
ni Malûmat, Yurt Bilgisi, Yurttaşlık Bilgisi 
adları ile 1995’den sonra da İnsan Hakları 
ve Vatandaşlık Eğitimi adı altında 4-8. sınıf-
larda bazen bir saat, bazen iki ya da üç saat 
olarak okutulmuştur” (Gözütok, 2003). 

2005 yılına gelindiğinde disiplinler arası 
yaklaşımı benimsediği vurgulanan 2005 il-
köğretim programları uygulanmaya başlan-
mıştır. Bu programlarda çeşitli ara disiplin 
alanları belirlenmiştir. Bu ara disiplin alan-
larından biri de “İnsan Hakları ve Vatandaş-
lık Eğitimi” ara disiplin alanıdır.

2005 öğretim programları “Vatandaşlık 
Eğitimi”ni bu ara disiplin alanı aracılığıyla 
Türkçe, Matematik, Hayat Bilgisi, Fen ve 
Teknoloji, Sosyal Bilgiler dersleriyle 2005 
yılında, daha sonra da kademeli olarak T. C. 
İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültü-
rü ve Ahlâk Bilgisi, Müzik, Beden Eğitimi, 
Görsel Sanatlar, Sanat Etkinlikleri, Satranç, 
Spor Etkinlikleri ve Tarım derslerinde ger-
çekleştirme yaklaşımını uygulamaya koy-
muştur. Bu uygulamaya paralel olarak da 
programda ayrı bir ders olarak okutulan 
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melerdir. Okullara özellikle, demokratik bir 
toplumda sorumlu vatandaşın anlamı, hak 
ve görevlerin çeşitleri, “iyi vatandaş” ola-
bilmenin gerekleriyle ilgili sorumluluklar 
yüklenmektedir (Eurydice, 2006).

İsviçre Zürih Kantonu eğitim sisteminde 
demokratik vatandaşlık eğitiminin ortak he-
defi, bireyin toplum içinde aktif olarak yer 
almasını ve kendini iyi hissetmesini sağla-
maktır. Bu eğitim sistemi içerisinde demok-
rasi kültürü öğrencilere didaktik bir tarzda 
değil de konuların içine doğal bir dağılım 
yapılması ile kazandırılmaya çalışılmakta-
dır. Çünkü demokrasi daha çok yaşam biçi-
miyle işlevsel olan bir değerdir. Dolayısıyla 
yaparak ve yaşayarak çocuklar tarafından 
içselleştirilmedir. Demokrasinin ne olduğu 
üzerinde tekrar tekrar durulması, demokra-
sinin yeniden keşfedilmesi ve analiz edil-
mesi temel bir kriter olarak karşımıza çık-
maktadır. Öyle ki demokrasi, her seferinde 
mücadeleyle yeniden elde edilen bir olgudur 
ve bu olgu nesilden nesile aktarılmalıdır. Bu 
nedenle de demokrasinin canlı tutulması ve 
demokrasi için emek harcanması gerekliliği 
Zürih Kantonu’nda yaşayanlar tarafından 
özümsenmiştir. Bu sistem içerisinde öğren-
cilerin okulda demokratik yaşama alıştırıl-
maları esastır. Öğrenci, okuma ve yazmayı 
öğrenirken, matematik yaparken dünyayı 
ve diğer insanları da tanımalıdır. Demokrasi 
düşüncesi ve algısı ders konularının içerisi-
ne serpiştirilmiş durumdadır. Bu şekilde öğ-

daşlık anlayışında, vatandaşın hak-görev-
sorumluluk ekseninde değişiklikler ortaya 
çıkmakta; vatandaşlık bilgi ve becerisinde 
farklı noktalara odaklanılmakta; “etkili va-
tandaş” kavramının içi farklı tanımlarla 
açıklanmakta; bunlara bağlı olarak; vatan-
daşlık eğitiminde uygulanan politikalar, 
programlar, yaklaşımlar, modeller değiş-
mektedir. Örneğin, gelişmiş ülkelerde de-
mokratik vatandaşlık eğitimi “yaşam boyu 
öğrenme” anlayışı bağlamında ele alınmak-
tadır. Dolayısıyla, örgün, yaygın ve formal 
olmayan öğrenme çevrelerinde de gerçek-
leştirilebilmektedir. Hayatın her alanında 
yaygınlaştırılan demokratik vatandaşlık 
eğitimi, gelişmiş çağdaş ülkelerde özellikle 
yabancı düşmanlığı, ayrımcılık, uyuşturucu 
kullanımı gibi alanlarda yoğunlaşmaktadır. 
Gelişmekte olan ülkelerde ise; insan hak-
ları, demokrasi, hukukun üstünlüğü ilkesi, 
temel hak ve özgürlüklerin güvence altına 
alınması gibi ana konularda odaklanmakta-
dır (Duman, Dede ve Eryürekli, 2003).

Bugün, Avrupa ülkelerinde, aktif vatandaş-
lık eğitimi politikalarının işaretleri; okul 
programlarında bir tür ara disiplin, kaynaş-
tırılmış konular; öğrencilerin aktif katılım-
lar göstermelerine öncelik verilmesi; vatan-
daşlığın okul kültürü içinde var olan günlük 
uygulamalarla öğretilmesi; vatandaşlık eği-
timi verenlere hizmet öncesi eğitim sağlan-
ması; vatandaşlık için uygun değerlendirme 
mekanizmalarının oluşturulması vb. geliş-
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YÖNTEM

Araştırmanın Modeli 

Araştırma, tarama modelinde yapılmıştır. 
Bu araştırmada tarama modelinin seçilme-
sinin nedeni, vatandaşlık eğitimi konusunun 
bütüncül olarak incelenmiş olmasıdır; çün-
kü tarama modelleri geçmişte ya da hâlen 
var olan bir durumu var olduğu şekliyle be-
timlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımla-
rıdır (Karasar, 1986). 

Verilerin Toplanması

Bu araştırmada verilerin toplanmasında bel-
ge tarama yöntemi kullanılmıştır. Araştırma-
nın veri kaynağını, Türkiye’de ilköğretim 8. 
sınıfta 2010-2011 öğretim yılında uygula-
maya konulan “Vatandaşlık ve Demokrasi 
Eğitimi” dersi öğretim programı ile İsviçre 
Zürih Kantonu ilkokul vatandaşlık eğitimi 
taslak programı oluşturmaktadır. Veriler 
toplanırken Türkiye ve İsviçre Zürih Kan-
tonunun vatandaşlık eğitimi programlarına 
ilişkin proje raporu, kitap, makale, tez vb. 
basılı bilimsel kaynaklardan yararlanılmış; 
elde edilen bilgiler araştırmanın amacı kap-
samında değerlendirilerek yorumlanmıştır.

Verilerin Çözümlenmesi 

Araştırmanın sonunda elde edilen veriler, 
betimsel analiz yaklaşımıyla çözümlenmiş-
tir. Betimsel analizde elde edilen veriler, 

renciler demokratik bir hayatın içine okulda 
adım atmış olmaktadır.

Türkiye’de, özellikle yeni bir siyasi, ekono-
mik ve kültürel oluşum olan AB’ye uyum 
amacıyla toplumsal yaşamda ve toplumsal 
sistemlerde oldukça kapsamlı değişimlerin 
gerçekleştirilmesinin zorunlu olduğu bir dö-
nemde, eğitim basamaklarında yapısal dü-
zenlemelerin yapılması ve bu düzenlemeler 
doğrultusunda eğitim programlarının geliş-
tirilmesi gereksinimi vardır (EPÖ Profesör-
ler Kurulu, 2005). Bu gereksinim, özellikle 
vatandaşlık eğitimi gibi, bir ülkedeki her bi-
reyi ve hatta dünyadaki bütün bireyleri ilgi-
lendiren ortak bir eğitim konusu olunca çok 
daha önemli hale gelmektedir. 

Bu araştırmanın amacı, İsviçre Zürih Kan-
tonu ilkokul vatandaşlık eğitimi taslak 
programı ile Türkiye’de ilköğretim 8. sınıf-
ta 2010-2011 öğretim yılında uygulamaya 
konulan “Vatandaşlık ve Demokrasi Eğiti-
mi” dersi öğretim programı karşılaştırarak 
vatandaşlık eğitimi açısından benzer ve 
farklı yönlerini tespit etmek, iyi uygulama-
ları belirleyerek Türkiye’deki ilköğretim 
vatandaşlık ve demokrasi eğitimi, Türkçe, 
hayat bilgisi, sosyal bilgiler, fen ve tekno-
loji derslerinin programlarında vatandaşlık 
eğitimi için yapılması gereken düzenleme-
lere yönelik öneriler sunmaktır.
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birikim üzerine odaklandığı ifade edilmek-
tedir. Programda geleneksel ülke bilgisinin 
aksine, daha ileri boyutta bir vatandaşlık ve 
demokrasi kavramının ortaya konulduğu id-
dia edilmektedir. 

Konu adı Dersin adı

Geçmiş, bugün, gelecek Tarih

Birey ve toplum Sosyal 
Bilgiler

Yakın çevre (memleket) ve dünya Coğrafya

Tabiat ve teknik Fen 
Bilimleri

Almanca Almanca

Programda vatandaşlık eğitiminin, birlik-
te yaşamanın demokratik şeklini öğretme-
yi kendine hedef aldığı, bu hedefin sadece 
ilk ve orta dereceli okulların konusu ola-
rak sınırlandırılamayacağı belirtilmektedir. 
Vatandaşlık eğitimi, yalnızca sınıf içi et-
kinliklerle sınırlı değil, aksine sınıflar üstü 
“okul-ev kültürü”nün bir parçası olarak 
kabul edilmektedir. Programda vatandaşlık 
eğitimi için uygun ders konuları ve ilişkili 
oldukları dersler şöyle belirlenmiştir (Ko-
misyon, 2005:1):

Vatandaşlık eğitimin hedefleri ise şunlardır 
(Komisyon, 2005:1):

- Politik sorunlara ve durumlara ilgi uyan-
dırılmasını sağlayarak özellikle politik 
tartışmalarda önemli olanın kazanılmış 
vatandaşlık yeterlilik olduğu anlayışını 
korur.

önce mantıklı ve anlaşılır biçimde betim-
lenir. Daha sonra yapılan bu betimlemeler 
yorumlanır (yani açıklanır), neden-sonuç 
ilişkileri irdelenir ve birtakım sonuçlara 
ulaşılır (Yıldırım ve Şimşek, 2006). Bu bağ-
lamda, Türkiye ve İsviçre’deki vatandaşlık 
eğitimiyle ilgili öğretim programları araştır-
manın amacı kapsamında incelenmiş ve her 
iki ülke için ayrı ayrı bilgiler düzenlenmiş; 
benzer ve farklı yönler belirlenerek yorum-
lanmıştır.

BULGULAR

Bu bölümde, İsviçre Zürih Kantonu ilko-
kul vatandaşlık eğitimi taslak programı ile 
Türkiye’de ilköğretim 8. sınıfta 2010-2011 
öğretim yılında uygulamaya konulan “Va-
tandaşlık ve Demokrasi Eğitimi” dersi öğ-
retim programının karşılaştırılmasıyla elde 
edilen bulgulara yer verilmiştir.

İsviçre Zürih Kantonu İlkokul Vatandaş-
lık Eğitimi Taslak Programı İle İlgili Bul-
gular

İsviçre Zürih Kantonu İlkokul Vatandaşlık 
Eğitimi Taslak Programı’nda vatandaşlık 
eğitiminin; belli bir ders/alan ile sınırlan-
dırılmasından öte, bütün dersleri/alanları 
kapsayan bir ders/alan konusu olduğu be-
lirtilmektedir. Vatandaşlık eğitiminin hedef 
kitlesini ilk ve orta dereceli okullardaki 
öğrencilerin oluşturduğu ve özellikle bilgi-



IIB INTERNATIONAL REFEREED ACADEMIC SOCIAL SCIENCES JOURNAL
International Congress on Culture and Society Special Issue 2012 Volume:03 Issue:05

www.iibdergisi.com

361

gerekliliği belirtilmektedir. Ders planlama-
larında; sınıf içerisinde mahkeme duruşma-
ları, parlamento oturumları yapılması, ye-
rel yönetimler toplantısı ya da siyasi parti, 
sendika, dernek vs. grupların toplantılarının 
ziyaret edilmesi, konu ile alakalı çeşitli uz-
manların da okula davet edilmesi ile vatan-
daşlık eğitiminin sınıf ortamından dışarıya 
taşımanın önemli olduğu vurgulanmaktadır.

Programa göre, vatandaşlık eğitimi, genç-
leri demokratik ve çoğulcu bir toplum ha-
yatına hazırlamayı ciddi bir eğitim-öğretim 
konusu olarak kabul eden bir okul kültürü 
içerisinde gerçekleştirilmelidir. Bu eğitimin 
özünü oluşturan değerler eğitiminin başarısı 
ancak öğrencilerin okul ortamındaki, günlük 
hayatlarındaki temel değer ve kurallara bağ-
lanması ile mümkün olacaktır. Bu ortamda 
öğrenci; saygı, kabul etme gibi değerleri öğ-
renmede deneyim kazanır ve aynı zamanda 
toplum içindeki sosyal sorumluluğunu adım 
adım üstlenir. Okul, ders ve okul içindeki 
günlük hayat ile kendi içinde ve çevresinde 
demokratik davranışları teşvik eder.

Vatandaşlık eğitiminde, dilsel becerileri 
(yeterlilikleri) mümkün olduğunca çok va-
tandaşın iyi bir seviyeye getirmiş olması 
gereklidir. Bunun yanında siyasi karar ve 
siyasi tutumu (eylemi) kapsayan yöntem-
bilimsel yeterlilikler içeriğin vazgeçilmez 
unsurlarıdır. Yaşam becerilerini kapsayan 
bu yeterlikler, sorunların ve çatışmaların 

- Öğrenciler okulda demokrasi prensip-
lerinin ne kadar sağlam olduğunu idrak 
ederler ve bunun yanı sıra ortak bir prob-
lemin çözümünde kurallar çerçevesinde 
kalmayı öğrenirler.

- İsviçre tarihinin ve politik sisteminin 
önemli karakteristik özelliklerini tanırlar 
ve sistemin nasıl politik eylemlere izin 
verdiğini ve nerede sınırladığının farkına 
varırlar.

- Politik problemlerle ilgilenmeye ken-
dilerini hazır hissederler ve söz konusu 
olan tartışma sürecine dahil olup prob-
lem çözümüne ulaşmaya çalışır. Çeşitli 
bilgi kaynaklarını tanıma, değerlendirme 
ve kullanma yetisine sahip olurlar.

- Politik tartışmalarda ortaya konan politik 
görüş ve eğilimleri tanır ve birbirinden 
ayırabilirler.

- Kendilerine ait fikirleri beyan edebilme 
ve bunları en iyi şekilde savunabilme ye-
tisine sahip olurlar.

Vatandaşlık eğitimi programında dersin 
planlanması ve uygulanmasına yönelik ve-
rilen bilgilerin başında, çok çeşitli sosyal 
deneyimlere sahip olması sebebiyle, öğren-
cilerin hayatta karşılaştıkları tecrübeleri va-
tandaşlık eğitimin çıkış noktası olarak kul-
lanmanın makul ve mantıklı olduğu; bilişsel 
öğrenme süreçlerinin yanı sıra eylem odaklı 
öğrenme süreçlerinin de organize edilmesi 
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eğitimini ilgilendiren hedef ve içeriklerin 
Almanca dersinde “çevre ve insan” konu-
sunun oluşturulmasında dersin içinde yer 
alması ve özel olarak uygulanması yeterli 
olacaktır. Bunun yanında, eylem (tutum) 
becerilerinin edinilmesinde, bütün derslerde 
medya eğitiminin hedef ve içeriklerinin yer 
alması önemlidir. 

Aşağıda, programda yer alan, “İnsan ve 
Çevre” konulu plan ve içeriklerin derlendi-
ği (Komisyon, 2005:2), genel bir bakış açı-
sıyla vatandaşlık eğitimi planının içinde na-
sıl yer aldığını orta seviyeye göre gösteren 
Tablo 1 verilmiştir.

çözümünde ve karar alma süreçlerinde kişi-
nin kendine yön verebilme yeterlilikleridir.

Özellikle “insan ve çevre” konusu ile ilgili 
içeriğin bakış açısında karşımıza dört temel 
hedef çıkmaktadır. Bunlar; temel çalışma 
esasları, oryantasyon bilimi, genel bağla-
mın oluşumu (kazanımı), değerlerin tanım-
lanmasıdır. 

Programda belirtilen becerileri sistematik 
şekilde öğrenen kişilerin, toplum içinde 
başarılı bir şekilde görüşünü ortaya koya-
bileceği, siyasi sahnede öne çıkabileceği, 
kendini kanıtlayabileceği ve uzlaşmaya 
varabileceği belirtilmektedir. Vatandaşlık 

Tablo 1: Dersin Kapsamı İnsan ve Çevre ( Orta Seviye)

İçerik

Hedef

Birey ve 
Toplum

Tabiat ve 
Teknik

Yakın Çevre 
(Memleket) ve 
Dünya

Geçmiş, Bugün, 
Gelecek

Temel çalışma esasları x x x

Oryantasyon bilimi x x x x

Genel bağlamın oluşumu (kazanımı) x x x x

Değerlerin tanımlanması x x x x

Tablo 1’de görülen planda belirtilen içerik 
ve hedeflerin vatandaşlık eğitimi için ye-
terli gelmeyeceği, her seçilen içerikte yeni 
hedeflerin belirlenmesi ve daha alt beceriler 
üzerinde çalışılması gerektiği belirtilmiştir. 

Vatandaşlık eğitimi programının orta sevi-
yesinde yer alan konular ve bu konuların 
işlenişinde nelerin yapılabileceğine ilişkin 
açıklamaların yer aldığı temel çalışma esas-
larının planı (Komisyon, 2005:369), aşağı-
da Tablo 2’de gösterilmiştir.
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açıklamaların yer aldığı oryantasyon bilimi 
planı (Komisyon, 2005:370), aşağıda Tablo 
3’te gösterilmiştir.

Vatandaşlık eğitimi programının orta sevi-
yesinde yer alan konular ve bu konuların 
işlenişinde nelerin yapılabileceğine ilişkin 

Tablo 2: İnsan ve Çevre Konulu Temel Çalışma Esasları Planı

İçerik Konular Açıklamalar

Birey ve Toplum

*Medyada geçen ifadeleri 
kendi hayatı açısından 
incelemek
* Gerçek durumlarda kişisel 
ve sosyal bakış açıları aramak 
ve üzerinde konuşmak
* Sorumluluk almak

*Medya aracılığı ile yapılan konuşmalar (hikâyeler, 
haberler, resim- ses kayıtları, dokümanlar, kişilikler, 
örnek kişiler, idol olabilecek kişiler)
*Sınıf ve Grup konuşmaları (eşitlik,  toplumsal ve 
siyasi güncel olaylar, başarı ve takdir )
*Birlikte yaşamanın düzenlenmesi ( Diğer insanlar 
ve çevredeki alt seviyedeki resmi kurumlar ile ilişki 
kurmak. Haklar ve Görevler)

Yakın Çevre 
(Memleket) ve 
Dünya

*Yaşanan bölge ve çevrenin 
keşfedilmesi
* Bilgi ve deneyimlerin 
toplanması, karşılaştırılması, 
düzenlenmesi, yorumlanması, 
elverişli şekilde sunulması, 
kendi imkânları içinde elde 
edilen verilerin belirlenmesi  

*İnsanlardan elde edilen bulgular (Genel hizmetler, 
ulaşım yol ve araçları)
*Sınıf ve grup konuşmaları (eşitlik,  toplumsal ve 
siyasi güncel olaylar, başarı ve takdir )
*Kişisel Sunum (Metinler, işaretler, planlar, modeller, 
krokiler)

Geçmiş, Bugün, 
Gelecek

*Çeşitli Medya 
kaynaklarından geçmişten ve 
bugünden bilgiler derlemek 
* Bilgileri fark etmek, 
düzenlemek ve 
değerlendirmek

*Bilgi aktarma araçları; (konu ile ilintili 
metinler,tasvirler, okuma bölümleri, resim 
kronolojileri, resimli süsler (örneğin kiliselerde 
bulunan), kaynak derlemeleri (slayt,filmler) kartlar, 
grafikler, müzik örnekleri, işitsel sahnelendirmeler



IIB INTERNATIONAL REFEREED ACADEMIC SOCIAL SCIENCES JOURNAL
. International Congress on Culture and Society Special Issue 2012 Volume:03 Issue:05

www.iibdergisi.com

364

kin açıklamaların yer aldığı genel bağla-
mın oluşumu (kazanımı) planı (Komisyon, 
2005:371), aşağıda Tablo 4’te gösterilmiştir.

Vatandaşlık eğitimi programının orta sevi-
yesinde yer alan konular ve bu konuların 
işlenişinde nelerin yapılabileceğine iliş-

Tablo 3: İnsan ve Çevre Konulu Oryantasyon Bilimi Planı

İçerik Konular Açıklamalar

Birey ve Toplum

* Sosyal konularla ilgili kelime 
dağarcığı ve terimler hakkında sorular 
yöneltmek, açıklamak ve uygulamak
* Çoğulcu ve değişen dünyaya ayak 
uydurma ile ilgili kelime dağarcığı ve 
terimler hakkında sorular yöneltmek, 
açıklamak ve uygulamak
* Yaşanılan çevrenin yaşam kurallarını, 
açıklamak ve uygulamak

* Aile, okulda sınıf ortamı, gruplar
* Dernekler vs. (resmi olmayan gruplar), 
hayat şartları ve çevrenin değişmesi, yaşanan 
çevrenin organizasyonlarına genel bakış
* Saygı duymak, yardımsever olmak, çevre 
ile ilişkide nezaket ve görgü, trafikte tutum ve 
davranışlar

Tabiat ve Teknik * Tabiatı koruma kurallarını öğrenmek * Korunan bitki ve hayvan türleri, tabiat 
koruma alanlarındaki tutum ve davranışlar.

Yakın Çevre 
(Memleket) ve 
Dünya

* Çevreyi coğrafi ve kültürel 
özelliklerine göre karakterize etmek ve 
buna göre verilmiş isimleri kullanmak

* Belirlenen bir bölgenin güncel olayları.

Geçmiş, Bugün, 
Gelecek

* Ulusal ve yöresel olayları anlam-
önem ve kapsamlarına göre seçilen 
verilerle düzenlemek
* Önemli kavramları çeşitli 
bağlamlarda ve alanlarda kullanmak

* Ortaçağ; İsviçre federe yapısının oluşumu 
Yeniçağ; Toplum yapısının özgürleşmesi. 
Çağdaş Tarih; Dünya Savaşları.
* Günlük hayattan bir hikâye; Sadaka, 
Dini hikaye; Misyonlaştırmak, 
Sosyal haklar hikâyesi; 
politik  hikâye; özgürler ve özgür olmayanlar, 
ittifak (birlik)
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açıklamaların yer aldığı değerlerin tanım-
lanması planı (Komisyon, 2005:372), aşağı-
da tablo 5’te gösterilmiştir.

Vatandaşlık eğitimi programının orta sevi-
yesinde yer alan konular ve bu konuların 
işlenişinde nelerin yapılabileceğine ilişkin 

Tablo 4: İnsan ve Çevre Konulu Genel bağlamın Oluşumu (Kazanımı) Planı

İçerik Konular Açıklamalar

Birey ve Toplum

*Temel deneyimlerini 
başkalarıyla kıyaslamak
*Güncel problemler, sorunlar 
ve olaylar üzerine konuşmak 
ve çözüme yönelik anlamlı 
yaklaşımlar aramak

*Başkaları ile karşılaşmadaki deneyimler, oyun 
ve davranış kuralları, hak ve haksızlıklar, ikilem 
oluşumu ve çözümü.
*Güncel konular; medya kullanımı, bağımlı madde 
kullanımı, toplum ve siyaset, dış faktörlerle ilişkiler

Tabiat ve Teknik
*Yakın çevredeki değişiklik 
ve gelişmeleri tespit etmek ve 
takip etmek

*Gelişme ve değişiklikler; Sazlık ve çayırların tarımsal 
(çevresel) kullanımı ve diğer tabiat alanları, yollar, 
yerleşim alanları

Yakın Çevre 
(Memleket) ve 
Dünya

* Kendi deneyim alanından, 
güncel olay ve değişmeleri 
takip etmek, incelemek 
ve medyanın haberleri ile 
karşılaştırmak.
* Yakın çevre ve dünya 
arasındaki ilişkilere duyarlı 
olmak

*Güncel olaylar ve değişimler, Tarımsal (çevresel) 
değişiklilikler, planlamalar ve inşaatlar, İkamet edilen 
çevrede güncel ödevler ve problemler.
*İsviçre’deki farklı kültürlerden insanlar ve yurt 
dışındaki İsviçreliler

Geçmiş, Bugün, 
Gelecek

* Kendi deneyimleri ile 
geçmişteki birlikte yaşamı 
karşılaştırmak.

*İnsanlar birlikte yaşamayı nasıl düzenliyor?
*Aile hikâyeleri, Köy kronolojimiz ( İsviçre), 
*İnsanlar geçmişte köyde ve şehirlerde nasıl yaşıyordu?
*Rudolf Brun’un, “Lonca derlemesi”
* Önemli bir Alp geçidinin korunması için geçit ve vadi 
birliği.
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kin açıklamaların yer aldığı Almanca planı 
(Komisyon, 2005:373), aşağıda Tablo 6’da 
gösterilmiştir.

Vatandaşlık eğitimi programının orta sevi-
yesinde yer alan konular ve bu konuların 
işlenişinde nelerin yapılabileceğine iliş-

Tablo 5: İnsan ve Çevre Konulu Değerlerin Tanımlanması Planı

İçerik Konular Açıklamalar

Birey ve 
Toplum

*Değerleri öğrenmek ve etkilerini kendi 
üzerinde gözlemlemek
*Kendini başkalarının değerleriyle 
açıklamak ve bu süreçte kendi önemini 
oluşturmak
*Kendisi için  bir değer görüşünde karar 
kılmak ve bu doğrultuda uygulamak.

* Değerler; seçilen kişiler, insan hakları, 
çocuk hakları, değer bildiren faktörler, kişisel 
ihtiyaçlar, kural-kaideler, gelenekler, toplumsal 
yarar
*Kişisel uygulama için yön belirlemek; 
sorumluluk almak, birlikte yaşamak için 
kurallar oluşturmak, iyi bir şey için giriş 
yapmak, başarısız olmayacak ikilem çözüm 
stratejileri geliştirmek.

Tabiat ve 
Teknik

*Kendini çeşitli tutum ve davranışlarla 
göstermek ve bunların çevre ve dünya 
için etkilerini incelemek

* İmkanlar ve sınırlılıklar, her şeyin ölçüsü 
olarak insan, Kişisel olarak, okuldaki sınıf 
olarak, aile olarak hangi somut önlemleri 
alırım? / alırız? 

Yakın Çevre 
(Memleket) ve 
Dünya

* Kendini kendi kültürüne ait değerler 
ile tanımlamak ve yine kendini mümkün 
oluğunca yargılamadan başka kültürlerin 
değerleri ile tanımlamak
* Değişik ve tekrarlanan bilgiler ile 
kişisel görüş oluşturma.
Öğrenmeye açık olarak kişisel 
karşılaştırmalarla değerlerin çeşitliliğini 
zenginlik olarak tanımlamak, aktif olarak 
tolerans ve dayanışmaya dayalı eylemleri 
tekrar etmek

*Değişik kültürlere ve toplumsal gruplara ait 
karakteristik özellikler ve kendini ifade etme 
şekilleri
*Değişik toplumsal grupların değişik eğilimleri 
ve değerleri, güncel olaylar ve bu olaylara 
ilişkin yorumları.

Geçmiş, 
Bugün, 
Gelecek

* Kendini değişik zamanlardan insanların 
değerleri bilinçli olarak ile açıklamak ve 
bunları kendi arka planları ile anlamaya 
çalışmak

*Birlikte yaşamın kurallarını eleştirmek, 
güvenlik, özgürlük, barış, adalet, tolerans, güç, 
zenginlik, yetki.
*Değerler bildirgeleri; insani organizasyonlarda 
çalışmak
*Biyografiler; siyasi, sosyal veya kültürel 
yargılara varmış ve değişmelere etki etmiş 
önemli bir kadın ve önemli bir erkeğin hayat 
hikâyesi



IIB INTERNATIONAL REFEREED ACADEMIC SOCIAL SCIENCES JOURNAL
International Congress on Culture and Society Special Issue 2012 Volume:03 Issue:05

www.iibdergisi.com

367

nıtılmasının yanı sıra insan haklarının koru-
nup uygulanmasıyla ilgili farkındalık, du-
yarlılık, bilinç, düşünce, tutum ve davranış 
kazandırma amaçlandığı, bu bağlamda öğ-
retim programında vatandaşlık ve demokra-
si eğitiminin demokratik vatandaşlık olarak 
ele alındığı belirtilmektedir (MEB, 2010:5).

Tematik yaklaşımla hazırlanan, Vatandaş-
lık ve Demokrasi Eğitimi Dersi Öğretim 
Programı’nda dört tema bulunmaktadır. Bu 
temalar ve içerikleri şöyledir:

“Her İnsan Değerlidir” adlı birinci temada, 
insan haklarıyla ilgili uluslararası belgeler-

İsviçre Zürih Kantonu İlkokul Vatandaşlık 
Eğitimi Taslak Programı’nda vatandaşlık 
eğitimi ile ilgili hedef ve içeriğe, öğrenme 
süreçleriyle ilgili açıklamalara yer verilir-
ken ölçme değerlendirme ile ilgili herhangi 
bir açıklamada bulunulmamıştır.

Türkiye İlköğretim Vatandaşlık ve De-
mokrasi Eğitimi Öğretim Programı İle 
İlgili Bulgular

Türkiye’de ilköğretim vatandaşlık ve de-
mokrasi eğitimi dersinin öğretiminde; öğ-
rencilere vatandaşlık, demokrasi ve insan 
haklarıyla ilgili bazı temel kavramların ta-

Tablo 6: Orta Seviye Almanca Planı

İçerik Konular Açıklamalar

Metinleri okuma ve 
anlama

* Öğrenci, öğretici veya konu ile ilgili 
kişilerin içerik üzerine konuşmalarını 

yönlendirmek

*Çeşitli medya ortamları 
*Seçilen gazete makaleleri

Bilgiler üzerinde 
çalışabilmek

*Değişik medya kaynaklarından 
oluşturulmuş bilgileri derleyebilmek, 

üzerinde çalışabilmek
*Çeşitli ders alanları

Kendine ve 
başkalarına yazılar 

yazabilmek

*Diğer bilgilendirme araçları: 
duvar gazetesi, öğrenci gazetesi

*Konu ile alakalı kısa haberler, 
gözlemler, röportajlar

Öğrenci, ebeveyn görüşleri

Belli bağlamda 
konuşmak

*Kişisel tutum, fikir ve ilgileri ortaya 
koymak, açıklamak ve kanıtlamak *Tahminler, planlar, problem çözümleri

Konuşma 
yönetebilmek *Basit konuşma kuralları içinde kalmak *Birbirini dinlemek, diğerinin sözünü 

kesmemek, bir başkasına gülmemek
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gürlüklerin kullanılması arasındaki ilişkiyi 
fark edebilme, demokratik hak arama yol-
larını kullanma, hak ve özgürlüklerin ihlal-
lerinde demokratik çözüm önerileri getirme 
gibi beceriler hedeflenmiştir.

“Görev ve Sorumluluklarımız” adlı son te-
mada ise birlikte yaşam alanlarının demok-
ratikleşmesinde bireylere düşen görev ve 
sorumluluklar ön plana çıkarılmıştır. Belir-
tilen görev ve sorumluluklarla, insan yaşam 
ve onuruna saygı duyulması ile ülkenin bir-
lik ve bütünlüğünün korunup geliştirilmesi 
hedeflenmiştir. Öğrencilerin karar verme 
süreçlerine katılım, devlete, topluma ve bi-
reylerin birbirlerine karşı sorumluluklarının 
farkına varma, kamu mallarını bilinçli kul-
lanma, toplumsal yaşamı düzenleyen kural-
lara uyma, adaletçi ve eşitlikçi uygulamaları 
destekleme gibi becerileri geliştirerek ulaşı-
labileceği varsayılmaktadır (MEB, 2010:5-
6).

Temaların açıklamaları doğrultusunda kaza-
nımlara yer verilen programın genel amaç-
ları ise şunlardır:

Bu program ile öğrencilerin;

- Özgür, bağımsız, hoşgörülü, barıştan yana 
ve kendine güvenen bir birey olarak demok-
ratik ve adaletli bir toplumun oluşmasına 
katkı sağlamaları,

- Paylaşılan ortak değerlerin korunması ve 
geliştirilmesinin önemini benimsemeleri, 

de yer alan insanın değeri ve onurunun ko-
runması, insani değerlerin korunması ve ge-
liştirilmesi, bireysel farklılıklar ve bu fark-
lılıkların birlikte yaşamak için gerekliliğine 
yer verilmektedir. Bu kavramlar, birlikte 
yaşama düşüncesinin temelinde “insan”ın 
olduğunu vurgular. İnsan, tüm kültürel et-
kinliklerin kökenidir, başlangıç koşuludur. 
Bununla birlikte insanın çevresiyle bir bü-
tün olduğu anlayışıyla ekolojik açıdan diğer 
canlılarla birlikte yaşama zorunluluğu ele 
alınmıştır.

“Demokrasi Kültürü” temasında, demokrasi 
ve demokratik tutumlar vurgulanmaktadır. 
Demokrasinin “insan”a yaptığı vurgunun 
yanı sıra demokratik vatandaşlığın gerek-
leri, her türlü ayrımcılığın fark edilmesi 
ve ayrımcılıkla mücadele, diyalog ve etkili 
iletişimin birlikte yaşama için gerekliliği, 
farklılıkların toplumsal zenginlik olduğu, 
önyargının olumsuzluğu, toplumsal cinsi-
yet eşitliğinin sağlanmasında rol alma, iş-
birliği ve iş bölümü gibi beceriler ön plana 
çıkarılmıştır. Böylece demokrasi bilincinin 
oluşturulması, demokratik tutum geliştiril-
mesi, demokrasinin bir yaşam biçimi olarak 
benimsenmesi hedeflenmektedir.

“Hak ve Özgürlüklerimiz” temasında, insan 
hak ve özgürlükleri vurgulanmaktadır. Hak 
ve özgürlükleri koruma ve geliştirme, bu 
konuda sivil toplum kuruluşlarının rolü ve 
önemini kavrama, demokrasi ile hak ve öz-
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re ulaşmasına da katkı sağlayacaktır. Prog-
ramda, genel amaçlar ve kazanımların yanı 
sıra çeşitli temel beceri ve değerlerin veril-
mesi, öğrencilerin kazanımlar ve etkinlikler 
yoluyla bu beceri ve değerleri elde etmeleri 
amaçlanmıştır.” (MEB, 2010:7). Bu çerçe-
vede programda kazandırılacak 17 beceri ve 
19 değer belirlenmiştir. Bu beceri ve değer-
ler kazanımlardan bağımsız olarak temalara 
dağıtılmıştır.

İlköğretim 8. sınıflarda bir ders saati ola-
rak okutulmak üzere hazırlanan Vatandaş-
lık ve Demokrasi Eğitimi Dersi Öğretim 
Programı’nın uygulanmasıyla ilgili açıkla-
malarda vatandaşlığın görev ve sorumluluk-
lar olarak değil, hak ve özgürlükler bağla-
mında ele alınması gerekliliği belirtilmiştir. 
Etkinliklerin tasarlanması ve uygulanma-
sında okulun bulunduğu yerleşim biriminin 
sosyal, ekonomik ve kültürel özelliklerinin, 
öğrencilerin gelişim düzeylerinin ve öğ-
renme stillerinin dikkate alınması gerekli-
liği vurgulanmış; dersin işlenişinde farklı 
öğretim materyallerinin kullanılması, gezi 
düzenlenmesi, farklı öğretim yöntem ve 
teknikleri ile çeşitli ölçme değerlendirme 
yöntemlerinin kullanılması tavsiye edilmiş-
tir (MEB, 2010:8-9).  

SONUÇ VE ÖNERİLER

İsviçre Zürih Kantonu İlkokul Vatandaşlık 
Eğitimi Taslak Programı ile Türkiye Vatan-

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak 
temel hak ve özgürlüklerini kullanarak so-
rumluluklarını yerine getirmeleri,

- Etkin, sorumlu ve demokratik bir vatandaş 
olarak toplumsal yaşamın geliştirilmesi ve 
güçlenmesinde rol almaları,

- Demokratik katılımın ve demokratik yaşa-
mın önemine inanarak kişisel ve toplumsal 
sorunların çözümüne katkı sunmaları,

- Demokrasi bilincine sahip bir birey ola-
rak, demokratik tutum ve davranışlar geliş-
tirerek demokrasiyi bir yaşam biçimi olarak 
benimsemeleri,

- Atatürk ilke ve inkılâplarının önemini kav-
rayarak demokratik bir Türkiye Cumhuriye-
ti Devletinin oluşmasına katkı sağlamaları,

- İnsanlığın bir parçası olduğu bilinci ile 
ülkesini ve dünyayı ilgilendiren konularda 
duyarlılık göstermeleri amaçlanmaktadır 
(MEB, 2010:6).

Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi Dersi 
Öğretim Programı’nın yapısı ise şöyle açık-
lanmaktadır: “Program öğrenci merkez-
li, etkinlik temelli ve çoklu zekâ kuramını 
da içine alan bir yaklaşımla hazırlanmıştır. 
Doğrudan bilgi aktarmak yerine öğrencinin 
bilgiyi bizzat kendisinin yapılandırdığı bu 
yaklaşım aynı zamanda öğrencinin, uzak 
ya da yakın geçmişte bilgiye dönüştürdüğü 
verilerle bu derste edindiklerini ilişkilendir-
mesine ve böylelikle yeni beceri ve değerle-
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ramdır. Türkiye vatandaşlık eğitimi progra-
mında ise böyle bir özerklik ve esneklikten 
söz etmek mümkün değildir.

- İsviçre vatandaşlık eğitimi programı he-
defleri bilgi, beceri, değer ve tutumları kap-
sayan bir vatandaşlık yeterliliğine odaklan-
maktadır. Bu yeterlilik, bilgi (ne bildiğini 
bilmek), tutum ve davranışlar (niçin, hangi 
bağlamda nasıl eylemde bulunduğumuzun 
farkında olmak), yatkınlık (değişime açık 
ve motivasyona hazır olmak), yöntemsel 
beceriler (nasıl yapacağını bilmek), bilişsel 
beceriler (bilgiyi kullanmak, eleştirel dü-
şünme ve eleştirel analiz), deneysel beceri-
ler (daha önce edinilen bilgi ve sosyal bece-
riler temelinde nasıl davranacağını ve uyum 
sağlayacağını bilmek) alt başlıkları hâlinde 
toplanabilir (Brett ve diğerleri, 2009: 15). 
Türkiye vatandaşlık eğitimi programında 
ise etkin, sorumlu ve demokratik iyi bir va-
tandaş yetiştirmek amaçlanmaktadır.

- Her iki ülkenin vatandaşlık eğitimi prog-
ramında da öğrencilerin ön bilgisinin, ya-
şantılarının, tecrübelerinin dikkate alınması 
gerekliliği vurgulanmaktadır. Türkiye va-
tandaşlık eğitimi programında ayrıca yapı-
landırıcı yaklaşım, çoklu zeka kuramı gibi 
farklı yaklaşım ve kuramların programın 
hazırlanmasında dikkate alındığı belirtil-
mektedir.

- İsviçre vatandaşlık eğitimi programında, 
dersin içinde mahkeme duruşmaları, parla-

daşlık ve Demokrasi Eğitimi Dersi Öğretim 
Programı’nı karşılaştırmayı amaçlayan bu 
araştırmada elde edilen bulgulara göre va-
tandaşlık eğitimi açısından programların 
benzer ve farklı yönleri şunlardır:

- İsviçre’ye ait vatandaşlık eğitimi prog-
ramı, bütün dersleri/alanları kapsayan  bir 
ders/alan konusu olarak hazırlanmıştır. Bu 
çerçevede orta ve yüksek seviyeye göre, Al-
manca, Tarih, Coğrafya, Tabiat ve Teknik 
gibi dersler içinde vatandaşlık konularına 
yer verilmesi söz konusudur. Türkiye’de ise 
vatandaşlık eğitimi programı ile ilgili ilköğ-
retim 8. sınıfta okutulmak üzere hazırlanan 
bir “Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi” 
dersi bulunmaktadır. Bu ders diğer dersler-
den bağımsızdır.

- Her iki ülkenin vatandaşlık eğitimi prog-
ramında da vatandaşlık bilgisinden ziyade 
vatandaşlık ve demokrasi kavramlarına vur-
gu yapılmıştır. Ancak İsviçre programında 
vatandaşlık eğitimi sınıflar üstü “okul-ev 
kültürü”nün bir parçası olarak kabul edil-
miş ve buna yönelik açıklamalar yapılmış-
tır. Buna karşın Türkiye’nin programında, 
vatandaşlık eğitiminin kazanımlar çerçeve-
sinde daha çok sınıf içi etkinlikler yoluyla 
gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir. 

- İsviçre vatandaşlık eğitimi programı, içe-
rik ve yeni hedeflerin belirlenmesi ile yeni 
becerilerin kazandırılmasında öğretmene 
özerklik tanıyan oldukça esnek bir prog-
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tür, geçmiş-bugün-gelecek” gibi konulara 
odaklanıldığı görülmektedir. Türkiye vatan-
daşlık eğitimi programında ise “insan hak 
ve özgürlükleri, birlikte yaşama kültürü, 
demokrasi, demokratik tutumlar, vatandaş-
lık görev ve sorumlulukları” gibi konulara 
ağırlık verilmiştir.

Araştırma sonucunda aşağıdaki öneriler sı-
ralanabilir:

- Türkiye vatandaşlık eğitimi programı, 
sınıf içi etkinliklerin yanı sıra okul dışı et-
kinliklere de yer verecek biçimde yeniden 
düzenlenmelidir.

- Türkiye vatandaşlık eğitimi programında, 
içerik ve yeni hedeflerin belirlenmesi ile 
yeni becerilerin kazandırılmasında öğret-
mene serbest hareket etme imkânı tanıyacak 
düzenlemeler yapılmalıdır. Program esnek 
olmalıdır. 

- Türkiye vatandaşlık eğitimi programında, 
hedef, bilgi, beceri, değer ve tutumları kap-
sayan vatandaşlık yeterliliği anlayışı benim-
senmeli ve vatandaşlık yeterlilikleri açıkça 
belirlenmelidir.

- Türkiye vatandaşlık eğitimi programı,  
medya eğitimi ve dil becerilerine yer vere-
cek biçimde yeniden düzenlenmelidir.

- Türkiye vatandaşlık eğitimi programı “dil 
yeterlilikleri, medya, yaşanılan bölge, çev-
re ve dünyanın keşfedilmesi, tabiat, kelime 
dağarcığı, güncel olaylar ve problemler, de-

mento oturumları, yerel yönetimler toplan-
tısı ya da siyasi parti, sendika, dernek vs. 
grupların toplantılarının ziyaret edilmesi, 
konu ile alakalı çeşitli uzmanların da oku-
la davet edilmesi ile vatandaşlık eğitiminin 
sınıf ortamından dışarıya taşımanın önemli 
olduğu vurgulanmaktadır. Türkiye vatan-
daşlık eğitimi programında ise sadece gezi 
düzenlenmesi tavsiye edilmektedir.

- İsviçre vatandaşlık eğitimi programında, 
dilsel beceriler (yeterlilikler) ile siyasi ka-
rar ve siyasi tutumu (eylemi) kapsayan yön-
tembilimsel beceriler ön plana çıkarılırken 
Türkiye vatandaşlık eğitiminde yeterlilikle-
rin altında yer alan daha küçük/alt becerile-
rin kazandırılması amaçlanmıştır. 

- İsviçre’de dil becerileri (yeterlilikleri) ko-
nusunda Almanca dersi oldukça önemsen-
miş ve medya eğitimi bütün derslerin içe-
riğinin vazgeçilmez bir unsuru olarak belir-
tilmiştir. Türkiye vatandaşlık programında 
bunlarla ilgili bir ilişkilendirme ya da yön-
lendirme yapılmamakla birlikte programda 
kazandırılacak beceriler arasında “Türkçeyi 
doğru, güzel ve etkili kullanma” becerisine 
yer verilmiştir.

- İsviçre vatandaşlık eğitimi programında 
orta seviyede “İnsan ve Çevre” konulu plan 
ve içeriklerde; özellikle, “dil yeterlilikleri, 
medya, yaşanılan bölge, çevre ve dünya-
nın keşfedilmesi, tabiat, kelime dağarcığı, 
güncel olaylar ve problemler, değerler, kül-
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TRUST, SOCIAL CAPITAL AND SIVIL  SOCIETY

Cenk BOZ

Sakarya Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Doktora Öğren�isi

Abstract: Trust, the concepts of social capital and civil society, today’s studies of social sciences in 
relation to society, is used as an important annotation tools. It brings out the most important reason 
is that social life is built on relationships with a number.  In explaining the meaning and importance 
of these relationships, trust, concepts of social capital and civil society are needed. What with the 
decline of the social process to strengthen the individuality of modernity, at this point that values   
relationships and these relationships have made it even more important. So being a combination 
of community, solidarity, for obtaining or improving the economic welfare of of these elements is 
thought to fulfill a task.  How to set this in the form of a balance between individuality and sociality 
brings about an important question. At this point the concept of civil society has the potential to have 
an important function. The consist of sivil society and working, trust and social capital also plays an 
important role in question. These concepts are mutually influencing features. Fukuyama’s views in 
the context of this article, trust, social capital and its relationship with each other by explaining the 
concepts of civil society; the increasing of social solidarity and social welfare role of sivil society  
and importance of what might be discussed.

Key Words: Socıal capıtal, trust, cıvıl  socıety

GÜVEN, SOSYAL SERMAYE VE SİVİL TOPLUM

Özet: Güven, sosyal sermaye ve sivil toplum kavramları, günümüzde sosyal bilimlerin toplumla 
ilgili olarak yaptığı çalışmalarda, önemli açıklama araçları olarak kullanılmaktadır. Bunu ortaya 
çıkaran en önemli sebep toplumsal yaşamın bir takım ilişkiler üzerine kurulmuş olmasıdır. Bu 
ilişkilerin anlam ve öneminin açıklanmasında da güven, sosyal sermaye ve sivil toplum kavramlarına 
ihtiyaç duyulmaktadır. Modernite sürecinin bireyselliği güçlendirmesi ile birlikte toplumsal olanın 
gerilemesi, gelinen noktada ilişkileri ve bu ilişkileri sağlayan değerleri daha da önemli kılmıştır. Öyle 
ki toplumun bir arada olmasında, dayanışmayı sağlamasında veya ekonomik refahının artırılmasında 
bu unsurların önemli bir görevi yerine getirdiği düşünülmektedir. Bu da bireysellik ile toplumsallık 
arasında dengenin nasıl kurulacağı şeklinde önemli bir soruyu beraberinde getirmektedir. Bu 
noktada sivil toplum kavramı önemli bir işleve sahip olma potansiyeli taşımaktadır. Sivil toplumun 
oluşmasında ve işlemesinde de güven ve sosyal sermayenin önemli bir rolü söz konusudur. Bu 
kavramlar karşılıklı olarak birbirini etkileme özelliğine sahiptir. Bu makalede Fukuyama’nın 
görüşleri bağlamında güven, sosyal sermaye ve sivil toplum kavramlarının birbirleriyle olan ilişkisi 
açıklanarak; toplumsal dayanışma ve toplumsal refahın artırılmasında sivil toplumun nasıl bir 
rolünün ve öneminin olabileceği tartışılacaktır.

Anahtar Sözcükler: Sosyal sermaye, güven, sivil toplum
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GİRİŞ

“İnsan sosyal bir varlıktır”. Bu ifade insanı 
tanımlamada özelikle de sosyal bilimlerde 

en çok kullanılan ifadelerden biridir. Nite-
kim bu ifade insanın en önemli özelliklerin-
den birine karşılık gelmektedir. İnsan sos-
yalitesinin olması onun tek başına yaşamak 
için değil diğer insanlarla birlikte yaşamak 
için var olduğunun bir göstergesidir. Bu ifa-
deyi doğru kabul ettiğimizde beraberinde 
bir takım sonuçları da göz önüne almamız 
gerekmektedir. Sosyal bir varlık olarak in-
san bu sosyalitesini sürdürmek için bir ta-
kım örgütlenmelere ihtiyaç duymaktadır ki 
bu örgütlenmelerde beraberinde ilişkileri 
getirmektedir. 

Aile, mahalle, devlet, din vs. gibi örgütlen-
meler insanın bu sosyal örgütlenmelerinin 
en önemli göstergeleridir. Aynı zamanda 
bunlar insanın diğer insanlarla bir arada ya-
şarken kurduğu ilişkilerin de en önemli te-
mellerinin atıldığı unsurlardır. Dolayısıyla 
insan bu örgütlenmeleri içine girdiği anda 
belli tarzda ilişkilere girmeye ve bu ilişki-
lerin getirdiği belli yükümlülükleri yerine 
getirme yoluna da girmiş olmaktadır. Bu 
tür yapılar berberinde bir takım değerleri de 
getirmektedir. Ya da başka bir ifadeyle bu 
tür değerler bu tür yapıları da beraberinde 
getirmektedir. Konumuz itibariyle hangi-
sinin öncelikli olduğuna dair bir ontolojik 
tartışmaya girmeye burada gerek görmüyo-

ruz. Bizim için önemli olan bu yapıların ve 
değerlerin var olmasıdır.

“Batının tarihi büyük çalkantılar ve buna 
bağlı olarak değişim ve arayışlarla doludur” 
(Öztürk,2011:53). Son yıllarda, sosyal bi-
limler literatüründe önemli bir rol işgal eden 
“sosyal sermaye” kavramı bu arayış çaba-
larının önemli ürünlerinden biridir. Sosyal 
sermaye kavramı yukarda bahsettiğimiz 
bu yapıları daha iyi anlamamızı ve sosyal 
yaşantı açısından ilişkilerin ve bu ilişkileri 
meydana getiren değerlerin öneminin farkı-
na varmamızı sağlamaktadır. Bu kavramın 
ne olduğunu daha iyi anlamak için kavramı 
ortaya çıkaran tarihsel sürecide iyi anlamak 
gerekmektedir. Batı Avrupa tarihi önemli 
kırılmaların olduğu büyük dönüşümlerin 
yaşandığı dört yüzyılı geride bırakırken bir-
çok kavramı da çok hızlı bir şekilde var et-
miş ve tüketmiştir. Bu tüketim sürecin de en 
önemli problem, yaşananların anlamlandı-
rılmaya çalışılması ve ileriye dönük ereksel 
açıklamalar konularak belirsizlik problemi-
ne bir çözüm üretilmesi olmuştur.

Modernitenin ve aydınlanmanın tarihine 
baktığımızda yapılmak istenen geleneğin 
yerine modernite değerleri konarak, bireyi 
bağlayan ya da sınırlayan her türlü unsurun 
yerine onu özgürleştirecek ve kendisini ger-
çekleştirecek daha az toplumsallığın daha 
çok bireyselliğin olduğu bir toplumsal dü-
zen arayışıdır. “Cahiller aydınlatılacak, vah-
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merkeze üst yapıyı ve değerleri koymuştur. 
Onlara göre asıl değişimi ve toplumsal iliş-
kileri belirleyen faktör insanların zihinsel 
şeklini ve hayata bakışını belirleyen etken; 
sahip oldukları değerlerdir.

Bir tarafta alt yapının üst yapıyı belirledi-
ğini söyleyen sosyal bilimciler diğer tarafta 
üst yapının alt yapıyı belirlediğini söyleyen 
sosyal bilimciler yer almaktadır. Ancak bu-
rada dikkat çeken unsur bu iki faklı açıkla-
mada tarzının da merkezinde olan unsur-
dur; ekonomi. Ekonomi merkezli toplum 
açıklaması beraberinde değerlerin onunla 
birlikte anlamlı olduğunu ileri sürmektir. 
Ya değerler ekonomiyle birlikte oluşur so-
nucuna ya da değerler ekonomik başarıyla 
anlam kazanır sonucuna varmaktadır. Belki 
de bu durum batının yaşadığı ve yaşattığı 
bütün çalkantıların ve sorunların temelin-
de yatan nedendir. Çünkü değerler kendi 
başına bir şey ifade etmiyorsa bazı gerekli 
durumlarda değiştirilebilir, esnetilebilir ya 
da görmezden gelinebilir hale gelmektedir. 
Maksimum fayda her şeyin önüne geçme 
potansiyeline sahip olabilmektedir.

Yukarda bahsettiğimiz durum yarattığı sos-
yal refah batıyı yetmişli yıllara kadar ida-
re etmeyi başardı. Ancak refah devletinin 
gerilemesi ve ekonomide elde edilen mak-
simum faydanın azalması beraberinde bir 
takım sorunları da getirdi. Bu anlayış üze-
rinde şekillenmiş bireyler ister istemez di-

şiler uygarlaştırılacak, düzene uymayanların 
düzene hizmet etmesi sağlanacak. Dünya 
aklın –insan aklının- oyun alanı olacak. Ar-
tık beklenmedik, önceden bilinmeyen ve 
bilinmeyene yer yok. Artık rastlantılığa yer 
yok. Olmasına izin verilen şeyin öncelikle 
aklın yararlılık testinden geçmesi gereke-
cek” (Bauman,2000:177). Dünyanın artık 
modernitenin araçsal aklı tarafından dönüş-
türülmesi söz konusudur. Bu dönüşümler 
beraberinde aileye, dine, devlete, ekono-
miye bakışları da değiştirmiştir. Özellikle 
toplumsal düzenle ilgili bütün yapılan açık-
lamalar ekonomi merkezli bir yapıya bürün-
müştür. A. Smith’ten beri batıda, “ekonomi” 
toplumun en önemli kilit taşı haline getiri-
lerek açılamalarda, sorunlarda, çözümlerde 
hep bu eksen üzerinde yürütülmüştür. Başta 
Marx olmak üzere sol cenahta yer alan batılı 
sosyal bilimciler toplumu alt-üst ilişkilerine 
dayalı olarak açıklarken toplumsal yaşam ve 
değerleri de aynı eksende açıklama gayreti-
ne girmişlerdir. Onlara göre toplusal yapıyı 
meydana getiren üretim ilişkileridir. Bu üre-
tim ilişkileri de değerleri oluşturmaktadır. 
Dolayısıyla meydana gelen bütün etkile-
şimler, ilişkiler ve değişimler bu çerçevede 
meydana gelmektedir. Üretim ilişkilerinde 
meydana gelecek değişim, bütün üst yapıyı 
yani değerleri de etkileşimleri de değiştirme 
gücüne sahiptir. Diğer taraftan, Weber gibi 
düşünürler ise toplumsal yapıyı ve değişimi 
farklı bir şekilde açıklama yoluna giderek 
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bağlamında ele alınıp, günümüzde nasıl bir 
işleve sahip olabileceğini tartışacağız. Ay-
rıca kavramının demokratik bir toplumsal 
işleyişin daha iyi sağlanması açısından ne 
gibi potansiyellere sahip olduğu da değer-
lendirilecektir.

SOSYAL SERMAYE İHTİYACININ 
KAYNAĞI

Fukuyama tarihin sonunda liberal batı dü-
şüncesinin zaferini görmektedir. Ona göre 
batı düşünce tarihi sahip olduğu özelliklerle 
kendi dışındaki dünyaya üstünlüğünü kabul 
ettirmiştir. Hegel’den hareketle kurduğu 
düşünce sisteminde tarihin bir ilerleme nos-
yonuna sahip olduğunu ve bu nosyonunda 
küresel liberal sistemin üstünlüğünün kabu-
lüyle bir nihayete erdiğini söyleyerek tari-
hin sonunu ilan etmiştir. Çizgisel ilerleme-
ci tarih anlayışı batı düşüncesinin temelini 
oluşturmaktadır. Sosyal bilimlere egemen 
olan bu düşünce toplumsal olayları bu man-
tıkla ele alıp kültürleri bu ilerlemeci tarihsel 
anlayış çerçevesinde değerlendirmektedir. 
Fukuyama’ya göre batının gösterdiği başa-
rının altında yatan temel etken sahip olduğu 
kültürel kodlarda gizlidir. Ona göre batının 
dünyanın geri kalanından belli bir tarihsel 
andan itibaren ayrılmasının sebebi, oluştur-
duğu yeni zihinsel yapı ve bunun sonucu 
ortaya çıkan kültürel değerlerdir. “Bilinç 
bir sonuç değil nedendir ve maddi dünya-

ğer bireylerle kurdukları ilişkileri sahicilik 
temeli yerine ekonomik bir mantıkla kur-
muşlardı. Refah devleti bunun sürdürülebi-
lir olmasına imkan tanıyan araçlara sahipti; 
ancak refah devletinin gerilemesiyle birlikte 
bireyleri bir arada tutan, ilişkileri sağlayan 
değerlerin kendinden sahip olduğu hikmet 
yokluğu toplumsal sorunlara ya da en azın-
da sorunların olduğu düşüncesine yol açtı. 
Sosyal sermaye kavramını doğuran unsur-
da bu bağların neden koptuğunu ve tekrar 
nasıl kurulabileceğinin reçetesi oluşturma 
kaygısıdır. Yine bu kavram ele alınırken 
ekonomik akıl varlığını sürdürmeye devam 
etmektedir. Sosyal sermayede ekonomik re-
fahın tekrar yaratılmasının ve sürdürülme-
sinin bir aracı olarak da değerlendirilmek-
tedir. 

Fukuyama’nın ifadesiyle “bir grubun üye-
leri arasında paylaşılan ve onların birbiriy-
le işbirliği yapmasını sağlayan kendiliğin-
den oluşmuş ortak, gayr-i resmi değerler 
ve normlar bütünü” olarak sosyal sermaye 
günümüzün ekonomik mantık üzerine ku-
rulmuş dünyasında toplumları bir arada tu-
tabilecek bir araç olarak kullanılma potansi-
yeline sahiptir (Fukuyama,2002:31). Ancak 
bu yapılırken kavramın içine sahiciliğin 
aktarılması ve değerlerin bir araç olmak-
tan ziyade bir amaç haline dönüştürülmesi 
kavrama çok daha ciddi bir işlev yüklenme-
sini sağlayabilir. Bu noktada makalemizde 
soysal sermayenin ne olduğu, Fukuyama 
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Fukuyama, “daha fazla boş zamana sahip 
olmanın, daha fazla para kazanmaya yeğ-
lenmesi, ya da Eski Yunandaki Spartalı ağır 
zırhlı piyade eri olmanın, Atinalı tüccarların 
sahip olduğu refah dolu yaşama yeğlenmesi, 
hatta ilk dönemdeki kapitalist yatırımcıların 
çile dolu yaşamlarının geleneksel olarak za-
ten yeterince boş zamanı olan aristokratların 
sahip olduğu yaşam biçimine yeğlenmesi 
maddi güçlerin kişilerden bağımsız olma-
sıyla değil” içine kültürü, dini ve ahlaki alan 
ideolojiyle açıklanabileceğini ileri sürmek-
tedir (Fukuyama’dan aktaran Boz;52). Top-
lumun ve bireylerin bütün davranışlarının 
temelinde bir takım kültürel motivasyon-
ların olduğuna dikkat çeken Fukuyama’ya 
göre, bu motivasyonlar kaybedildiğinde 
bireylerin amaçlarında da birbirleriyle olan 
iletişimlerinde çözülmeler olacaktır. Tarihin 
sonunda bütün dünya karşısında zaferini 
ilan eden batı, sahip olduğu sosyal serma-
yeyi kolayca harcama yoluna giderek kendi 
içinden kaynaklanan sorunlar yaşamaktadır. 
Çünkü Fukuyama’ya göre tarihin sonunda 
batıya alternatif olacak boyutta her hangi 
bir ideolojik ya da kültürel güç bulunma-
maktadır. Batının ulaştığı bu noktada ki 
problemi sosyal sermayeyi üretecek koşul-
ları geliştirmemesinde yatmaktadır. Ayrıca 
modernite sürecinin sonunda ortaya çıkan 
“postmodern dünya kendisini daimi ve azal-
tılmaz bir belirsizlik koşulu altında yaşama-
ya hazırlamaktadır” (Bauman,2000:35). Bu 

dan bağımsız olarak gelişebilir; dolayısıyla 
bugün yaşanmakta olan görünüşte karma-
karışık yığınla olayı oluşturan alt metin, 
ideolojinin tarihi” olduğunu söylemektedir  
(Fukuyama’dan aktaran Boz;52). Dolayı-
sıyla batının dünyanın geri kalanına kabul 
ettirdiği üstünlüğün temelinde yatan sahip 
olduğu bu ideolojik zemindir.

Buradan hareketle Fukuyama diğer toplum-
larında aynı başarıya ulaşmak için benzer 
bir kültürel atılım yapması gerektiği sonu-
cuna varmaktadır. Hatta Fukuyama, doğu 
bloğunun yıkılmasında ki en büyük etkenin 
bu ülkelerdeki yönetici elitin batının liberal 
değerlerinden etkilenmeleri olduğu sonucu-
na varmaktadır. O halde buradan hareketle 
şu söylenebilir toplumların başarısında ve 
başarısızlığında en önemli rolü, sahip ol-
duğu kültürel değerle oynamaktadır. Buda 
Fukuyama’nın sosyal sermayeye neden bu 
kadar önem verdiğinin göstergelerinden bi-
ridir. Batı eğer başarısını sürdürmek istiyor-
sa yapması gereken tarihin sonunda ulaştığı 
bu değerler çerçevesine sıkı bir şekilde sa-
rılarak koruması gerektiğidir. Oluşturduğu 
bu kültürel formasyonu kaybetmesi başta 
ekonomi olmak üzere gerçekleştirdiği bü-
tün başarıların ortadan kalkması anlamına 
gelecektir. Fukuyama’nın sosyal sermeye 
kavramına bu kadar önem vermesinin de 
nedenlerinin başında da sosyal sermayenin 
tüketilerek ortadan kalkmaya başladığını 
düşünmesi gelmektedir. 
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bu sonuca ulaşıldı. Ancak bu aklın kazan-
dırdığı önemli sonuçlara rağmen yol açtığı 
önemli sorunlarda söz konusuydu. İnsanları 
özgürleştirmeyi hedefleyen aydınlanma ve 
modernite süreci bunun bedelini yaşattığı 
iki büyük dünya savaşı, cevre kirliği, batı 
dışı dünyanın sömürüleşmesinin yanı sıra, 
insanların hedeflerine ulaşırken ahlaki ve 
kültürel değerleri dikkate almaması sonucu-
nu doğurarak toplumsal bağların zayıflama-
sına da yol açtı.

Bizim konumuz açısından önemli olan, ne-
den bu sürecin bu kadar olumsuz sonuçları 
da beraberinde taşıdığı ve neden günümü-
zün sosyal bilimcileri bu sürecin sonucunda 
ortaya çıkan sonuçtan memnun olmadıkla-
rını açıklayabilmektir. Batı sosyal bilimci-
si genellikle toplumu değerlendirirken her 
zaman merkeze somut bir veri elde edebil-
mek için ekonomiyi koymuştur. Bir toplu-
mun iyi işleyip işlemediğinin göstergeleri, 
toplumun refah seviyesi, hep ekonomi baz 
alınarak yapılmıştır. Özellikle günümüzde 
baktığımızda dünyanın tamamında toplum-
lar karşılaştırılırken en önemli kriter olarak 
hep ekonomi ele alınmıştır. Gerek Mark-
sist gelenek gerekse klasik liberal ve neo-
klasik liberal ekonomistler sorunları hep 
ekonomik yapıda aramış ve çözümleri ise 
yine ekonomik işleyişte bulmaya çalışmış-
tır. Ancak Weber’den beri gelen geleneği 
izlediğimizde ekonomi toplumun diğer un-
surlarında bağımsız olma özelliğine sahip 

belirsizliğin azaltılmasında ve bireylerin 
kendini toplumsal hayatta güven içinde his-
setmesinde sosyal sermaye önemli bir rol 
üstlenme potansiyeline sahiptir.

EKONOMİK AKIL VE SOSYAL SER-
MAYE

Batının son üç yüzyılı, temelinde aydınlan-
ma olan modernite sürecinin tarihidir. Batı 
bu süreçte gelenekle ve sahip olduğu kül-
türel formasyonla mücadeleye girerek bu-
gün karşımıza çıkan yapıyı şekillendirmeye 
çalıştı. Aydınlanmanın en önemli düsturu 
Kant’ta kendini bulan aklını kullan nosyo-
nuydu. Bununla hedeflenmek istenen daha 
özgür bir toplum ve daha özgür bir birey 
yaratma arayışıydı. Bu arayışta en önemli 
engel olarak görünen unsur gelenekti. Bu 
gelenekle baş edebilmek içinde yapılması 
gereken, ileri sürülen önerinin geçerliğini 
gösterebilmekti. Bu noktada aydınlanma 
süreci hedeflerine ulaşabilmek ve geçerli-
liğini kanıtlamak için araçsal aklı ön plana 
aldı. Araçsal aklın faydası elde ettiği so-
mut başarılarla kendi meşrululuğunu gös-
terebilmesindeydi. Bilimden teknolojiye, 
siyasetten ekonomiye birçok alanda etkili 
sonuçlara bu akılla ulaşılabilirdi. Ayrıca bu 
süreç, “dünyayı insanların gereksinim ve 
yetilerine göre ve rasyonel olarak tasarlanan 
bir plan doğrultusunda yeniden yaratan mo-
dern proje idi” (Bauman,2001:12). Nitekim 
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doğası modeline dayanıyor. Buna göre in-
san varlığı ‘rasyonel yarar maksimize eden 
birey’; yani kendisine yararlı olduğunu dü-
şündüğü şeylerden mümkün olan en fazla-
sını elde etmeye çalışır. Birey maksimize 
etme işlemini akılcı bir hesaplamayla yapar. 
Kısaca, neo-klasik ekonomi, insanın eko-
nomi süreç içersinde kendi maddi varlığını 
maksimize etmeyi amaçlayan, esas olarak 
rasyonel ve bencil bireyler olarak varsayar” 
(Fukuyama,2005:34). Modernitenin ortaya 
koyduğu insan modeli bunu doğurmuştur. 
Araçsal aklın hakim olduğu bir toplumda 
bireylerin bu şekilde davranacağı hesapla-
narak buna uygun modeller ve açıklamalar 
yapılmıştır. Aslında ekonomi alanında bile 
bu araçsal akıl bu kadar geçeli olma özel-
liğine sahip değildir. “İnsanlar her zaman, 
ceplerine bakarak karar vermezler. Aynı 
zamanda idealleri vardır; bazı şeyler doğ-
ru, bazıları yanlıştır. Önemli seçimlerini 
bunlara göre yaparlar. Eğer sadece ekono-
mi kaynaklar için savaşılsaydı, bu kadar 
çatışma olmazdı” (Fukuyama,2005:35). 
Tersine insanları harekete geçiren motivas-
yonlar çoğunlukla kültürel alanda gizlidir. 
Olumlu da olsa, olumsuzda olsa kişilerin ve 
toplumların kararlarında ve davranışlarında 
etkin olan en önemli unsur bu motivasyon-
ları ve bunların altında yatan değerleridir. 
“Mesela Çinliler, Koreliler ve İtalyanların 
aile tercihleri, Japonların akrabalık çevre-
sinden olmayanları evlatlık almalarına yö-

değil veya toplumun diğer unsurlarını da 
belirleyen ana faktör değildir. Evet, toplu-
mun işleyişi ve ihtiyaçlarını karşılaması için 
önemli bir role sahiptir. Ancak “liberalizmin 
babası Adam Smith’in açık bir şekilde an-
lattığı gibi ekonomik hayat, sosyal hayatın 
derinliklerine gömülmüştür. Dolayısıyla, 
faaliyette bulunduğu toplumun alışkanlık-
larından, ahlakından ayrı algılanamaz. Kı-
sacası, ekonomi kültürden kopartılıp, tek 
başına ele alınamaz” (Fukuyama,2005:29). 
Bu noktada Fukuyama’da, Weber’den gelen 
geleneği takip ederek bir toplumun ekono-
mide dahil olmak üzere yapısını anlamının 
temelinde o toplumun sahip olduğu kültürel 
formasyonunda, sahip olduğu motivasyon-
larında belirleyiciliğine dikkat çekmektedir. 
Ama bu dikkati çekerken bunu gene ekono-
mi merkezli yapmaktadır. Çünkü ekonomi, 
toplumların refahının, başarısının en önemli 
göstergesi olarak kabul edilmektedir. Ancak 
her ne kadar ekonomi merkezli bir değer-
lendirme söz konusu olsa da Fukuyama, 
bu noktada ekonominin belirleyiciliğinden 
ziyade başrolü kültüre vererek farklılığını 
ortaya koymaktadır. “Ona göre ekonomik 
ve toplusal performansı geliştiren bu sos-
yal sermayenin temel unsuru güvendir” 
(Şan’dan aktaran Şan ve Şimşek,2011:96). 
Bu sosyal sermayenin ve güvenin temelinde 
de kültürel özellikler yatmaktadır.

“Çağdaş neo-klasik teorinin üzerinde şekil-
lendiği bütün yapı, nispeten basit bir insan 
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her zaman rasyonel değildir. Hatta çoğun-
lukla değildir. Her ne kadar insan rasyonel 
bir varlık olarak ele almak alışılagelmiş 
bir kalıp olsa da aslında insanın en önemli 
özelliği kendi kültürel koşulları içinde ona 
mantıklı gelen davranışları benimsemesidir. 
Genel kabul içinde bu davranışlar rasyonel 
olarak kabul edilmese de onun kültürel for-
matı içinde bu davranışlar yapılması ve ye-
rine getirilmesi zorunlu davranışlardır. Kişi 
bu davranışları yerine getirirken her hangi 
bir fayda beklentisi içerisinde hareket etme-
yebilir, hatta tersine bu davranışları gerçek-
leştirdiği için neo-klasiklerin kullandığı an-
lamda büyük zararlar görebilir ama yinede 
buna göre hareket eder.  

Ayrıca ekonomi bağlamında şu da söy-
lenebilir;  “ekonomik faaliyetlerin hepsi, 
geleneksel olarak düşünüldüğü gibi eko-
nomik güdülerden kaynaklanmaz” (Fuku-
yama,2005:33). Ekonomiyi de diğer bütün 
alanları da doğuran ve insanı harekete geçi-
ren daha önemli bir faktör vardır; oda kül-
türdür. “Kültürün ulusal mutluluk ve uluslar 
arası düzeni direkt olarak etkilediği modern 
yaşamın belki de en can alıcı noktası ekono-
midir. Ekonomik faaliyetlerin sosyal ve po-
litik yaşamla iç içe geçmesine rağmen, eko-
nomiyi kendine özgü yasaları ile toplumun 
geri kalanından ayrı tutan, çağdaş ekonomik 
söylemin özendirdiği hatalı bir değerlendir-
me vardır. Bu anlayışa göre ekonomi, birey-
lerin “gerçek” sosyal hayatlarına geri dön-

nelik tutumları, Fransızların yüz yüze iliş-
kilere girmedeki isteksizlikleri, Almaların 
mesleki eğitime verdikleri önem, Amerikan 
sosyal hayatına hakim olan tutucu karakter 
gibi …hepsinin kökü, rasyonel akıl yürüt-
mede değil, tersine kuşakların birbirine mi-
ras bıraktığı ahlaki alışkanlıklara dayanır” 
(Fukuyama,2005:35-36). Bu unsurları göz 
ardı ederek yapılacak her türlü toplumla ve 
bireyle ilgili açıklamalar eksik ve yetersiz 
kacaktır. Bunu göz ardı eden  “neo-klasik 
ekonomistler, keşfettikleri ekonomik yönte-
min, insanlığın evrensel bilimini oluşturma 
yolunda, birtakım araçları kendilerine sağ-
ladığına inanacak noktaya geldiler. Onlara 
göre, ekonominin yasarlı her yere uygulana-
bilirdi. Rusya, ABD, Japonya, Burundi veya 
Papua-Yeni Gine’de eşit derecede geçerlidir. 
Ülkeler arasındaki önemli kültürel farklılık-
ları kabul etmezler” (Fukuyama,2005:33). 
Araçsal akılla ele alınan ve ekonomiye in-
dirgenmiş bir bakışa açısının bize verdiği 
sonuç budur. Bütün toplumlar aynı mo-
delle incelenebilir ya da bütün toplumlar 
aynı modelle açıklanabilir. Ama gerçekte 
hiç öyle değildir. Aynı araçlarla baktığınız-
da karşınıza çıkan beklemediğiniz sonuç-
lar bunun böyle olmadığının göstergesidir. 
“Neo-klasik model, fayda içermeyen amaç-
lar doğrultusunda hareket eden, arasyonel, 
grup yönelimli insan davranışını, bize in-
san doğasının eksik bir yönü olarak sunar” 
(Fukuyama,2005:37). Oysa insan davranışı 
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en yoğun alanların başında gelmektedirler. 
Dolayısıyla ekonomik hayatın incelenmesi 
bize toplumsal yaşam ve kültür hakkında 
çok sayıda bilgi kazandırma potansiyeli-
ne sahiptir. Ancak tekrar etmek gerekirse 
ekonomik alan sadece ekonomik faaliyetin 
gerçekleştirildiği bir alandan ibaret değildir. 
Toplumun kültürünün ve ahlaki kodlarının 
gerçekleştiği ve sosyalleşmenin ortaya çık-
tığı bir alandır. Dolayısıyla ekonomiye sa-
dece bir piyasa mekanizması olarak bakmak 
toplumun sahip olduğu kültürü göz ardı 
etmektedir ki, buda  toplum anlamakta ve 
anlamlandırmakta önemli hatalara yol aça-
bilmektedir. 

GÜVEN VE SOSYAL SERMAYE

“…ekonomik hayatın incelenmesinden çı-
karılabilecek en önemli ders, bir ulusun 
rekabet yeteneği kadar, refahının da tek ve 
yaygın bir kültürel karakteristikle koşul-
landırıldığıdır. Oda toplumda doğuştan ge-
len güven düzeyidir” (Fukuyama,2005:23). 
Toplumun güven düzeyi birlikte iş yapa-
bilmesinin bir kriteri oldu gibi daha temel 
bir şeye de işaret etmektedir;  birlikte ya-
şabilme güdüsüne. Eğer toplum bu özelli-
ğe sahip değilse çözülme tehlikesiyle karşı 
karşıya kalma yanında en hafifinden ihti-
yaçlarını giderme konusunda büyük mali-
yetler ödeme durumunda kalabilmektedir. 
Dolayısıyla “ …topluluklar, kesin kurallara 

meden önce, yalnızca bencil ihtiyaçlarını ve 
arzularını tatmin etmek için bir araya gel-
dikleri bir alandır. Ancak tüm modern top-
lumlarda ekonomi insanın sosyalleşmesini 
en kökten ve dinamik alanlarından birisidir. 
Kuru temizleme işinden, geniş çaplı entegre 
devre üretimine kadar, insanoğlunun sosyal 
işbirliğini gerektirmeyen hiçbir iş alnı yok-
tur. İnsanlar çeşitli organizasyonlarda kendi 
bireysel ihtiyaçlarını tatmin etmek için ça-
lışırlarken, işyerleri de insanları kendi özel 
yaşamlarından çıkarıp, daha geniş bir sos-
yal bir ortamla ilişkilendirir. Hiç kuşkusuz 
bu bağlantı, sadece aybaşında maaş almak 
için bir araç değil, aynı zamanda insan ya-
şamın önemli bir amacıdır. İnsanlar bencil 
bir yapıya sahip olduğu kadar, insan kişili-
ğinin bir yüzü, daha geniş toplulukların bir 
parçası haline gelmeyi şiddetle arzu eder. 
İnsanoğlu, Emil  Durkheim’in anomi diye 
tanımladığı, kendilerini diğer insanlara bağ-
layan kuralların ve normların yokluğunda 
keskin bir kaygı duyar. Modern işyerleri, 
bu kaygı ve endişe duygularını yumuşatan, 
üstesinden gelen bir işlev üstlenir” (Fuku-
yama,2005:22).  Özellikle modern toplum-
ların örgütlenme tarzları dikkate alındığı 
zaman ekonomik kuruluşların ve ekono-
min önemi daha fazla önem kazanmaktadır. 
Kültürel bir faaliyet yapılacağı zaman bile 
ekonomik göstergeler dikkate alınmaktadır. 
Aynı zamanda ekonomik faaliyetler modern 
toplumda insanların grup haline geldikleri 
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ahlaki topluluk, belli bir dereceye kadar, 
üyeleri arasında bir ölçüde güven yarata-
caktır. Ama bazı ahlaki kodlar, bireylerin 
topluma karşı dürüstlük, hayırseverlik ve 
yardımseverlik gibi yükümlülükleri vurgu-
layarak, diğer kodlarla kıyasla daha geniş 
çapta bir güven duygusu geliştirme eğilimi 
taşır”  (Fukuyama,2005:52). Buda göster-
mektedir ki toplumun sahip olduğu kültürel 
kodlar ve kültürel kodların öne çıkardığı de-
ğerler güven düzeyin yükselmesinde önemli 
bir rol oynamaktadır. İşbirliğini ve dayanış-
mayı destekleyen kodlar bireylerin bir ara-
ya gelmesini be birlikte yaşamasını daha 
kolaylaştırdığı gibi ortaya çıkan grupların 
daha başarılı sonuçlar elde etmesine olanak 
sağlamaktadır. “güven, herhangi bir grubun 
veya topluluğun işleyişini daha verimli hale 
getiren kayganlaştırıcı bir madde gibidir” 
(Fukuyama,2009:34). Böyle bir öneme sa-
hip olan güven her toplumda ortaya çıkmaz. 
“Güvenin, üyelerinin ortaklaşa paylaştığı 
normlara dayalı, düzenli, dürüst ve işbirli-
ği yönünde davranan bir toplumda çıkması 
beklenir” (Fukuyama,2005:41). Buda sahip 
olunan kültürle ve kültürün toplumun bi-
reyleri üzerindeki etkisiyle doğru orantılı-
dır. Kültürün ve bunun sonucu ortay çıkan 
güvenin düzeyini gösteren sonuç toplumun 
sahip olduğu sosyal sermaye miktarını verir. 
“Sosyal sermaye, toplumun kültürel kök-
lerine yaslanır” (Fukuyama,2005:49). Bu 
kökler göz ardı edilerek bir sosyal serma-

ve düzenlemelere değil, her üyenin özüm-
sediği bir dizi etik alışkanlığa ve karşılıklı 
ahlaki yükümlüklere dayanır. Söz edilen ku-
rallar veya alışkanlıklar, topluluğun birbiri-
ne güven duymaları için zemin yaratır” (Fu-
kuyama,2005:324). Bu zemin topluluğun, 
grubun ya da toplumun birlikte yaşamak 
için olmazsa olmaz koşuludur. Bu zemin ne 
kadar iyi sağlanmışsa topluluğun bir şeyle 
başarabilme ve dayanışmayı sağlama kabi-
liyeti de o kadar sağlanmıştır. Güvenin te-
melinde kültür vardır. Kültürel alışkanlıklar 
olmadan güvenin tesis edilmesi söz konusu 
değildir. Kültürel alışkanlıklar ortak değer-
leri garanti altına alma potansiyeline sahip-
tir. “Paylaşılan değerlerden güven ortaya 
çıkar. Güven …büyük ve ölçülebilir ekono-
mik değere sahiptir” (Fukuyama,2005:26). 
Böyle toplumlarda insanlar birbirleriyle 
daha rahat bir araya gelerek daha rahat iş-
birliğine giderler. Kendiliğinden sosyal 
örgütlenmelerin ve bu örgütlenmelerin ya-
pacağı faaliyetlerin yolu açılmış olur. Bu 
faaliyetleri gerçekleştirmek için ayrıca yük-
sek maliyetli organizasyonlara veya güven-
lik tedbirlerine ihtiyaç azalır. Buda güvenin 
gerçekten toplumun işbirliği faaliyetini ne 
kadar kolaylaştırdığının bir göstergesidir.

“Ahlaki sistemler ahlaki topluluklar yara-
tır; çünkü bu sistemlerin paylaştıkları iyi 
ve kötünün dili, topluluk üyelerine ortak bir 
ahlaki yaşam sağlar. İçerdiği belirli ahlaki 
kurallar dikkate alınmaksızın, herhangi bir 
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dan önce, ortak normları benimsemek zo-
rundadır. Başak bir ifadeyle, sosyal sermaye 
bireylerin kendi başlarına hareket etmele-
riyle kazanılmaz. Bireysel değerlerden çok, 
sosyal değerlerin hakim olmasına dayanır. 
Sosyalleşebilme eğilimini kazanabilmek, 
ahlaki alışkanlıklara dayandığı için, insan 
sermayesinin diğer türlerinde olduğundan 
çok daha zordur. Ama bu alışkanlıklar bir 
kez kazanıldı mı, yok edilmesi veya değiş-
tirilmesi de aynı derecede zordur” (Fuku-
yama,2005:42). Bu yüzden sosyal sermaye 
toplum ve topluluk olmanın en önemli un-
surudur. Bu unsur olmadan insanları birbiri-
ne bağlayan en önemli araç ortadan kalkmış 
olur. Ayrıca sosyal sermaye kendiliğinden 
ortaya çıkan zorlamasız ve güven ve anlaş-
ma temelli bir topluluk oluşturma gücüne 
sahip olduğu için bireyin kişisel olarak ken-
dini mutlu ve toplumla işbirliği içine giden 
bir motivasyon içinde bulunmasına olanak 
sağlamaktadır. “Birbirine güvenmeyen in-
sanlar, en nihayetinde kendilerini yalnızca 
müzakereye, anlaşmaya ve dava etmeye iten 
bir formel kurallar ve düzenlemeler sistemi 
altında birbirleriyle işbirliği yapabildikleri 
bir toplumda bulacaklardır. Hatta bazı du-
rumlarda, sistem onları baskıcı yöntemler 
kullanarak kendi kuralarına uygun davran-
maya zorlayacaktır” (Fukuyama,2005:43). 
Oysa sosyal sermayenin gelişkin olduğu 
toplumlarda bu tür zorlamalara ve baskı 
araçlarına ihtiyaç kalmayacağı gibi insanla-

yeden söz etmek mümkün değildir. Kültürel 
temel güveni ortaya çıkarırken bu güvende 
sosyal sermaye meydana getirir. “Sosyal 
sermaye, bir toplumda veya onun bazı bö-
lümlerinde güven duygusunun hakim olma-
sından ileri gelen bir yetidir. Bu ulus gibi en 
geniş grupların yanı sıra aile gibi en küçük 
ve temel sosyal grupların ve iki uç arasında-
ki diğer grupların içine gömülmüştür. Sos-
yal sermaye tarihsel alışkanlıklar, gelenek 
veya din gibi kültürel mekanizmalar ara-
cılığıyla yaratıldığı ve iletildiği için, insan 
sermayesinin diğer türlerinden farklıdır” 
(Fukuyama,2005:42). Bu sermaye türü di-
ğerlerinden farklı olduğu kadar diğerlerinin 
yaratılmasında da önemli bir röle sahiptir. 
Eğer insanlar bir araya gelme yetilerinden 
yoksun olsalardı veya bir araya gelme ye-
tilerini gerçekleştirirken birlikte hareket et-
melerini sağlayan ortak değerler söz konusu 
olmasaydı o zaman diğer sermaye türlerini 
yaratmaya ihtiyaçları da kalmazdı. Ayrıca 
“bu tür bir topluluğu yaratmak için gerekli 
sosyal sermaye ise, insan sermayesinin diğer 
alanlarındaki gibi, rasyonel yatırım kararıy-
la oluşturulamaz” (Fukuyama,2005:42). 

“Sosyal sermayenin edinilmesi tersine, bir 
topluluğun ahlaki normlarının alışkanlık 
haline gelmesini ve sadakat, dürüstlük gibi 
erdemlerin kazanılmasını ve bireylerin bir-
birine bağımlılığını getirir. Bundan başka, 
grup bir bütün olarak, güven kendi üyeleri 
arasında genelleşmiş bir nitelik kazanma-
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mektedir. “Örneğin ABD’de, dinsel nitelikli 
kuruluşlar, insanları ailelerini terk ederek 
bir mezhebin çağrısının peşinde gitme yö-
nünde teşvik ederken Çin’de Budist rahip-
ler bu konuda başarılı değildir. Aynı şekilde 
sosyal sermayede devletin ve ya sivil top-
lumun sahip olduğu güçte zaman göre aynı 
toplumda değişme özelliği gösterebilmekte-
dir. Fransa’da ortaçağın sonlarında var olan 
güçlü sivil toplum yapısı 16. Ve 17. Yüzyıl-
dan başlayarak merkezi monarşi tarafından 
yok edilmiştir” (Fukuyama,2005:44). 

“Sivil toplum; şirketler, eğitim kuruluşla-
rı, gönüllü birlikler, medya, sendika, çeşit-
li yardım amaçlı örgütlenmeler  vs. içeren 
aradaki kuruluşları karmaşık bir bileşimi-
dir” (Fukuyama,2005:20). Ailenin veya 
devletin başat olduğu toplumlardaki sosyal 
sermayenin ve güvenin niteliğiyle sivil top-
lumun hakim olduğu toplumlardaki sosyal 
sermayenin ve güvenin niteliği arasında 
önemli farklar vardır. Ailenin tek hakim ol-
duğu toplumlarda kişiler sadece ailelerine 
güvenerek aileleri dışında kalan insanlara 
güven düzenlerini aşağıda tutarlar. Böyle 
toplumlarda kişilerin bir araya gelen sosyal 
organizasyonlar yapması ve güvene daya-
lı örgütlenmelere gitmesi zor olmaktadır. 
Böle toplumlarda oluşturulan örgütlenme-
lerde güvenin temin edilmesi için daha faz-
la yasal düzenlemeye ihtiyaç olduğundan 
işin içine devlet girmektedir. Böylece top-
lum iki uç arasında şekillenmektedir. İnsan-

rın bir araya gelerek daha rahat bir şekilde 
organizasyonlar oluşturmaları ve toplumun 
her anlamda refahına katkı sağlamaları söz 
konusudur. Sosyal sermaye insanların, aile 
içine gömülmesine ya da devletin yasal 
şemsiyesi altında diğer insanlarla ilişkide 
bulunmasının dışına çıkmasına imkân sağ-
layarak sosyalleşmenin de daha da artırıl-
masına olanak sağlayacaktır.

 

SİVİL TOPLUM VE SOSYAL SERMA-
YE

“Sosyal sermaye, toplumlar arasında eşit 
dağılmamıştır. Bazı toplumlar dikkati çe-
kecek şekilde, diğerlerinden daha fazla bir-
leşme oluşturma eğilimi gösterir ve tercih 
ettikleri birleşme biçimleri de farklılaşır. 
Bazılarında ise aile ve akrabalık çevresi bir-
leşmelerin temel eksenini oluşturur. Başak 
toplumlarda gönüllü birlikler, dernekler çok 
güçlüdür ve bu örgütler insanları ailelerinin 
dışına çıkarma işlevini üstlenir” (Fukuya-
ma,2005:43-44). Sosyal sermayenin temeli 
oluşturan kültür ve ahlaki alışkanlıklar top-
lumsal yaşantı alanında çeşitli yapılar aracı-
lığıyla oluşturulur ve aktarılır. Bu yapıların 
başında aile gelirken devlet ve sivil toplum 
örgütleri önemli işlevler üstlenebilmektedir. 
Ancak hanginsin işlevinin daha fazla oldu-
ğu ya da hangisinin sosyal sermaye oluş-
turmada ve toplumsal işbirliğini artırmada 
daha başat olduğu toplumlara göre değiş-
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türel değerlerin farkına varıp, saygı göster-
mekle mümkündür” (Fukuyama,2005:20). 
Bu noktada devlete de önemli bir işlev düş-
mektedir. “Sosyal sermayede bir açık oldu-
ğu zaman, çoğu kez bu devlet tarafından 
telefi edilebilir. Devlet aynı şekilde insan 
sermayesindeki açığı, daha fazla üniversite 
ve okul yaparak kapatmaya çalışabilir. Ama 
devlet müdahalesine ihtiyaç, ağırlıklı ola-
rak devletin kontrol ettiği toplumun sosyal 
yapısı ve kendine özgü kültürüne dayanır” 
(Fukuyama,2005:32). Yani sosyal serma-
yeyi dışarıdan müdahaleyle oluşturmak söz 
konusu değildir. Bu toplumu kendi kültürel 
geçmişiyle alakalı bir durumdur. Devletin 
böyle bir sermaye oluşturma çabası genel-
de daha fazla aileye ve toplumun kültürel 
yapısına müdahale gerektirdiği için mevcut 
sosyal sermayeyi de çoğunlukla olumsuz 
etkiyebilmektedir. Böyle durumlarda gö-
nüllü veya kendiliğinde meydana gelebile-
cek birleşmeler yerini devlet eliyle meyda-
na getirilmiş, daha çok formel bir karakter 
içeren birleşmelere bırakmaktadır. Bu oldu-
ğu takdirde kişiler arasında güven sadece 
yazılı hukuk aracılığıyla sağlanabilmekte-
dir. Bu olduğunda da bireyler arasından ki 
güven düzeyi düştüğü için sosyal sermeye 
kaynakları tükenmeye hatta kurumaya baş-
lamaktadır. Bu durumda yerini daha faz-
la yasaya daha fazla yönetmeliğe ve daha 
fazla yalnızlaşmış bireylere bırakmaktadır. 
Dolayısıyla toplumun kendi kültürel ve ah-

lar ya sadece aileleriyle işbirliğine gitmeyi 
tercih etmekte ya da sadece devletin mey-
dana getirdiği organizasyonlarda bir araya 
gelmektedir. Bu toplumlar Fukuyama’nın 
ifadesiyle at eğerine benzeyen toplumlar-
dır. Toplumun aile ve devlet gibi iki ucu 
arasında büyük bir boşluk söz konusudur. 
Aslında “sivil toplumun kendiside, kendine 
özgü değerleri ve bilgileri kuşaklar boyunca 
birbirine aktaran, bireyin kendi kültürel or-
tamına sosyalleştiği, daha geniş boyutlu bir 
toplumda yaşaması için gerekli nitelikleri 
sağlayan, aile kurumu üzerine inşa edilir” 
(Fukuyama,2005:20). Ancak burada önemli 
olan ailenin bu sosyalleşmeyi verirken gü-
ven düzeyini geniş bir alana yayarak verme-
sidir. Eğer aile sosyalleşme eğitiminde sade-
ce kendisini ön plana çıkarak ve geri kalan 
insanları güvenilmez olarak kabul eden bir 
kültürel ve ahlaki alışkanlık üretirse, o to-
pumda sivil toplumun gelişmesi engellendi-
ği gibi toplumun sosyal sermaye düzeyi ve 
güven düzeyi de sadece aileyle sınırlı olarak 
kalacaktır. Toplumun genelini kapsayan bir 
soysal sermaye yani bir araya gelebilme ye-
teneğini oluşturabilmek beraberinde güven 
düzeyini yüksek bir toplum için sivil toplu-
mun önemli bir işlevi söz konusudur. 

“Başarılı bir sivil toplum, bireylerin alış-
kanlıkları, adetleri ve ahlaki değerlerine da-
yanır. Siyasi politikalar, bu özellikleri yal-
nızca dolaylı yoldan biçimlendirebilir; ama 
bu niteliklerin geliştirilmesi esas olarak kül-
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dır. Aynı şekilde bazı toplumlarda ise devlet 
toplumun sahip olduğu kültürel alışkanlık-
lara modernite sürecinde gördüğümüz gibi 
müdahale ederek sosyal sermaye kaynakla-
rını tüketerek ya da toplum yaşantısının dı-
şına atarak olumsuz etkide bulunup yasalar 
ve sözleşmelere dayalı bir yapı oluşturma 
gayretiyle işbirliğini ve bir araya gelme ka-
biliyetini azaltmaktadır. Bu kendiliğinden 
oluşan organizasyonların azalmasına yol 
açtığı gibi toplumun sahip olduğu güven 
düzeyinin de düşmesine yol açmaktadır. 

Güven seviyesinin düşmesi beraberinde 
sosyal sermaye üretimini azalttığı gibi mev-
cut sermaye birikimini tüketmektedir. Bu-
nun sonucunda birbirine güvenmeyen ya 
da sadece ailesine güvenen sadece devletin 
oluşturduğu yapılarla işleyen bir toplum ya-
pısının ortaya çıkmasına yol açmaktadır. Bu 
noktada Fukuyama’ya göre bir toplum ken-
diliğinden sivil toplum oluşturma yeteneği 
ne kadar gelişmişse bireylerin birbirine gü-
ven düzeyinin de, aile ve devlet dışına çıkan 
işbirliği ve dayanışma gücünün de o nispet-
te artar. Güven duygusu kolay kazanılabilen 
bir şey değildir. Bunun gerçekleşebilmesi 
için toplumun bazı kültürel ve ahlaki alış-
kanlıklara sahip olması gerekmektedir. Bu-
nun içinde toplumun sahip olduğu gelenek-
lerin önemini ve etkisini sürdürmesi önemli 
bir etkendir. Modernite sürecinde bireysel 
haklar konusunda önemli kazanımlar elde 
edilmiş olsa da bunun karşılığında toplumu 

laki köklerinden beslenen bir sivil toplum 
oluşumu güvenin ve işbirliğinin önünü aça-
rak bireylerin toplumun geri kalanıyla daha 
rahat işbirliğine gitmesini sağlayarak sosyal 
sermaye rezervlerinin tükenmesini engelle-
yerek, artmasına da olanak sağlamaktadır.

SONUÇ

Fukuyama sosyal sermayeye ilişkin düşün-
celerini ortaya koyarken ekonomiyi dikkate 
alan bir yaklaşım sergilemektedir. Ancak 
onun ekonomiye bakışı ekonomiyi temel 
alan bir yaklaşımdan ziyade kültürü temel 
almaktadır. Ona göre toplumun sahip ol-
duğu kültürel ve ahlaki alışkanlıklar eko-
nomide dahil olmak üzere bütün alanlarda 
gösterdiği başarının ve işbirliğine gidebilme 
kabiliyetinin anahtarıdır. Bu nedenle toplu-
mun sahip olduğu kültürel ve ahlaki alış-
kanlıkların oluşturduğu sosyal sermaye bir 
toplumun dayanışmasından refahına kadar 
her alanında anahtar role sahiptir. Toplum-
ların sahip olduğu sosyal seyre anlaşılmak 
isteniyorsa o toplumların sahip olduğu kül-
türel ve ahlaki alışkanlıklara bakılması ge-
rekmektedir. Sosyal sermayenin altında ya-
tan temel öğe güvendir. Güveni sağlayan ise 
bireylerin bir araya gelme kabiliyetidir. Bu 
da ailede başlayan bir süreçtir. Bazı toplum-
larda aile bu konuda kendi içine dönük bir 
güven telkin ederek bireylerin aile dışında 
bir araya gelme yeteneklerini sınırlamakta-
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bir arada tutan değerlerin yitirilmesi olum-
suz bir sonuçtur. Çünkü “modern kültür 
insan tekini kendi benliğini yaratmaya ve 
öbür insanlar arasındaki yerini kendi kendi-
ne tanımlamaya muktedir ve aynı zamanda 
yükümlü kılar” (Wagner,2003:119). Ancak 
bu durum kişinin diğer insanlar olan ge-
rekliliğini ortadan kaldırarak toplumsallığı 
zayıflatan bir durumdur. Günümüz toplum-
larının bireysel haklar ve toplumsal değerle 
arasında dengeyi iyi tutturması gerekmek-
tedir. Bu denge bozulduğu takdirde sosyal 
sermayede önemli açıklar meydana gelebil-
mektedir. Tamamen birbirlerinden kopuk, 
dayanışması olmayan ilgisiz, yalnızlaşmış 
bireylerle karşı karşıya kalmak söz konu-
sudur. Sonuç olarak daha geniş ve etkili iş-
leyen bir sivil topluma sahip olmak sosyal 
sermayenin daha etkin oluşturulmasını ve 
geliştirilmesine imkân hazırlayacaktır. Bu 
da Fukuyama’nın ifadesiyle güven çemberi 
daha geniş ve güven seviyesi daha yüksek 
bir toplum oluşmasını sağlayacaktır.
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12. İSTANBUL BİENALİ’NE İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ

Pelin AVŞAR

Dumlupınar Üniversitesi Gü�el Sanatlar �akültesi Resim Bölümü

Özet: İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, 17.10.2011 - 13.11.2011 tarihleri arasında 
12.’si düzenlenen Uluslararası İstanbul Bienali, her yıl farklı kültürlerden sanatçılar ve izleyicileri 
görsel sanatlar alanında bir araya getirmektedir. Güncel sanatın yeni eğilimlerinin yer aldığı 
eserlerin izleyiciye sunulduğu etkinlik, yurtiçi ve yurtdışındaki sanat çevreleri, sanatçı, küratör 
ve eleştirmenler arasında uluslararası kültürel iletişimin kurulmasında önemli rol oynamaktadır. 
Bu araştırmanın çalışma grubunu Dumlupınar Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim 
Bölümü’nün 2., 3. ve 4. sınıflarında öğrenim gören 40 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada 
29.10.2011 tarihinde Resim Bölümü tarafından, 12. Uluslararası İstanbul Bienali’ni izlemek üzere 
planlanmış günü birlik bir gezi yoluyla, bienali izlemiş olmanın öğrencilerin görsel sanatlar eğitimine 
etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma tarama modelindedir. Öğrencilerden,12. Uluslararası 
İstanbul Bienali’ni izlemeden önce ve izledikten sonra, açık uçlu beşer sorudan oluşan iki adet 
anket formunu yanıtlamaları istenmiştir. Uygulanan anketler aracılığıyla öğrencilerden, bienalde 
yer alan etkinlikleri izleme amaçları, etkinliklerle ilgili düşünceleri, en çok etkilendikleri eserler 
ve sanatçılar ile birlikte, bu bienali izlemenin sanatsal gelişimlerine etkileri konularında görüşler 
alınmıştır. Öğrencilerin görüşlerine ilişkin veriler tablolaştırılarak sunulmuş ve temalara ilişkin 
ifadelerden doğrudan alıntılar yapılmıştır. Araştırma sonucunda öğrencilerin 12. İstanbul Bienali’ni 
izlemek isteme amaçlarının güncel sanat eserlerini merak etmeleri ve sanatsal gelişimlerine katkı 
sağlayacağını düşünmeleri, bienalin amacının sanatçıların ve sanat eserlerinin büyük kitlelere 
ulaşmalarını sağlamak olduğu, bienalde yer alan çalışmaların çeşitli düşüncelerin eleştirel bakış 
açılarıyla ve etkileyici biçimlerde eserlerle ortaya koyulmasına olanak sağladığı, bienali izlemiş 
olmanın sanatsal gelişimleri açısından düşüncelerine farklı bakış açıları kazandığı ve her türlü 
nesnenin bir sanat eserinin parçası olabileceğinin fark edilmesi yönünde olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: 12. Uluslararası İstanbul Bienali, Sanat Eğitimi, Dumlupınar Üniversitesi.

VIEWS OF STUDENTS ON 12th ISTANBUL BIENNIAL

Abstract: 12th International Istanbul Biennial, organised by Istanbul Foundation for Culture and 
Arts between 17.10.2011 and 13.11.2011. Study group is constituted of 40 students from Dumlupınar 
University, Fine Arts Faculty Painting Department. In this research it has been intended to identify 
the effects of watching biennial on students’ education of visual arts. This research was formed in 
screening model. Before and after watching biennial, students were asked to answer two surveys 
both of which consist of 5 open ended questions. Through these surveys; students expressed their 
thoughts about the purposes of watching the performs in biennial, their views about the performs, 
and expressed their opinions about the effects of watching the biennial together with the works and 
artists they were influenced most. Data related to views of students were presented by tabulating 
and data related to themes were directly quoted. At the end of the research  it’s concluded  that the 
students’ purposes of watching 12th Istanbul Biennial were; they wonder about contemporary works 
of arts and their thinking that this biennial would contribute to their artistic development, it was also 
stated that the aim of the biennial was to make artists and art enable to reach the large masses, and 
works in the biennial enables that various ideas can be presented through critical point of views with 



IIB INTERNATIONAL REFEREED ACADEMIC SOCIAL SCIENCES JOURNAL
International Congress on Culture and Society Special Issue 2012 Volume:03 Issue:05

www.iibdergisi.com

391

influencing works of art, watching the biennial gets them acquired with different perspectives and 
makes them be aware of that any object can be a part of any work of art.

Key Words: 12th Istanbul Biennial, Art Education, Dumlupınar University. 

GİRİŞ

Bienaller, uluslararası sergilerin geleneksel-
leşen bir türüdür. İlk kez 1895’te düzenle-
nen Venedik Bienali, 1951’ de başlayan Sao 
Paulo Bienali ve İskenderiye Bienali gü-
nümüzde de süren önemli bienallerdendir. 
Türkiye›de ilk kez 1986 yılında Ankara›da 
yapılan Uluslararası Asya-Avrupa Sanat Bi-
enali dışında, ilk olarak 1987 yılında «Ulus-
lararası İstanbul Çağdaş Sanat Sergileri» 
adıyla düzenlenen Uluslararası İstanbul Bi-
enali de iki ya da üç yılda bir düzenlenen 
uluslararası nitelikte karma sergidir (Bienal: 
Sergi, 1997).

İki bin on bir yılında “İsimsiz” başlığı altın-
da, uluslararası nitelikte gelenekselleşen İs-
tanbul Bienali’nin 12.’si düzenlenmiştir. 12. 
İstanbul Bienali’nde sanatla politika arasın-
daki ilişki temel alınarak biçimsel bakımdan 
yenilikçi,  siyasi bakımdan ise vurgulu ya-
pıtlar ortaya koyulmuştur. Küba asıllı Ame-
rikalı sanatçı Felix Gonzalez - Torres’in 
yapıtlarının çıkış noktası olarak alındığı bi-
enalde, Gonzalez - Torres’in çalışmalarının 
yanı sıra beş karma sergi ve elliden fazla sa-
yıda kişisel sunuma yer verilmiştir. Bienal 
ve tüm sergiler bir mekânın iki farklı bina-
sında, Antrepo 3 ve 5’te yer almıştır. Tema 

başlıkları, “İsimsiz” (Soyutlama), “İsimsiz” 
(Ross), “İsimsiz” (Pasaport), İsimsiz (Ta-
rih) ve “İsimsiz” (Ateşli Silahla Ölüm) ola-
rak sıralanmıştır. Bir yandan kişiselle siyasi 
arasındaki alana dikkat çeken eserlerde, bir 
yandan da sanatsal üretimin biçimsel yönle-
rine önem verilirken, günlük yaşam temala-
rına, üst modernizmden, minimalizmden ve 
kavramsalcılıktan atıflarda bulunulmuştur 
(Hoffmann & Pedrosa, 2011, s.22). 

Günümüzde bienaller, çağdaş sanatın kav-
ramsallaştırılması, sınıflandırılması ve ser-
gilenmesinde en belirleyici modellerden 
birisidir. İstanbul Bienali, gerçekleştirilen 
bienaller içerisinde genç kuşak Türk sanat-
çılarının uluslararası sergilere katılmaları 
açısından önemli rol oynar. Geleneksel 
merke�ler dışında dü�enlenmekte olan bi-
enallerde var olan klasik modernizmin ak-
sine İstanbul Bienali’nde yer alan yaklaşım 
postmoderndir ve kavramsal sanata odak-
lanmaktadır (Yardımcı, 2005, s.25-26). 

12. İstanbul Bienali Pedrosa ve Jens 
Hoffmann’nın küratörlüğünde gerçekleşti-
rilmiş ve düzenli ve bir yapıyla, çoğunlukla 
Ortadoğu ve Latin Amerikalı sanatçıları bir 
araya getirmiştir. Sanat ve politika, eleştirel 
bir çizgiyle ve gösterişe çok yer vermeden 
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tir. Araştırmada nitel araştırma yöntemin-
den yararlanılmıştır. Nitel araştırmalar, 
araştırma yapılan ya da yapılması planla-
nan kişilerin sahip oldukları öznel görüş 
ve deneyimlere bağlı olarak ortaya çıkan 
anlamların sistematik olarak incelenebilme-
sinde tercih edilen araştırma yöntemleridir 
(Ekiz, 2003, s.48). Nitel araştırma yöntem-
lerinin bütüncül bir yaklaşıma sahip olması, 
algıların ortaya koyulmasını sağlaması ve 
araştırma desenine esneklik kazandırması 
önemli özellikleridir (Yıldırım & Şimşek, 
2005, s.39). Araştırmanın çalışma grubu-
nu12. Uluslararası İstanbul Bienali’nde yer 
alan etkinlikleri izleyen, Dumlupınar Üni-
versitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim 
Bölümü’nün 2., 3. ve 4. sınıflarında öğre-
nim gören ve araştırmaya gönüllü olarak 
katılan 40 öğrenci oluşmaktadır.Araştırma-
da verilerin toplanması için, açık uçlu soru-
lardan oluşan iki ayrı anket geliştirilmiştir. 
Anketlerden her ikisi de açık uçlu beşer so-
rudan oluşturulmuş ve öğrenciler tarafından 
bienal etkinliği izlenmeden önce ve sonra 
cevaplandırılmıştır. Sorular, anlaşılırlığı 
ve araştırma amacına uygunluğu açısından 
alandan iki ayrı uzman görüşüne sunulmuş 
ve öneriler doğrultusunda ankete son biçimi 
verilmiştir. Anketlerin uygulanması sonucu 
elde edilen verilerin çözümlenmesinde be-
timsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Alt te-
maların oluşturulması sırasında farklı tema-
lar altında değerlendirilen görüşler, alandan 

sunulmuştur. Şiddet, tarih, sınırların aşıl-
ması, eşcinsellik gibi daha önce González 
- Torres’in ele aldığı konular, somut tanım-
lamaları tam anlamıyla temsil etmeyen çe-
şitli eserler yoluyla ortaya koyulmuştur. Av-
rupa’daki en deneysel ve özgür örneklerden 
biri olarak kabul edilen bienalin, çoğunluğu 
Türk özel sektöründen gelen iki milyon avro 
bütçeyle gerçekleştirildiği düşünülmektedir 
(Molina, 2011, s.14).

AMAÇ

Araştırmada 29.10.2011 tarihinde Dumlu-
pınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 
Resim Bölümü tarafından, 12. Uluslararası 
İstanbul Bienali’ni izlemek üzere planlan-
mış günü birlik bir gezi yoluyla, bölümün 
2., 3. ve 4. sınıflarında öğrenim gören 40 
öğrencinin bienali izlemiş olmalarının, öğ-
rencilerin görsel sanatlar eğitimi üzerindeki 
etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araş-
tırmanın amacına uygun olarak hazırlanan 
anketler aracılığıyla öğrencilerden, bienalde 
yer alan etkinlikleri izleme amaçları, etkin-
liklerle ilgili düşünceleri, en çok etkilendik-
leri eserler ve sanatçılar ile birlikte, bu bie-
nali izlemenin sanatsal gelişimlerine etkileri 
konularına yanıtlar aranmıştır. 

YÖNTEM

Araştırma tarama modelinde desenlenmiş-



IIB INTERNATIONAL REFEREED ACADEMIC SOCIAL SCIENCES JOURNAL
International Congress on Culture and Society Special Issue 2012 Volume:03 Issue:05

www.iibdergisi.com

393

oluşturan Dumlupınar Üniversitesi Güzel 
Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nde öğ-
renim gören 40 öğrencinin, 12. Uluslarara-
sı İstanbul Bienali’nde yer alan etkinlikleri 
izlemeden önceki ve izledikten sonraki gö-
rüşlerine ilişkin veriler tablolaştırılarak su-
nulmuştur. Temalara ilişkin verilerden doğ-
rudan alıntılar yapılmıştır. Doğrudan alıntı 
yapılan öğrenci görüşleri Ö1, Ö2, Ö3, … 
kısaltmalarıyla gösterilmiştir. 

iki uzman ile tartışılarak ve görüş birliğine 
varılarak belirlenmiştir. Araştırmanın güve-
nirliği için Miles ve Huberman’ın (1994) 
belirttiği formül kullanılmış ve hesaplama 
sonucunda güvenirlik oranı % 92 olarak he-
saplanmıştır.

BULGULAR

Bu bölümde araştırmanın çalışma grubunu 

Çizelge 1. 

Öğrencilerin “Sizce Bienal Nedir?” Sorusuna Verdikleri Yanıtlar ve Frekans Dağılımları

Bienalin ne olduğu ile ilgili görüşler         f

Çağdaş sanat örneklerinin yer aldığı iki yılda bir düzenlenen uluslararası sanat  28

etkinliğidir.

Daha önce hiç duymadım.           7

Bütün ressamların bir arada açtığı sergidir.         2

Fazla tanınmamış sanatçıların açtığı uluslararası sergidir.        1

İki yılda bir düzenlenen galeri ve müze etkinliğidir.        1

Uluslararası sanat toplantısıdır.           1
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sanat eserini içinde barındıran ve iki yılda 
bir yapılan uluslararası etkinliktir”, Ö31 
“Sanatçı ve sanat severler arasında iletişim 
kurulmasına olanak veren ve farklı kültürle-
ri buluşturan, iki yılda bir düzenlenen kültür 
etkinliğidir”, Ö40 “Daha önce hiç duyma-
dım”, Ö15 “Hakkında hiçbir fikrim yok, gi-
dip gezince öğreneceğim”, Ö26 “Bir bilgiye 
sahip değilim”, Ö37 “Okulda adı geçince 
araştırdım. İki yılda bir yapılıyor. Anladı-
ğım kadarıyla galeri ve müzelerin ortaklaşa 
düzenlediği toplu etkinlik” ve Ö4 “Ulusla-
rarası alanda, fazla tanınmamış sanatçıların 
gelişmeleri için yapılır. Son iki yılda yapılan 
kavramsal sanat çalışmalarının tek bir sergi-
de sergilenmesidir” ifadeleriyle görüşlerini 
dile getirmişlerdir.

Çizelge 1’de görüldüğü gibi, bienalin ne ol-
duğu ile ilgili kendisi ile görüşülen öğrenci-
lerden 28’i “Çağdaş sanat örneklerinin yer 
aldığı iki yılda bir düzenlenen uluslararası 
sanat etkinliğidir”, 7’si “Daha önce hiç duy-
madım”, 2’si “Bütün ressamların bir arada 
açtığı sergidir” ve 1’er öğrenci ise “Fazla 
tanınmamış sanatçıların açtığı uluslararası 
sergidir”, “İki yılda bir düzenlenen galeri ve 
müze etkinliğidir”, “Uluslararası sanat top-
lantısıdır” biçiminde görüş bildirmişlerdir.

Bununla ilgili olarak öğrencilerden Ö12 
“İki yıl arayla yerli ve yabancı sanatçıların 
yaptıkları eserlerin, toplu bir şekilde sergi-
lendiği etkinliktir”, Ö25 “Kelime itibariyle 
fotoğraf, gösteri, video gibi birçok modern 

Çizelge 2. 

Öğrencilerin “12. İstanbul Bienali’ni Nereden Duydunuz?” Sorusuna Verdikleri Yanıtlar 
ve Frekans Dağılımları

12. İstanbul Bienali’nin nereden duyulduğu ile ilgili görüşler      f

Hocalarımdan duydum.          12

Fakültedeki duyuru panosunda okudum.          9

Arkadaşlarımdan duydum.           8

Gazetede okudum.            4

İnternette gördüm.            3

Sanat dergisinde okudum.           3

Televizyonda reklamını izledim.          1
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kadaşım bienal gezisine gitmek isteyen-
lerin isimlerini yazıyordu, o zaman duy-
dum”, Ö14 “Ankara’daki arkadaşlarımdan 
duydum”, Ö35 “Gazetede köşe yazısında 
bahsediyordu”, Ö26 “Farklı kaynaklardan 
duydum. Sanat dergileri, gazeteler ve inter-
netten. Ama ilk olarak bir gazetenin sanat 
ekinde gördüm” ve Ö27 “Bu yıl olmasını 
bekliyordum. İki yılda bir düzenlendiği için 
ve 2009’da yapılana katıldığım için tahmin 
ediyordum. Ayrıca televizyonda reklamlar-
da görmüştüm” ifadeleriyle görüşlerini dile 
getirmişlerdir.

Çizelge 2’de görüldüğü gibi, 12. İstan-
bul Bienali’ni nereden duydukları ile ilgili 
kendisi ile görüşülen öğrencilerden 12’si 
“Hocalarımdan duydum”, 9’u “Fakültede-
ki duyuru panosunda okudum”, 8’i “Arka-
daşlarımdan duydum”, 4’ü “Gazetede oku-
dum”, 4’ü “İnternette gördüm”, 3’ü “Sanat 
dergisinde okudum” ve 1’i “Televizyonda 
reklamını izledim” biçiminde görüş bildir-
mişlerdir. 

Bununla ilgili olarak öğrencilerden Ö8 
“Derste hocamdan duydum”, Ö2 “Okuldaki 
duyuru panosundakileri okurken gördüm. 
Zaten hocalar da bahsediyordu”, Ö39 “Ar-

Çizelge 3. 

Öğrencilerin “12. İstanbul Bienali’ni Neden Gezmek İstediniz?” Sorusuna Verdikleri

Yanıtlar ve Frekans Dağılımları

12. İstanbul Bienali’nin neden gezilmek istendiği ile ilgili görüşler       f

Güncel sanat eserlerini merak ettiğim için         22

Sanatsal gelişimime katkı sağlayacağını düşündüğüm için        7

İlgi alanım olduğu için            3

Farklı bir sanat ortamında bulunmak istediğim için         1
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merak ediyorum”, Ö22 “Sanatçıların tarz-
larını, bakış açılarını ve evrensel olmayı 
merak ediyorum”, Ö39 “Orada göreceğim 
eserler, bana ilham kaynağı olabilir”, Ö35 
“Kendi bakış açımın gelişmesi için”, Ö27 
“Bu bölümde okuduğum için ve bir sanatçı 
adayı olarak böyle bir etkinlikte bulunmak 
istedim” ve Ö38 “Geleceğe yönelik olarak, 
farklı bir sanat ortamını gezmek istediğim 
için” ifadeleriyle görüşlerini dile getirmiş-
lerdir.

Çizelge 3’de görüldüğü gibi, 12. İstanbul 
Bienali’ni neden gezmek istedikleri ile il-
gili kendisi ile görüşülen öğrencilerden 
22’si “Güncel sanat eserlerini merak etti-
ğim için”, 7’si “Sanatsal gelişimime katkı 
sağlayacağını düşündüğüm için”, 3’ü “İlgi 
alanım olduğu için” ve 1’i “Farklı bir sanat 
ortamında bulunmak istediğim için” biçi-
minde görüş bildirmişlerdir. Bununla ilgili 
olarak öğrencilerden Ö11 “Sergide yer alan 
farklı türdeki çalışmakları yakından görmek 
istediğim için geziye katılıyorum. Çünkü 

Çizelge 4. 

Öğrencilerin “Sizce Bienallerin Amacı Nedir?” Sorusuna Verdikleri Yanıtlar ve Frekans 
Dağılımları

Bienallerin amacı ile ilgili görüşler          f

Sanatçıların ve sanat eserlerinin büyük kitlelere ulaşmasını sağlamak   18

Sanatçıların birbirleri ile iletişimini sağlamak      10

Kültürel ve sanatsal açıdan izleyiciyi bilinçlendirmek        7

Sanatın evrensel diline dikkat çekmek          3

Bilmiyorum             2
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büyük katkısı var. Bu sayede dünyadaki 
sanatın nasıl ilerlediği konusunda fikir sa-
hibi olabiliyoruz”, Ö23 “Tüm sanatçıları 
ve sanatçı adaylarını bir araya getirebilmek 
için”, Ö33 “Sanat hakkında insanlara bilgi 
vermek ve düşündürmek için”, Ö20 “Gün-
cel olayları ya da dünyada yaşananları deği-
şik teknik ve ifadeler kullanarak izleyicinin 
ilgisini o yöne çekmek için” ve Ö40 “Hiç 
bir şey söyleyemeyeceğim” ifadeleriyle gö-
rüşlerini dile getirmişlerdir.

Çizelge 4’de görüldüğü gibi, bienalle-
rin amacı ile ilgili kendisi ile görüşülen 
öğrencilerden 18’i “Sanatçıların ve sa-
nat eserlerinin büyük kitlelere ulaşmasını 
sağlamak”,10’u “Sanatçıların birbirleri ile 
iletişimini sağlamak”, 7’si “Kültürel ve sa-
natsal açıdan izleyiciyi bilinçlendirmek”, 
3’ü “Sanatın evrensel diline dikkat çek-
mek”, 2’si “Bilmiyorum” biçiminde görüş 
bildirmişlerdir. Bununla ilgili olarak öğ-
rencilerden Ö15“Bienallerin bence sanata 

Çizelge 5. 

Öğrencilerin “12. İstanbul Bienali’ni İzlemenizin Sanatsal Gelişiminize Ne Tür Bir Katkı 
Sağlayacağını Düşünüyorsunuz?” Sorusuna Verdikleri Yanıtlar ve Frekans Dağılımları

12. İstanbul Bienali’ni izlemenin sanatsal gelişime katkısı ile ilgili görüşler    f

İfade biçimi ve teknik özellikler bakımından yeni bakış açıları kazanabilirim   19

Çalışmalarıma ilham kaynağı olabilir          9

Güncel sanat yaklaşımları hakkında bilgimi geliştirebilir       8

Hayal gücümü zenginleştirebilir          4
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ne kadar sergi, bienal vb. etkinlik gezilirse, 
insanın bakış açısı o oranda gelişir”, Ö8 “Fi-
kir ve görsel zeka anlamında düşüncelerimi 
geliştirebilir. Ortaya koyacağım eserlerde 
yeni bir alt yapı temeli oluşturabilir”, Ö19 
“Birçok sanat eseri ve sanatçıyı yakından 
göreceğim için güncel sanatla ilgili çok 
daha fazla bilgi edineceğimi düşünüyorum” 
ve Ö10 “Çok heyecan verecek bana bu gezi. 
O atmosferi solumaktan dolayı. Hayal gü-
cümü geliştirecek” ifadeleriyle görüşlerini 
dile getirmişlerdir.

Çizelge 5’de görüldüğü gibi, 12. İstanbul 
Bienali’ni izlemenin sanatsal gelişime kat-
kısı ile ilgili kendisi ile görüşülen öğrenci-
lerden 19’u “İfade biçimi ve teknik özellik-
ler bakımından yeni bakış açıları kazanabi-
lirim”, 9’u “Çalışmalarıma ilham kaynağı 
olabilir”, 8’i “Güncel sanat yaklaşımları 
hakkında bilgimi geliştirebilir”, 4’ü “Hayal 
gücümü zenginleştirebilir” biçiminde görüş 
bildirmişlerdir. Bununla ilgili olarak öğren-
cilerden Ö1 “Bir sanatçı adayı olarak, ufku-
mu genişleteceğini düşünüyorum. Çünkü 

Çizelge 6. 

Öğrencilerin “12. İstanbul Bienali’nde Yer Alan Çalışmalar İle İlgili Düşünceleriniz Nelerdir?” 
Sorusuna Verdikleri Yanıtlar ve Frekans Dağılımları

12. İstanbul Bienali’nde yer alan çalışmalar ile ilgili görüşler        f

Çeşitli düşünceler etkileyici biçimlerde eserlerle ortaya koyulmuş      16

Siyasi ve politik fikirler eleştirel bakış açısıyla eserlerle anlatılmış      12

Bazı eserleri anlamlandırmakta zorlandım         10

Bazı çalışmaların sanat eseri olduğunu konusunda kararsızım        2
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çarpıcı eserler ortaya çıkarılmış. İnsanların 
daha geniş bakış açısıyla neler yapılabilece-
ğini gördüm”, Ö14 “Kavramsal sanatın çok 
iyi bir şekilde ortaya koyulduğunu düşünü-
yorum. Konu olarak siyasal ve politik olay-
ların alınması, günümüzle ilgili olayların et-
kili bir şekilde eleştirildiğini düşünüyorum. 
Sanatçı duyarlılığı açıkça sezilebiliyordu”, 
Ö25 “Çalışmalar etkileyiciydi ama insan 
sunulan her eserin de sanat eseri niteliğin-
de olup olmadığını sorguluyor ister iste-
mez. Gördüm ki, çalışmalarda söylenmek 
istenilen şeylerin ifade edilmesine yönelik 
bir kaygı var hep” ve Ö30 “Bazı çalışmalar 
beni tatmin etmedi. Anlamsız geldi. Abartılı 
gürültüler, saçma görüntüler…” ifadeleriyle 
görüşlerini dile getirmişlerdir.

Çizelge 6’da görüldüğü gibi, 12. İstanbul 
Bienali’nde yer alan çalışmalar ile ilgili 
kendisi ile görüşülen öğrencilerden 16’sı 
“Çeşitli düşünceler etkileyici biçimlerde 
eserlerle ortaya koyulmuş”, 12’si “Siyasi ve 
politik fikirler eleştirel bakış açısıyla eser-
lerle anlatılmış”, 10’u “Bazı eserleri anlam-
landırmakta zorlandım” ve 2’si “Bazı ça-
lışmaların sanat eseri olduğunu konusunda 
kararsızım” biçiminde görüş bildirmişler-
dir. Bununla ilgili olarak öğrencilerden Ö7 
“Sürekli bir gönderme söz konusu. Sanırım 
gönderme olmadan, sanat eseri olmuyor. 
Sanat eserinden beklenen, hep bir mesaj 
vermesi”, Ö13 “Sanatla politika arasındaki 
ilişki ve siyasi yaklaşımlar dikkat çekecek 
nitelikteydi”, Ö37 “Çok değişik fikirlerle 
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1’i “Kris Martin”, 1’i “Ahmet Öğüt”, 1’i 
“Martha Rosler” ve 1’i “Ala Younis” biçi-
minde görüş bildirmişlerdir. Bununla ilgili 
olarak öğrencilerden Ö17“Not almamıştım, 
bu yüzden sanatçıların ismini hatırlayama-
dım” ifadesiyle görüşünü dile getirmiştir.

Çizelge 7’de görüldüğü gibi, etkilenilen 
sanatçılar ile ilgili kendisi ile görüşülen öğ-
rencilerden 22’si “Sanatçının ismini hatır-
lamıyorum”, 8’i “Nicolas Bacal”, 2’si “Ad-
rian Esperza”, 2’si “Mark Bradford”, 1’i 
“Letizia Battaglia”, 1’i “Eylem Aladoğan”, 

Çizelge 7. 

Öğrencilerin “En Çok Hangi Sanatçıların Çalışmalarından Etkilendiniz?” Sorusuna

Verdikleri Yanıtlar ve Frekans Dağılımları

Etkilenilen sanatçılar ile ilgili görüşler          f

Sanatçının ismini hatırlamıyorum         22

Nicolas Bacal              8

Adrian Esperza             2

Mark Bradford              2

Letizia Battaglia              1

Eylem Aladoğan             1

Kris Martin              1

Ahmet Öğüt              1

Martha Rosler              1

Ala Younis               1
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reli köyün kavalcısı”, 1’i “Nerina fahişelik 
yapıyordu”, 1’i “Ruhunu dinle, kanım her 
an çekilebilecek demir tetiklerin şarkısını 
söylüyor”,1’i “Obüs mermi kovanları II.”, 
1’i “Mükemmel aşıklar”, 1’i “Balonlar, sa-
vaşı eve taşımak: Güzelim ev” ve 1’i “Kur-
şun askerler” biçiminde görüş bildirmişler-

Çizelge 8’de görüldüğü gibi, etkilenilen 
çalışmalar ile ilgili kendisi ile görüşülen 
öğrencilerden 11’i “Enstalasyonlardan etki-
lendim”, 9’u “Video gösterilerinden etkilen-
dim”, 8’i “Senden sonra uzam-Zamanın ge-
ometrisi”, 2’si “Hepsinden etkilendim”, 2’si 
“Konstantinapolis’in panoraması”, 2’si “Fa-

Çizelge 8. 

Öğrencilerin “En Çok Hangi Çalışmalardan Etkilendiniz?” Sorusuna Verdikleri Yanıtlar 
ve Frekans Dağılımları

Etkilenilen çalışmalar ile ilgili görüşler           f

Enstalasyonlardan etkilendim           11

Video gösterilerinden etkilendim            9

Senden sonra uzam-Zamanın geometrisi            8

Hepsinden etkilendim              2

Konstantinapolis’in panoraması            2

Fareli köyün kavalcısı              2

Nerina fahişelik yapıyordu             1

Ruhunu dinle, kanım her an çekilebilecek demir tetiklerin şarkısını söylüyor      1

Obüs mermi kovanları II.              1

Mükemmel aşıklar               1

Balonlar, savaşı eve taşımak: Güzelim ev            1

Kurşun askerler               1
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ve Ö34 “Videolarla yapılan sunumlar bana 
daha çekici geldi. Ses ve görüntü efektlerini 
çok beğendim” ifadeleriyle görüşlerini dile 
getirmişlerdir.

dir. Bununla ilgili olarak öğrencilerden Ö31 
“Çalışmaların hepsi çok etkileyiciydi”, Ö12 
“Enstalasyon çalışmaları çok etkileyiciydi. 
Mekânın genişliği ve yerleştirme düzeni ça-
lışmaları daha da gösterişli hale getirmiş” 

Çizelge 9. 

Öğrencilerin “12. İstanbul Bienali’ni İzlemenizin Sanatsal Gelişiminize Ne Tür Bir Katkı 
Sağladığını Düşünüyorsunuz?” Sorusuna Verdikleri Yanıtlar ve Frekans Dağılımları

12. İstanbul Bienali’ni izlemenin sanatsal gelişime katkısı ile ilgili görüşler     f

Düşüncelerime farklı bir bakış açısı kazandırdı       16

Her türlü nesnenin sanat eserinin parçası olabileceğini fark ettim       8

Teorik bilgilerimi örneklerle pekiştirdim          6

Farklı görüşlerin sanat eserleri yoluyla anlatım yollarını öğrendim        4

Yapacağım çalışmalara ilham verdi           3

Öğrenmem gereken çok şey olduğunu fark ettim         3
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duklarımı ya da okuduklarımı yakından in-
celeme imkânı verdi”, Ö31 “Farklı dünya 
anlayışları ve farklı yaşanmışlıklar vardı. 
Bunun sanatçı üzerindeki etkisi nedir? Bu 
etki sanat eserine nasıl yansıtılır? İzleyici 
bundan ne alır? İzleyiciye mesaj nasıl ve-
rilir? Soruların cevaplarını buldum”, Ö40 
“Eserlerin anlamları rehber tarafından an-
latıldığı için, kendi kendime çözümleyeme-
yeceğim şeyleri fark ettim. Bundan sonra, 
şimdiye kadar hiç düşünmediğim farklı bir 
bakış açısıyla çevreme bakacağım” ve Ö12 
“Oraya gittiğimde, daha hiç bir şey bilme-
diğimi ve yolun çok çok başında olduğumu 
anladım. Kendimi geliştirmem gerektiğini 
ve daha çok kitap okumam, araştırma yap-
mam gerektiğini fark ettim” ifadeleriyle gö-
rüşlerini dile getirmişlerdir.

Çizelge 9’da görüldüğü gibi, 12. İstanbul 
Bienali’ni izlemenin sanatsal gelişimlerine 
katkısı ile ilgili kendisi ile görüşülen öğ-
rencilerden 16’sı “Düşüncelerime farklı bir 
bakış açısı kazandırdı”, 8’i “Her türlü nes-
nenin sanat eserinin parçası olabileceğini 
fark ettim”, 6’sı “Teorik bilgilerimi örnek-
lerle pekiştirdim”, 4’ü “Farklı görüşlerin 
sanat eserleri yoluyla anlatım yollarını öğ-
rendim”, 3’ü “Yapacağım çalışmalara ilham 
verdi” ve 3’ü “Öğrenmem gereken çok şey 
olduğunu fark ettim” biçiminde görüş bil-
dirmişlerdir.

Bununla ilgili olarak öğrencilerden Ö39 
“Aslında çevrede var olan her türlü şeyin, 
sanatsal nitelik taşıyabileceğini, eserde kul-
lanılabileceğini fark ettim”, Ö23 “Bienale 
katılmış olmam, daha önce kulaktan duy-
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mak istedim. Ama buna imkân yoktu”, Ö18 
“Biz rehberle gezdik ama rehbersiz gezen 
bir izleyicinin, kendi kendine eserleri an-
layabilmesi çok zor. Bunun düşünülmesi 
gerekirdi. Rehbersiz gezenler için eserlerin 
anlaşılabilir olabilmesi için detaylı açıkla-
malarının yazılması gerekirdi” ve Ö19 “Ka-
talog daha kapsamlı yapılabilirdi. Çünkü 
bienalde yer alan her eserin katalogda ol-
madığını fark ettim” ifadeleriyle görüşlerini 
dile getirmişlerdir.

SONUÇ

Araştırma verilerinden elde edilen bulgu-
lara göre öğrencilerin, bienalin tanımına 

Çizelge 10’da görüldüğü gibi, 12. İstanbul 
Bienali’ndeki eksiklikler ile ilgili kendisi 
ile görüşülen öğrencilerden 19’u “Yok”, 9’u 
“Antrepolar içerisinde dinlenme ve yemek 
salonu olabilirdi”, 5’i “Eserlerin yakınların-
da bilgilerine yer verilebilirdi”, 4’ü “Türk 
sanatçıların sayısı artırılabilirdi”, 2’si “Ka-
talog daha ayrıntılı olabilirdi” ve 1’i “Ta-
nıtımı daha fazla yapılabilirdi” biçiminde 
görüş bildirmişlerdir.

Bununla ilgili olarak öğrencilerden Ö5 
“Uzun süre ayakta dolaşmak zorunda oldu-
ğum için, zaman zaman dinlenmeye ihtiyaç 
duydum. Bir şeyler içilebilecek bir yer ol-
saydı ve dinlenebilseydik daha iyi olurdu. 
Bir de bazı eserlere oturup, uzun uzun bak-

Çizelge 10. 

Öğrencilerin “12. İstanbul Bienali’nde Eksik Gördüğünüz Yönler Var mı? Sorusuna Ver-
dikleri Yanıtlar ve Frekans Dağılımları

12. İstanbul Bienali’ndeki eksiklikler ile ilgili görüşler        f

Yok               19

Antrepolar içerisinde dinlenme ve yemek salonu olabilirdi         9

Eserlerin yakınlarında bilgilerine yer verilebilirdi          5

Türk sanatçıların sayısı artırılabilirdi           4

Katalog daha ayrıntılı olabilirdi            2

Tanıtımı daha fazla yapılabilirdi            1
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Öğrenciler 12. İstanbul Bienali’ni gezmek 
yoluyla; ifade biçimi ve teknik özellikler ba-
kımından yeni bakış açıları kazanabilecek-
lerini ve güncel sanat yaklaşımları hakkında 
bilgiler edineceklerini düşünmektedirler. 
Bienalde görecekleri eserlerin, çalışmaları-
na ilham kaynağı olması ve hayal güçlerini 
zenginleşmesi yönüyle ise sanatsal gelişim-
lerine katkı sağlayacağını belirtmişlerdir. 

Bienalde yer alan çalışmalar ile ilgili olarak 
öğrencilerin görüşleri siyasi, politik fikir-
lerin ve çeşitli düşüncelerin eleştirel bakış 
açılarıyla, etkileyici biçimlerde eserlerle or-
taya koyulduğu yönündedir. Bazı eserlerin 
anlamlandırılmasında zorlanılmış, bazı ça-
lışmaların ise sanat eseri niteliğinde olup ol-
madığı konusunda kararsızlık yaşanmıştır.

Öğrencilerin eserlerinden en çok etkilendik-
leri sanatçılar Nicolas Bacal, Adrian Esper-
za, Mark Bradford, Letizia Battaglia, Eylem 
Aladoğan, Kris Martin, Ahmet Öğüt, Mart-
ha Rosler ve Ala Younis’dir. Bunun yanı 
sıra öğrencilerden bazıları etkilendikleri 
sanatçıların isimlerini hatırlayamamışlardır.

Bienalde öğrencilerin en çok etkilendi-
ği eserler; “Senden sonra uzam - Zamanın 
geometrisi”, “Konstantinapolis’in panora-
ması”, “Fareli köyün kavalcısı”, “Nerina 
fahişelik yapıyordu”, “Ruhunu dinle, kanım 
her an çekilebilecek demir tetiklerin şarkı-
sını söylüyor”, “Obüs mermi kovanları II”, 
“Mükemmel aşıklar”, “Balonlar, savaşı eve 

ilişkin ifadeleri; iki yılda bir düzenlenen, 
çok sayıda sanatçının çağdaş sanat eseri ör-
neklerinin yer aldığı uluslararası bir sanat 
etkinliği olduğu yönündedir. Bunun yanı 
sıra bazı öğrenciler bienalin, ressamların 
ve fazla tanınmayan sanatçıların bir araya 
gelerek açtıkları sergi, toplantı veya galeri 
ya da müze etkinliği olduğu yönünde görüş 
bildirmişlerdir.

Öğrenciler, 12. İstanbul Bienali’ni, hocaları 
ya da arkadaşları gibi yakın çevrelerinden 
duyarak haberdar olmuşlardır. Bunun yanı 
sıra internet, televizyon reklamları, fakülte-
lerindeki duyuru panosu, gazeteler ve sanat 
dergileri de bazı öğrencilerin etkinlik konu-
sunda haberdar olmalarına sebep olan ileti-
şim kaynaklarıdır. 

Öğrencilerin 12. İstanbul Bienali’ni gezmek 
istemelerinin amacı, güncel sanat eserlerini 
merak etmeleri, sanatsal gelişimlerine katkı 
sağlayacağını düşünmeleri, ilgi alanları ol-
ması ve farklı bir sanat ortamında bulunmak 
istemeleridir. 

Bienallerin amacı konusunda öğrencilerin 
ifadeleri, sanatçıların ve sanat eserlerinin 
büyük kitlelere ulaşmalarını sağlamak, sa-
natın evrensel diline dikkat çekmek ve sa-
natçıların birbirleri ile iletişimlerinin güç-
lenmesine katkıda bulunmak yönündedir. 
Bienallerin kültürel ve sanatsal açıdan izle-
yiciyi bilinçlendirmekte rol oynadığı düşü-
nülmektedir.
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görsel sanatlar alanında öğrenim gören öğ-
rencilerin sanatı yorumlama becerilerinin 
artmasına, farklı kültürlerden gelen sanat-
çıları ve sanatsal ifade biçimlerini tanıma-
larına, sanatsal üretim biçimlerindeki farklı 
teknikleri ve düşünce tarzlarını görmele-
rine; böylece kendi sanatsal ifade dillerini 
oluşturma aşamasında sanatı ve dünyayı 
algılama biçimlerine katkı sağladığı söyle-
nebilir. Bulgular doğrultusunda şu öneriler 
getirilebilir:

Bienalin tanıtımı konusunda sanat eğitimi 
veren tüm kurumlara bilgilendirme afişi ve 
davetiye gönderilebilir.

Öğrencilere ilgili derslerde ulusal ve ulus-
lararası düzeyde bienaller ile ilgili olarak 
ayrıntılı bilgi verilebilir.

Bienal gezisi öncesinde öğrencilerden bi-
enal ve bienale katılan sanatçılar hakkında 
araştırma yapmaları istenebilir.
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Abstract: The purpose of the current study is to explore the cultural stereotypes of women’s role 
in Iranian TV advertisements. In Iran, all TV advertisements are controlled and verified by state 
authorities. The cultural images propagated through this medium are expected to reflect the cultural 
agenda advanced by the political authorities. In the present study, a multimedia corpus including 
40 TV video samples were analyzed based on a systematic content analysis using a 15-category 
checklist adopted from the available literature.  The results of frequency and content analysis show 
that female portrayals mostly represent women with marginalized and stereotyped roles which are 
in contrast with dominant and ruling imagery of males in the ads. The qualitative phase of the study 
focuses on the cultural contradictions between the reality of the presence of women in the Iranian 
society and their image represented in government-verified TV ads. The subtleties interaction of 
hidden agendas and covert policies of the Iranian society and the culture propagated through TV ads 
are also discussed.

Key Words: Women’s roles, Iranian society, TV ads, cultural Stereotypes

İRAN TOPLUMUNDA KADININ ROLÜ: TV REKLAMLARINDA 
SUNULAN KÜLTÜREL ŞABLONLARIN ELEŞTİREL ANALİZİ

Özet: Bu çalışmanın amacı İran TV reklamlarındaki kültürel şablon olarak sunulan kadının 
rolünün araştırılmasıdır. İran’da bütün TV reklamları hükümet tarafından kontrol edilmekte ve 
onaylanmaktadır. Medya tarafından yayılan kültürel imajın politik otorite tarafından onaylanan 
kültürel gündemi yansıttığı söylenebilir. Sunulan bu çalışmada, 40 adet TV filmi örneği, mevcut 
literatüre adapte edilerek hazırlanan 15 kategoriye göre incelenmiştir. İnceleme sonuçları 
göstermiştir ki reklamlarda sunulan kadın imajı, baskın ve yöneten erkek imajının aksine, dışlanmış 
ve şablonlaştırılmış kadın portresi sunmaktadır. Çalışmanın nitel aşaması İran toplumundaki kadın 
varlığının gerçekteki durumu ve hükümet onaylı TV reklamlarında temsil edilen kadın imajı 
arasındaki çelişkiye odaklanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Kadının Rolü, İran Toplumu, TV reklamları, kültürel şablonlar
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INTRODUCTION

Advertising discourse is formed by and 
formulates the cultural identities in each 
society. Television is the most authoritative, 
influential, and persuasive advertising 
medium which forms different aspects of 
culture in a country (Arens, Weigold, & 
Arens, 2008). Every day, we see different 
TV advertisements representing the 
dominant culture and ideology in the 
society. Taking cultural decisions and using 
various advertising techniques to increase 
the amount of customers willing to go 
after each product, copywriters manipulate 
the dominant cultural representations. The 
advertisements and the persona included in 
them are suggestive of the discourse used by 
people from different genders, cultures, and 
educational levels in each society. Cultural 
beliefs held about men and women in each 
society are partly represented in the gender 
roles depicted by TV ads. These roles can 
either invigorate or weaken the living 
ideologies in the culture of the society. 
Aiming to conduct a critical analysis of the 
cultural belief held about women’s roles 
in the Iranian society, the current study 
examines female persona and their features 
in a multimedia corpus of TV ads. The 
research questions of the present study are 
formulated as follows:

•	 Which categories of women portrayal in 
the Iranian TV ads are more frequent?

•	 How do gender roles presented in the ads 
interact with the cultural reality observed 
in the Iranian society?

As the nature of the questions shows, first 
questions should be answered via frequency 
analysis while answering the second 
question requires in-depth qualitative 
analysis of the visual and verbal content 
found in the ads.

The literature of advertising discourse 
analysis is distributed across an array of 
disciplines such as pragmatics, marketing, 
media, and culture studies. In the following 
sections, with the primary focus being on 
cultural studies, a brief review of the related 
literature is presented to delineate the 
objectives of the present study as a cultural 
study launched by pragmatic motives and 
informed by theoretical foundations of 
marketing and advertising industry.

ADVERTISING DISCOURSE

Advertisements are usually structured 
ways of communication through which 
information is transferred persuasively to 
encourage people to buy different kinds 
of products or ideas (Arens, Weigold, & 
Arens, 2008).  This kind information, 
which is mostly paid for and sponsored 
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to interpret the new concepts and pictures 
for themselves. Advertising process has 
three angles namely sponsor, author, and 
persona (Arens, Weigold, & Arens, 2008). 
A Sponsor is legally responsible for the 
created ads. An author is the one who creates 
the ads, and the personas are players (real or 
imaginary) who play in a designed scenario. 
These three parties are all responsible for 
creating a message through which a product 
is introduced to the public (Arens, Weigold, 
& Arens, 2008). The author creates an image 
based on the reality outside. This reality has 
been created and nourished through the time 
by previous and present generations.  Ads’ 
Messages are sent through three different 
discourse types which are autobiography, 
narrative, and drama. Through these three 
different discourse types, the author creates 
a message to transfer to the intended 
audience.  The model presented in Figure 1 
depicts The Stern Model (Arens, Weigold, 
& Arens, 2008) including the context of 
advertising discourse and the relationship 
among its elements. 

through various media, is, formed both 
verbally and non-verbally (Arens, Weigold, 
& Arens, 2008). Advertisements use a 
variety of discourse types to encourage 
their intended consumer and are typically 
observed in traditional mass media such 
as TV, newspapers magazines, interactive 
media like internet, and nontraditional ones 
including shopping cards, DVDS. 

Fairclough (1992) refers to language as a 
“form of social practice, rather than a purely 
individual activity”. He has also referred 
to discourse as a reflection of situational 
variables. In other words, discourse let us 
represent the world and at the same time act 
upon the world. Cook (1993) believes the 
study of advertising discourse is not complete 
and comprehensive if it does not take into 
account the importance of a connection 
between language and its cultural context. 
In his view, language and culture should be 
studied as a whole not in isolation. That is 
why analyzing the relationships established 
between personas and scenarios presented 
in ads and audience’s cultural schemata 
associated with those images must be 
taken seriously in every critical analysis of 
advertisements. The interpretation of each 
advertisement is influenced by audiences’ 
prior knowledge of other texts and other 
contexts of other TV advertisements, 
cultural conventions and the connection 
audiences individually create in their mind 
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may help the product to be remembered 
more easily and vividly. Most of the TV 
commercials are aired in a limited amount 
of time. Therefore, in advertising world, 
“minimal texts” are of great importance 
and shortness is stressed out in building the 
language of advertisements (Wallace, cited 
in Gully, 1997). However, these minimal 
texts are not understandable till they are 
associated with other familiar texts and 
more generally and broadly with macro-
images and macro-contexts of a culture. 
These sociocultural contexts produce 
schemas which are highly related to the 
cognitive constructs (Widdowson, 1983) 
and they have a key role in the processing 
of the information in long-term memory. 
Advertisements have a significant effect 

Based on author’s understanding and 
evaluation of the current situation messages 
are formed and sent through different 
dimensions; autobiography, narrative, and 
drama. Autobiographical ads are usually 
framed through a persona who shared his/
her own experiences with an imaginary 
“you”. Narrative messages are shaped 
through a persona telling us about others 
(third person). In messages in the form 
of drama, characters play out an event 
for imagined intended audience (Arens, 
Weigold, & Arens, 2008). 

The use of current and dominant cultural 
schemata in the advertisements enhances 
what Leech (cited in Gully, 1997) has 
referred to as “memorability” factor. The 
use and application of familiar schemata 

Figure 1The stern model of the advertising discourse context

Source: Arens, Weigold, & Arens, (2008)
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and visual discourse presented in the 
advertisement and the culture transmitted 
via other texts referring to familiar concepts 
and thoughts (Johnstone, 2008).

Politeness is another way through which 
advertising discourse is formed. Johnstone 
refers to interlocutors’ social need and the 
need to decide on politeness strategies 
and the need to adapt to meet those 
social needs (2008). Interlocutors convey 
many messages of their own indirectly 
and implicitly rather than explicitly. The 
concept of politeness and having good 
manners is formed differently between 
two genders. Considering one manner as 
polite for one gender does not guarantee 
the same approach from the other side and 
adopting similar manner from one gender 
towards the other party may yield fire-back 
consequences for each side. Lackoff (1975) 
claims that, compared to men, women use 
more hedges. Based on her claims, there 
are three types of hedges which are more 
typical of women compared to men: those 
hedges which represents speaker’s lack of 
certainty,  those which are used  for  the  sake  
of  politeness  and  the last one are  those 
being distinctive of women’s  language; the  
language  of  those who are not given equal  
power  in  society. Politeness is not conceived 
as a fixed property in social and cultural 
context.  Rules of politeness are relative and 
this subjective nature of these rules makes 

on the belief system of a given society. 
Particularly, the created female imagery is 
a reflection of value systems, attitudes, and 
ideology of a specific society.

Messages sent through advertisements 
are not always explicit and direct. The 
information the addressee receive is mostly 
transferred through indirect messages and 
indiscernible techniques (Woods, 2006). 
This subtlety and indirectness mostly lies 
in the companies’ tendency in moving the 
audience with persuasive and memorable 
marketing messages. The multifunctionality 
and multifacetedness (Woods, 2006) of the 
advertising discourse let it serve many other 
different cultural functions in addition to 
providing information and encouraging the 
consumers. This persuasion usually happens 
in a social and cultural framework in which 
the advertising or marketing message tend 
to create a change in consumer’s life style. 
TV ads may reinforce or undermine the 
dominant beliefs about gender roles in the 
society. 

NORMS OF ADVERTISING 
DISCOURSE 

Advertising companies usually make use of 
stereotypes which are majorly established 
on particular semantic associations. These 
associations usually happen through 
intertextual relations between the verbal 



IIB INTERNATIONAL REFEREED ACADEMIC SOCIAL SCIENCES JOURNAL
International Congress on Culture and Society Special Issue 2012 Volume:03 Issue:05

www.iibdergisi.com

413

are simple both in language and clear in 
utilizing visual techniques (Arens, Weigold, 
& Arens, 2008). This simplicity is usually 
kept through familiar symbols, shapes, 
and ideas. Of course, each new designed 
novelty is built on existing or even old 
ideas, shapes, and symbols.  Thus, ads 
designers can not be too creative if they 
mean to send their products and services in 
a short run. However, these kinds of needs 
should not be used as an excuse empowers 
negative stereotypes about particular groups 
of people. 

Advertisers use language with many other 
different forms of communication (e.g. 
logos, pictures, slogans, etc.) in conveying 
meaning in their messages. Woods 
(2006) refers to three semantic strategies 
used in advertising discourse including 
personalization, presupposition and 
personification. Through personalization, 
advertisers try to create the feeling that 
the audiences are being spoken in person. 
Presupposition allows the listeners to 
infer facts and propositions which are 
not mentioned explicitly in the utterance 
itself. In this strategy, the advertisers act 
as if they share and have some personal 
knowledge of the audience. Personification 
is the process of ascribing human or animate 
characteristics and features to inanimate 
objects or an abstract entity. One of the 
functions of personification is to create a 

them change from nation to nation and 
generation to generation. Advertisements 
and similar existing media have a crucially 
leading role in maintaining, reinforcing 
and even establishing politeness standards 
in a society. When a norm is built up in a 
society, it cannot be easily breached and 
even sometimes norm-breaching may result 
in pragmatic failure among members of the 
society. Some of the norms are established 
and regularized though consistent and 
organized use of linguistic devices such 
as metaphors. Tuan’s (2010) recent 
work on brand metaphors in advertising 
discourse expanded Lackoff’s framework 
for analyzing conceptual metaphors; Tuan 
labels brand slogans as ontological and 
structural metaphors and discusses their 
interaction with visual discourse features in 
advertisement.

VISUAL LITERACY IN ADVERTING 
DISCOURSE

Advertising requires visual literacy. 
Knowing which images are better 
associated with which concepts is one of the 
responsibilities of the art directors. Pictorial 
media require having the knowledge of 
visual harmony and beauty. Good ads are 
often strong in verbal and visual techniques. 
The intended products are usually made for 
the majority of the people. Therefore, they 
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people of a culture and creating many new 
ideologies and beliefs in the society. In TV 
advertisements the problem of offensiveness 
is more severe, because the whole created 
picture is accompanied with more powerful 
visual art and the final product is more close 
to the reality outside compared to other 
existing media. However, what is offensive 
for one person may not be offensive for 
the other one (Arens, Weigold, & Arens, 
2008). Taste is also geographic and what 
is taboo for one specific area may not be 
bad for the other one (Arens, Weigold, & 
Arens, 2008). However, this subjectivity 
of taste should not be a cause for justifying 
existing stereotypes which can bring harm 
for a particular community or gender. The 
social responsibility of the advertisers is to 
care about all ages, gender, and even races 
equally in general rather than concerning 
themselves with just one or a few group of 
them. For instance, when TV ads create ideal 
image of a woman through representing 
them as a thin, beautiful, super-women 
being, it may influence the other gender’s 
taste towards the opposite sex and it even 
leads into creating false expectations. In this 
case reality is sacrificed for idealization and 
fantasy. Moreover, when idealization and 
getting away from the reality is becoming 
the popularized part of each society, a new 
collective value system is imposed upon the 
society based on which many people are 

sort of interaction between the consumers 
and inanimate products and through this 
interaction the required products or items 
seem more attractive and marketable.  

SOCIAL NORMS IN TV ADS

Advertising discourse both reflects and 
creates social norms. The ways in which 
individuals regularly perceive and conceive 
their lives and their social surrounding, 
and the standards they apply to judge 
themselves and others are formed by 
advertising, and this habitually happens 
unconsciously as common practice among 
members of the society. Besides forcing us 
to buy expensive stuffs, ads also make us 
to pick up new ideologies through playing 
on our old system of values and even some 
times they manipulate us to happily accept 
and welcome long-lasted wrong stereotypes 
in the society. The use of stereotypes is a 
common way in advertising and marketing 
world.  They do not pay equal attention to 
different groups need and they are even 
sometimes biased towards some religious 
minorities. This insensitivity may even bring 
some harm towards a group of people and 
this problem may also lead into offending 
them even unconsciously. 

Through advertisements, two birds can be 
easily killed with one stone: representing 
the living schemata and images among the 
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dominant voices in political word. The main 
purpose of the current study is to see how 
advertising creates an image of women to 
encourage audience to accept or reject new 
and old stereotypes in the Iranian society.  

GENDER PORTRAYAL IN 
BROADCAST TV ADS

Before the expansion of internet, broadcast 
television had the fastest growth among 
all advertising media (Arens, Weigold, & 
Arens, 2008). It is a medium that offers 
sight, sound and motion and can produce 
a powerful discourse to inform or persuade 
its audience. It creates a considerable part 
of our images from the world and different 
groups in society. Women’s images 
transferred through broadcast TV ads have 
a deep influence on the audience perception 
of the women of the society. Schroeder 
and Zwick (2004) have presented three 
interrelated assumptions about advertising 
images. First, advertisements are regarded 
as aesthetic objects by which style and 
fashion is formed in the culture of a society. 
Second, advertisements are considered as 
socio-political artifacts in general. The third 
one is visual representation systems by 
which advertisements create meaning out of 
a culture.

Studies done by Courtney and Lockeretz 
(1971) show that women are depicted in the 

treated as aliens and have to pass rigorous 
days of change and metamorphosis to 
become similar to the idealized collective 
images of the society. For example, when 
concepts like thinness, fairness, and 
tallness, to name a few, are associated with 
the concept of beauty, fatness and shortness 
would become the ugly side of the society.

Although in advertisements the choice 
of the words has given its place to 
performed roles and displayed images, but 
even that minimum amount of talking is 
representative of the current expectations 
towards genders. Both the choice of words 
and images and their representations usually 
create some ideologies and respectively 
some stereotypes which consequentially 
create a framework through which reality 
is interpreted and dramatized by the 
people. These stereotypes are not created 
in vacuum; they are typically the outcome 
of the interrelationship of the existing and 
previous ads and old and new systems of 
values. This is what Bakhtin (1981) refers 
to as intertextuality.  Intertextuality in 
the world of advertisements may even be 
manifested in gender representation and the 
current existing stereotypes and conventions 
regarding how males and females are looked 
and expected in the society. Ideologies, 
stereotypes, and conventions are mostly 
shaped and originated through dominant 
powers and more specifically here through 
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marginalizing effect on female position in 
the society. These five categories include: 

1) Relative size: relative size deals with 
women’s social weight. 

2) Feminine touch: deals with how women 
trace and follow an object with their 
body parts including hands and fingers.

3) Function ranking: deals with how women 
have a lower position when a man and a 
woman take part in an activity.

4) Ritualization of subordination: deals with 
how women are depicted in lowering 
postures accepting submissiveness and 
subordination.

5) Licensed withdraw: deals with picturing 
women as being removed from the social 
situations.

 Kang (1997, cited in Gully 1997) has also 
added two more categories to Goffman’s 
categories:

6) Body display: deals with how women are 
presented based on their clothes and the 
degree of their nudity. 

7) Independence: deals with how women 
are independent compared to men in 
advertisements.

Gender is not a fixed and static phenomenon; 
it is dynamic and cultural in nature.  Many 
aspects of the gender are learned rather 

advertisements based on four stereotypes 
in advertisements: 1) Woman’s place is 
mostly at home; 2) Women should not 
make important decisions; 3) Women 
should always have men’s protection; 
and 4) Women are more of sexual objects 
decorated for men. Gorman (2005) analyzed 
the images of female persona presented in 
magazines and discussed its implications 
for constructing gender stereotypes which 
are incorporated into the structure of power 
in society. In a study done by O’Barr (2006), 
gender manifestation in advertisements has 
been studied through analyzing portrayals 
of children through posture representations. 
The study shows that boys are athletic, 
outgoing, and competitive, whereas girls are 
conveyed as less active and more occupied 
about their physical beauty. Female 
portrayals in ads also encourage the idea 
that women are more of sexual objects for 
men. Most ads campaigns create a system 
which establishes stereotyped imagery of 
both male and female. Regardingly, one 
of the main functions of advertisements 
is attributing new roles and invigorating 
current stereotypes through forming 
and introducing new identities in ads 
contestation.

Goffman (1978) has analyzed gender 
components of advertisements based five 
categorized patterns of gender roles in 
ads. These images can have damaging and 
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also have a significant and dramatic role in 
creating new culture within a society.

METHOD

This study includes descriptive analysis 
and also systematic content analysis of 
advertising discourse. 

MATERIALS

40 pieces of advertisements were captured 
from the three most frequently visited 
channels of Iranian Television (Channels 1, 
2, and 3). The researchers of the study did 
their best to include the most recent and 
frequent pieces of advertisements. Since 
the main objective of the study was to 
investigate women’s presentation in Persian 
TV, the researchers included ads through 
which the main message is sent and formed 
through female persona.

INSTRUMENTATION

The data of the study were analyzed through 
a check list devised by the researchers. This 
checklist covers 15 items. These items are 
formed based on the categories introduced 
in the literature and categories extracted 
from a preliminary analysis of Iranian ads. 

than being formed from the birth. Giving 
an account of gender’s life cycle, one can 
see how a lot of concepts and attributes are 
developed and respectively associated with 
one particular gender rather than the other 
one. The social environment and common 
practices shapes and matures culture and 
common values in a society. Therefore, the 
ways we see the world is a path through 
which cultural messages are normalized 
and accepted in people’s routine life and 
it consequently alter the way that we view 
both social groups and individuals. 

Advertisement designers create their 
messages covertly rather than explicitly. The 
bias and inequality among the genders in 
advertisements is not usually paid attention 
except by those who are victimized and 
targeted. Acevedo et al. (2006) studied female 
portrayals in Brazilian advertisements. The 
objective of their study was to analyze 
female pattern roles in advertisements and 
the extent to which this image portrayal of 
women is similar to women role in reality 
outside. The results of the study reveal 
that advertisements do not show equality 
between two genders. The results also 
report that advertisements reinforce many 
common negative stereotypes concerning 
women’s right in society. The position taken 
by women is not equal and important to the 
same extent as men. Advertisements both 
are not only the by product of a culture, they 
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frequency analysis and qualitative phase 
is done through systematic analysis of ads’ 
linguistic and visual content.

 

FREQUENCY ANALYSIS

In the quantitative phase of data analysis, the 
frequencies of the occurrence of each of the 
categories of the checklist were calculated. 
Figure 2 shows the total frequencies for 
the occurrence of 15 categories related to 
the portrayal of women in 40 Iranian TV 
ads. Table 1 also shows the percentages of 
15 categories of women representation in 
Iranian TV ads.

DATA ANALYSIS

Besides analyzing the data from a 
quantitative perspective, the researchers 
have looked at ads from a qualitative 
perspective. A number of the features of 
female personas which were found more 
complex regarding the relationship between 
the cultural reality observed in the society 
and the image presented in the ads are also 
analyzed qualitatively.

RESULTS AND DISCUSSION

Quantitative phase of the study includes 

Figure 2 Total frequencies of the categories of women portrayal in the Iranian TV ads
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features of the Iranian TV ads stood out as 
either distinctive of the Iranian culture or 
contradictory to the intuitive expectations 
of the researchers. The main features are 
discussed in the following section while 
relevant examples from the ad captures are 
mentioned.

As can be seen, having a smiley face, 
moving smoothly and being physically 
beautiful have the highest percentages and 
dependence on male figures, wearing chador 
have a lowest percentages among the other 
categories.

CONTENT ANALYSIS

In the qualitative phase of the study, certain 

Table 1 Percentages of the categories of women portrayal in the Iranian TV ads

No. Category Percentage

1 Being the Decision Maker Outside the House 10

2 Buying Household Goods 17.5

3 Cleaning the House 17.5

4 Concerned with Financial Matters 35

5 Dependence on Male Figures 7.5

6 Doing Household Duties 35

7 Doing the Shopping 12.5

8 Going to the Bank 17.5

9 Having a Smiley Face 70

10 Moving Smoothly 90

11 Physically Beautiful 87.5

12 Playing the Role of a Perfect Mom 20

13 Preparing the Food for Others 20

14 Wearing Chador 10

15 Doing a Job Outside the House 12.5
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are enemies of the house (Tar o Mar). 
A housewife is more of the soldier of the 
house ready keep away all different kinds 
of dirt, bugs and whatever danger threaten 
up the health of the house members. In 
another ad for Hand Washing Material, the 
husband has come home from his work and 
the children are home from school. The 
mother is seen in the kitchen serving food 
for the members of the family while asking 
them to wash their hands before eating. The 
kitchen is perfectly clean and the housewife 
is ready in the kitchen to warn people about 
their health. Their image is more of a strong 
person who can perform magic with her 
magic touch just inside the house and more 
specifically in the kitchen. However, her 
picture is less seen outside the home in the 
company of other girls enjoying their time 
in park or going for a picnic.

In a Bank ad, the woman in the picture 
standing in the kitchen asking her husband 
to pay the bill while she is preparing the 
food. She is touching kitchen utensils 
emphasizing women’s role as a housewife. 
However, men are more responsible for out-
of-home important activities. In a shampoo 
advertisement, three men and a woman are 
asked about their idea about the quality of 
the material.  Men are demonstrated as free 
human beings enjoying their time alone and 
doing their physical daily routine exercises. 
On the other hand, a lady is appeared 

GOOD WOMEN STAY AT HOME!

Masculine  images  typically  convey  
power,  strength,  virility,  athleticism,  
and competitiveness  whereas  feminine  
images  show  beauty,  submissiveness,  
nurturance,  and cooperation. Male 
personas are frequently seen jumping into 
the air while watching a football game or 
doing other joyful collective activities. 
They are active, joyous, in the company of 
other boys, laughing and shouting loudly 
without any feeling of embarrassment. 
Such themes appear repeatedly in popular 
culture (including advertisements) and are 
often accepted by those who see them as 
natural aspects of the human condition. 
Sociologist Goffman (1978) indicate that 
ads influence directly on lived experience 
by normally restricting our conceptions of 
identity, right and wrong, and the good life. 
Ads have an impact on how we view the 
concept of masculinity and femininity and 
even the concept of sexiness. When  young  
men  and  young  women  appear  in  the  
same  advertisements,  the  relationship 
almost always focuses on masculinity 
and its dominance and respectively the 
submissiveness of the female.

In a pesticide ad, a woman is seen at house 
ready not to let a mosquito enter in to the 
kitchen and rooms. They represent woman 
like soldier standing against the bugs which 
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being slender, moving smoothly, having 
a feminine touch, having a soft voice, 
etc. are some of the ways through which 
female personas in Iranian ads persuade 
the consumers to spend their money to the 
benefit of the ad sponsors and designers. 
Of course, the type and degree of using 
women as persuading tools in ads cannot be 
compared in Iranian and foreign samples; 
but this does not resolve the contradiction 
between the cultural agendas of the country 
and the reality of advertising discourse in 
Iran. As an example, in an ad for a detergent, 
a woman is talking about how she wants 
to wash dirty clothes. She knows how the 
named detergent works and how clothes 
look like after pressing because of this brand 
one. A delicate, soft, long-fingered hand of 
a lady is shown while holding the container 
in her hand in front of the camera. This is 
just one example of many occasions (almost 
all the time; see figure 2) in which women 
personas are depicted as beautiful, smooth 
and attractive to persuade the audience of 
the quality of a product or service. The 
high frequency of the presence of feminine 
attractions is consistent with the analysis.

THE PERFECT DRESSING?

Chador is considered as the perfect dressing 
for women by most of the religious 
authorities and governmental officials in 

playing the role of a perfect mom passing 
her time with her ten-year-old son while 
cuddling him in the park. Here, the presence 
of the women in the park is also associated 
with sacrificing her time for the sake her 
family, whereas men are alone having 
their own time. The covert message sent to 
the audience here is that good women are 
devoted to the family but good men are free, 
joyful and independent. In another ad for 
cooking oil, a man comes home from work 
stands at the door surprised by the delicious 
smelling in the air. The man does not know 
what is happening inside the house. As he 
enters the house, he saw it is his wife who 
has prepared him a perfect meal, while the 
house and kitchen is spotlessly clean.

IS ABUSED BEAUTY REALLY 
EXCLUDED FROM THE ADS?

Persuading the audience to buy a product 
using female beauty is considered an 
abuse of women by some Iranian scholars 
and government officials who have a say 
in cultural policies in a national scale. 
However, the reality of the Iranian TV ads 
analyzed in the present study provides us 
with ample evidence of the fact that female 
beauty is being increasingly used by ad 
designers to find ways to get to the minds of 
the customers and persuade them. General 
beauty aspects such as having a nice face, 
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turn is inspired by the attitudes of the public 
is not consistent with the desired image 
advertised by the government and cultural 
and religious authorities within the country.

CONCLUSION

The main concern of this study was to 
investigate female portrayals in Persian 
TV ads. Moreover, the researchers of the 
study were interested in the messages 
and ideologies sent to the society by a 
Muslim country (here Iran). The daily 
exposure to these idealized and stereotyped 
images creates some implicit and explicit 
expectations of the existing social relations 
between society members and, respectively, 
these invigorated beliefs shape later coming 
ads. This gender framing may impregnate 
the underlying parts of the society with 
false beliefs and expectations which might 
distort and obscure the reality itself and as 
a result, once-upon-a-time reality turns into 
unrealistic and naïve expectations which 
cannot be defied easily without having any 
fear of its later repercussions. 

Persian mass media messages regarding 
female portrayal mostly include the 
depiction of the women as an ideal 
housekeeper. The idealized women in the 
advertisements know the best detergent 
brands; they know the best techniques to 
keep their children and husbands content, 

Iran. This idea is being heavily supported 
and advertised in numerous state seminars, 
lectures, and also via the regulations and 
teachings of the educational systems of 
the country. However, to the researchers’ 
genuine surprise, only 10  percent of the 
women depicted in the sample ads are 
wearing chador while the rest are dressed 
with a  variety of other costumes none of 
which, based on the official stance, exceeds 
chador as the perfect ‘Hijab’ in an Islamic 
government. And what is more surprising 
is that even in those four rare ads in which 
women do wear chador, the female beauty 
aspects such as being physically beautiful 
and moving smoothly are not excluded; 
all these four occasions are made for 
governmental organizations. None of the 
ads sponsored by the private sector favors 
the image of a woman dressed in chador. 
This fact can have valuable and awakening 
implications for the cultural authorities and 
policy makers of the country who have 
been pursuing their advertising agendas 
for many years now. According to James 
(2010), media has an important role in 
constructing the audience’s identity and 
intellectual independence (or dependence). 
The lack of preference for using chador 
as the desired and appropriate dressing 
for women in market-sponsored ads in the 
Iranian TV advertisements shows that the 
assumptions of these stakeholders which in 
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TÜRKİYE’DE OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ YAYGINLAŞTIRMA 
ÇALIŞMALARINA BİR BAKIŞ

Yunus GÜNİNDİ

Aksaray Üniversitesi Eğitim �akültesi İlköğretim Bölümü

Özet: Okul öncesi dönem; gelişimin en hızlı olduğu, kişiliğin temellerinin atıldığı, çocuğun yakın 
çevresinden en çok etkilendiği ve her türlü öğrenmeye açık olduğu, bir dönemi içerir. Okul öncesi 
eğitimin amacı çocuğun gelişim özeliklerine uygun olmalıdır. Bunun yanında uygun bir eğitim 
sistemi ve bu eğitim sistemine uygun sağlıklı bir çevre ile çocuğun gelişimi sağlamalıdır. Okul 
öncesi dönem olarak tanımlanan 0-72 ay dönemi çocuğun bilişsel, duygusal, sosyal ve psiko-motor 
gelişimleri açısından kritik bir öneme sahiptir. Yapılan araştırmalar sonucunda okul öncesi eğitimi 
alan çocukların ileriki yıllarında ve okul hayatlarında daha başarılı oldukları tespit edilmiştir. Okul 
öncesi dönemde, eğitim gereksinimleri doğru biçimde karşılanmayan çocukların daha sonraki 
dönemlere sağlıklı bireyler olarak ulaşmaları çok güç olmaktadır. Bu yüzden de okul öncesi eğitimin 
yaygınlaştırılması oldukça önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Okul öncesi, proje, model, anne eğitimi, baba eğitimi 

AN OVERVİEW OF STUDİES PRE-SCHOOL EDUCATİON 
EXPANSİON İN TURKEY

Abstract: The preschool period includes a time when the development is the fastest, the fundamentals 
of the personality are created, the child is affected from his environment at a great deal and he is open 
to all kinds of learning. The aim of the pre-school education must be suitable with the development 
characterization of the children. Nearby, the development must be provided with a suitable education 
system and a healthy education environment. The period of 0–72 months described as preschooling 
has a critical significance in terms of cognitive, emotional, social and psychomotor developments. It 
was found in various studies that children having a preschool education are more successful in the 
following years and in their school lives. It is hard for the children who are not able to meet their 
educational needs in the preschool period to reach following terms as healthy individuals. Therefore, 
it is very important to promote pre-school education.

Key Words: Preschool, project, model, mother education, father education
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GİRİŞ

“Çocuk ve çocukluk” kavramlarının top-
lumsal bir yaratma olduğu ve çocukların 
yetişkinlerden farklı özellikler taşıdığı dü-
şüncesi Batı’da ancak XVII. yüzyıldan baş-
layarak gelişmiştir (Elkind, 2001). Çocuk-
lara yönelik eğitim XVIII. yüzyılda sana-
yileşmeyle birlikte konuşulmaya ve uygu-
lanmaya başlanmışsa da Comenius, Locke, 
Rousseau gibi düşünürler, insanın doğası ve 
doğasının şekillenmesini nelerin, nasıl etki-
lediği üzerine görüşlerini sanayileşme önce-
sinde belirtmişlerdi (TED, 2007). 

XVII. yüzyılın önemli düşünürlerinden 
Comenius’a göre, insan ‘iyi’ olarak dünya-
ya gelir ve eğitimin görevi insandaki bu iyi 
özellikleri geliştirmektir. Locke ünlü ‘boş 
levha’ benzetmesini kullanarak, insanın zih-
ni boş bir şekilde hayata başladığını ve do-
ğumdan itibaren çevreyle olan ilişkileri so-
nucunda bilgi ve deneyim kazandığını söy-
ler. Locke’a göre eğitimin amacı, çocuğa iyi 
bir çevre hazırlamak ve onun iyi deneyimler 
kazanmasını sağlamaktır (Morrison, 1988). 
Rousseau ise, çocuğun doğuştan iyi özel-
likler taşıdığını, yetişkinden farklı gelişim 
özellikleri olduğunu, erken yaşta doğaya 
uygun bir şekilde, yalnızca aklına değil, 
duygularına da önem verilerek yetiştirilme-
si gerektiğini öne sürmüştür (Aytaç, 1972). 

Çocuk ve çocuğun eğitimi konusundaki bu 
öncü görüşlerin etkisiyle Pestalozzi ve Fro-

ebel küçük yaştaki çocuklar için ilk kurum-
sal çalışmaları başlatmıştır (Oktay, 1999). 
Rousseau’nun görüşlerinden etkilenen Pes-
talozzi, çocuğun eğitiminde onun doğasına 
uygun davranılması gerektiğinin ve duyula-
rın, duyguların, zihnin eğitimle gelişmesi-
nin önemini vurgulamıştır. 

Froebel’e göre, çocuğun gereksinimlerine 
uygun deneyim kazanması için oyun, müzik 
gibi etkinlikler kullanılarak gelişimi sağlan-
malıdır. Çocuklar yaş gruplarına göre farklı 
materyallerle eğitilmeli, çevrelerini, doğa-
yı, dünyayı tanıma fırsatları yaratılmalıdır 
(Carter, 1987). Böylece, çocukların gelişim-
lerini erken yaşta desteklemek için bir ku-
rumda eğitilmeleri fikri yaygınlaşmaya baş-
lamıştır. XIX. ve XX. yüzyıllarda, çocuk ve 
özellikle çocuğun zihinsel gelişimi üzerinde 
yapılan çalışmalar, erken yaşlardaki eğiti-
min önemini vurgulayarak çocuk eğitimini 
toplumların önemli konularından biri haline 
getirmiştir. Montessori, Dewey, Piaget ve 
Vygotsky’nin çalışmaları, çocuğa ve onun 
eğitimine verilen önemin artmasında büyük 
rol oynamıştır. Eğitimde ‘yaparak, yaşaya-
rak’ öğrenme ilkesini benimseyen ilerleme-
ci görüşü ortaya atan Dewey’e göre eğitim, 
çocuğun ilgilerini göz önüne alan bir yaşam 
süreci olmalıdır (Morrison, 1988). 

Rousseau, Pestalozzi ve Froebel’den etkile-
nen Montessori, çocuk eğitiminde çocuğun 
gelişimi için uygun ortam hazırlanmasının, 
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şiliğin temellerinin atıldığı, çocuğun yakın 
çevresinden en çok etkilendiği ve her tür-
lü öğrenmeye açık olduğu dönemi kapsar. 
Okul öncesi eğitimi ise “ilköğretim birinci 
kademeye başlamamış dönemdeki çocuk-
ların kişisel özelliklerine ve gelişim düzey-
lerine uygun; çocuklara zengin ve çeşitli 
uyarıcı olanaklar sağlayarak temel bilgi ve 
beceriler kazandıran; toplumun kültürel ve 
sosyal değerleri doğrultusunda onu en iyi 
şekilde yönlendiren; algılama gücünü artı-
rarak akıl yürütme sürecinde ona yardımcı 
olan ve yaratıcılığını geliştiren; kendini ifa-
de etmesini ve öz denetimlerini kazanmasını 
sağlayan düzenli ve sistemli bir eğitim süre-
cidir” şeklinde tanımlanmaktadır (Yılmaz, 
2003; Dirim, 2004). Milli Eğitim Bakanlığı 
ise okul öncesi eğitimi; isteğe bağlı olarak 
zorunlu ilköğretim çağına gelmemiş 3–5 
yaş grubundaki çocukların eğitimini kapsa-
yan dönem olarak ifade etmektedir (ooegm.
meb.gov.tr). 

Okulöncesi dönem, öğrenmenin en yoğun 
olduğu, temel alışkanlıkların kazanıldığı ve 
bilişsel yeteneklerin hızlı gelişip biçimlen-
diği, çocuğun fiziksel, duygusal, zihinsel ve 
dil gelişim alanlarında olduğu gibi toplum-
sal gelişim alanında da hızlı gelişmelerin 
olduğu bir dönemdir. Bu dönem çocuğunun 
eğitimini üstlenen okulöncesi eğitim ku-
rumları, çocukların gelişimlerini, sağlıklı ve 
düzenli fiziksel koşullar içinde, toplumsal 
ve kültürel açıdan en doğru biçimde yön-

bu ortamda çocuğun özgürce istediği etkin-
likleri seçmesinin ve hareket etmesinin öne-
mi üzerinde durmuş, çocukta hareket, duyu 
ve dil eğitimine dikkat çekmiştir. Erken yaş-
lardaki çocuklara yönelik kurumda eğitim 
uygulamalarının alana katkılarını, özellikle 
çocuğun bilişsel gelişimi üzerinde çalışan 
Piaget ve Vygotsky’nin bilimsel katkıları 
izlemiştir. Bilişsel Gelişim Kuramı’nı orta-
ya koyan Piaget’ye göre, çocuk doğduğun-
da belirli bir potansiyele sahiptir ve uygun 
koşullarda bu potansiyelin en üst noktasına 
ulaşabilir (TED, 2007).

Çocukların bilgi edinmesi, öğrenmesi ve 
bilişsel gelişimleri ancak çevreleriyle et-
kileşimde bulunmalarıyla mümkündür. Bu 
yüzden çocuk için etkin katılarak öğrenebi-
leceği bir çevre hazırlanmalı, eğitim etkin-
likleri, çocuğun doğuştan sahip olduğu özel-
liklerini uygun çevre koşullarında destekle-
yecek şekilde olmalıdır (Carlson, Buskits 
ve Martin, 2000; Baron ve Kalsher, 2002; 
Piaget, 1973). Bilişsel gelişimde sosyal, 
kültürel ve tarihi çevrenin önemi üzerinde 
duran Vygotsky’ye göre düşünce ve dil ara-
sında yakın bir ilişki vardır. Tüm öğrenme-
lerin kaynağı sosyal çevredir ve yetişkinler 
tarafından zenginleştirilmiş sosyokültürel 
çevre, çocuğun bilişsel gelişimine katkıda 
bulunur (Banks ve Thompson, 1995; Goetz, 
Alexander, Ash, 1992). 

Okul öncesi; gelişimin en hızlı olduğu, ki-
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kart, 1993; Akt: Yavuzer, 2003).

Çocuk okul öncesi eğitim kurumuyla tanış-
madan önce doğuştan getirdiği kalıtımsal 
özellikler ve aile yaşantısı içerisinde edin-
diği deneyimleri de taşır. Gelişim sürecinde 
kalıtımsal özellikler ve çevresel etmenler 
birlikte rol oynarlar. Çocuğun doğuştan ge-
tirdiği kalıtımsal özellikler ile içinde bulun-
duğu toplumun sosyo-ekonomik ve kültü-
rel etkisi gelişim sürecinde önemli bir yere 
sahiptir. Çocuğun doğumdan itibaren bilgi, 
beceri ve davranışlarının niteliği çevresel 
koşulların ve kalıtımsal özelliklerin etkisiy-
le şekillenir. Fakat çocuk, dünyaya gerekli 
tüm bilgi ve becerilerle gelmez. Zihinsel, 
bedensel, duygusal sosyal gelişme ve ol-
gunlaşma sürecinde, çocuğa yeni deneyim-
ler edineceği öğrenme olanakları sağlamak, 
çocuğun gelecekteki başarısı için önemlidir 
(Ünal, 2000). Okul öncesi dönem, çocu-
ğun çevresini araştırıp tanımaya çalıştığı, 
çevresiyle iletişim kurmaya istekli olduğu, 
yaşadığı toplumun değer yargılarını ve o 
toplumun kültürel yapısına uygun davranış 
ve alışkanlıkları kazanmaya başladığı bir 
dönemdir. Kişiliğin temellerinin atıldığı bu 
dönemde, çocuğun ev, okul ve sosyal yaşan-
tıda bilinçli bir rehberliğe ihtiyacı vardır. Er-
ken yıllarda uygun eğitim fırsatları sağlana-
rak, çocukların öz-bakım, zihin, dil, sosyal, 
duygusal ve motor yeteneklerinin gelişimi 
desteklenebilmektedir. Çocuğa erken yaş-
larda sağlanacak deneyimlerle elde edilecek 

lendiren, onlarda sağlam bir kişiliğin, sos-
yal duyarlılığın ve yaratıcı zekânın temel-
lerini atan, uzman eğitimci kadroya sahip, 
temel işlevinin eğitim olması amaçlanan 
kuruluşlardır (Hatipoğlu, 1996; Ömeroğlu, 
2000; Poyraz ve Dere, 2003). Okul öncesi 
eğitim kurumlarında çocuğun hiçbir gelişim 
alanı tesadüflere bırakılmaz ve programlar 
dâhilinde çocuk desteklenir. Çeşitli ortam 
ve etkinliklerle çocuklara sosyal beceriler 
kazandırılırken toplumda yerleşmiş değer-
ler de aktarılır (Günindi, 2010). Bugün ge-
linen noktada, çocukluğun ilk dönemlerinin 
çocuğun daha sonraki gelişim dönemleri 
üzerindeki önemli etkileri bilindiğinden, 
tüm çocukların mümkün olduğunca erken 
yaşlardan başlayarak eğitim alması gerekti-
ği kabul edilmektedir (TED, 2007).  

Okul öncesi dönem; gelişimin en hızlı oldu-
ğu, kişiliğin temellerinin atıldığı, çocuğun 
yakın çevresinden en çok etkilendiği ve her 
türlü öğrenmeye açık olduğu dönemi içerir. 
Çocuğun; fiziksel, psiko-motor, bilişsel ve 
sosyal-duygusal gelişimlerinin hızlı olarak 
şekillendiği ve büyük ölçüde tamamlandığı; 
kişiliğinin oluşmaya başladığı okul önce-
si dönemi sağlıklı bir şekilde geçirmesini, 
çocuğu hayata hazırlamayı ve aileyi okul 
öncesi eğitim konusunda bilgilendirmeyi 
amaçlayan okul öncesi eğitim kurumların-
da verilen eğitimin niteliğinin çocuğun tüm 
yaşantısı üzerinde etkili olduğu kabul edil-
mektedir (Kandır, 2001; Evans, 1996; Wei-
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tim kurumlarında öğretmenler tarafından 
hazırlanmalıdır. Bu eğitim yaşantılarından 
yararlanamayan çocukların gelişimleri ya-
vaş olmakta ve çocuklar bu olumsuz izleri 
yaşamları boyunca taşımaya mahkûm edil-
mektedir (Aral, Kandır ve Can, 2000). Bir-
çok araştırma bu kurumlardan yetişen ço-
cukların, zihin, beden, sosyal, duygusal vb. 
gelişim alanlarında diğerlerine göre daha 
ileri olduklarını ortaya koymaktadır. Çün-
kü okul öncesi eğitimi çok özel bir eğitim 
alanıdır ve beraberinde bu eğitimin veri-
mini arttırmak için yetki ve sorumlulukla-
rın önemle dikkate alınması gerekmektedir 
(Poyraz ve Dere, 2001).

Yapılan bilimsel araştırmaların ışığında, ço-
cuğun doğduğu andan itibaren içinde yaşa-
dığı sosyo-kültürel çevreden etkilendiği ve 
olumlu yönde gelişimi için etrafındaki ye-
tişkinlerden destek görmesinin önemli oldu-
ğu, çocukların belirli bir potansiyelle doğ-
duğu ve uygun çevre koşullarında doğuştan 
getirdikleri potansiyellerini en üst noktasına 
kadar geliştirebilmelerinin mümkün olduğu 
bilinmektedir (Ural, 2003). Çocuğun içinde 
yaşadığı sosyokültürel çevreden bu desteği 
alması, alamadığı durumlarda bunun sağ-
lanması, her çocuğun en doğal hakkıdır. 
0–6 yaş, gelişimin en hızlı olduğu yıllardır 
ve tam bu dönemde çocuğa ihtiyaç duyduğu 
destek ve eğitim verilmelidir. Destek ve eği-
timin ertelenerek sonra verilmeye kalkışıl-
ması, çocuğun gelişimini en üst noktaya çı-

temel bilgi, beceri ve alışkanlıklar, çocuğun 
daha sonraki öğrenim yaşamının yanı sıra 
sosyal ve duygusal yaşamını da biçimlendi-
recek güçtedir. Tesadüflere bırakılmayacak 
kadar ciddi, bilimsel ve sistematik bir orga-
nizasyon ile yönlendirilmesi gereken okul 
öncesi eğitim hizmeti, tüm eğitim sistemi-
nin en can alıcı basamağıdır (Dirim, 2004; 
Şahin, 2005; Arı, 2003; Karamanlı, 1998).

Yapılan araştırmalarla çocukluk yıllarında 
kazanılan davranışların büyük bir kısmı-
nın, yetişkinlikte bireyin kişilik yapısını, 
tavır, alışkanlık, inanç ve değer yargılarını 
biçimlendirdiği gözlenmiştir. Bugün özel-
likle gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde 
çocuklar, okul öncesi yıllarının büyük bir 
bölümünü bu amaçla oluşturulmuş eğitim 
kurumlarında geçirmektedirler (Gürkan, 
1988; Şahin, 2005). Çocuğun ilkokulda ba-
şarı kazanmasını sağlayan esas özellik, okul 
öncesi eğitim kurumlarında edindiği bilgi-
ler değildir. Bu konuda rol oynayan temel 
özellik, çocuğun elde edeceği toplumsal 
alışkanlıklar ve tutumlardır. Tüm bunlar, 
çocuğun yeni eğitim düzeyine, yani yeni 
bir yaşam biçimine çabuk uyum sağlaması-
nı kolaylaştırması açısından çok önemlidir 
(Zembat vd., 1994; Akt: Dağlı, 2007).

Çocuklara, okul öncesi eğitim döneminde 
belli davranışları kazandırmak ve gelişim-
lerini desteklemek için gerekli eğitim ya-
şantıları evde ebeveynler, okul öncesi eği-
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şilerle daha iyi diyalog kurar. 

	Kendi yetenek ve becerilerinin farkında 
olarak yetişen çocuklar insanlarla uyum-
lu, sorumluluk ve iş birliği içinde top-
lumdaki yerlerini alırlar. 

	Diş bakımı, beden sağlığı ve diğer tüm 
öz bakım becerileri ve sağlıklı beslenme 
bilinci erken çocukluk eğitimiyle çocuk-
lara kazandırılır. 

	Okul öncesi eğitimi alan çocuk duygu ve 
düşüncelerini daha rahat ifade eder, anla-
ma ve anlatma becerisi gelişir.

Görülüyor ki, çağdaş ve demokratik toplu-
mun gerektirdiği; duygu ve düşüncelerini 
özgürce ifade edebilen, girişimci ve araştırı-
cı, öz denetimini sağlayabilen kendisinin ve 
başkasının haklarına saygılı, yeteneklerini 
kullanma becerisine ve kültür değerlerine 
sahip, ruhsal ve bedensel özellikler yönün-
den sağlıklı bireyler yetiştirmek, ancak okul 
öncesi dönemdeki çocukların eğitimine ge-
rekli önemi vermekle sağlanabilir (Aral vd., 
2000).

Çocukların tüm gelişim alanlarını, sosyal 
yaşantılarını ve geleceğini oluşturmada er-
ken çocukluk eğitimi son derece önemli-
dir. Çocuğun gelişiminde ve öğrenmede üç 
önemli aşama vardır. Birincisi eve dayalı 
öğrenme, ikincisi okul öncesi eğitim sıra-
sında edinilen öğrenme ve üçüncüsü erken 
ilköğretim çağında ki öğrenme aşamasıdır. 

kartması açısından çok geç olacaktır; çünkü 
erken çocukluk dönemindeki gelişim, son-
raki yaşlardaki gelişimi de belirlemektedir 
(TED, 2007).  

Bu bağlamda; okul öncesi eğitim uzman 
personel önderliğinde çocuğun tüm gelişim 
alanlarını destekleyerek istendik yönde sey-
retmesine destek olur.

	Çocuğu ilköğretime hazırlar. 

	Erken çocukluk eğitimi alan çocuklar, 
sonraki eğitim kademelerinde ve hayatta, 
erken çocukluk eğitimi almayan çocuk-
lara göre daha başarılı olur. 

	Suç işleme oranları erken çocukluk eğiti-
mi almayanlara göre daha düşüktür.

	Temel hak ve kavramları, temel davra-
nışları erken yaşta çok daha iyi algılaya-
bilmektedir. 

	Erken çocukluk eğitimi alan çocukların 
ana dilini ve ikinci bir yabancı dili öğ-
renme düzeyleri, okul öncesi eğitim al-
mayanlara göre daha yüksektir. 

	Erken çocukluk eğitimi alan çocuk ken-
disine verilen olanakları en iyi şekilde 
kullanarak karşılaştığı sorunları daha 
pratik bir şekilde çözer. 

	Erken çocukluk eğitimi alan çocuk,  al-
mayanlara göre anne babası dışındaki ki-
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de” sloganıyla bir kampanya başlatmıştır. 
Bu kampanyada, Türkiye’de 1993 yılından 
bu yana uygulanan aile eğitimlerinde top-
lam 300.000 aileye ulaşılarak eğitim veril-
miştir. Ancak değişen ve gelişen toplumsal 
şartlar karşısında aile eğitimine yeni bir 
ivme kazandırmak amaçlanmış ve bu amaç 
doğrultusunda 0-18 yaş grubundaki çocuk-
lara nasıl yaklaşılması gerektiğini içeren 
bir aile eğitimi programı hazırlanmıştır. Bu 
program kapsamında, “çocukla daha etki-
li iletişim kurma yolları, çocuğun zihinsel, 
bedensel, sosyal ve duygusal gelişim alan-
larını tanımak ve desteklemek için yapılma-
sı gerekenler” konularında özellikle deza-
vantajlı bölgelerde yaşayan ailelere eğitim 
seminerleri düzenlenecektir. Kampanya 
kapsamında öncelikli 12 ildeki 0-18 yaş 
arasında çocuğu olan 75 bin dezavantajlı 
aileye ulaşılması hedeflenmiştir (Haktanır, 
Dağlıoğlu ve Güler, 2010).

Kidsmart Projesi: Okul Öncesi Eğitimi 
Genel Müdürlüğü ile IBM Türk Limited 
Şirketi arasında Kıdsmart Projesi Ortaklık 
Sözleşmesi imzalanmıştır. Okul öncesi eği-
tim içinde yer alan çocukların kavramsal ve 
sosyal gelişiminde Bilgi ve İletişim Tekno-
lojilerinin (BİT) etkin bir biçimde kullanıl-
ması, okul öncesi eğitimi öğretmenlerine 
erken öğrenme ortamları içinde yer alan, 
yeni teknolojilerin anlamlı bir biçimde kul-
lanımını geliştirmelerinde destek vermek ve 
bilgi teknolojilerine düzenli olarak erişebi-

Bunların hepsi birbiriyle çok güçlü bir bağ-
lantı içindedir. Bu bağlantı sağlandığı tak-
dirde daha iyi eğitimli çocukların ortaya 
çıkması kaçınılmazdır (Dall, 1997). 

Bütün bu veriler ışığında, erken çocukluk 
dilimini kapsayan dönemde, çocukların 
gelecekteki yaşantılarına en iyi şekilde ha-
zırlanabilmeleri, hızla gelişen ve değişen 
dünyaya ayak uydurabilmeleri ve yaşadığı 
toplumunda bu gelişimden olumlu yönde 
etkilenmesini sağlayabilecek donanım ve 
yetenekleri kazanabilmesi için okul öncesi 
dönemde eğitim alması hem çocuk hem de 
yaşadığı toplum için vazgeçilmez bir unsur-
dur. Ülkenin içinde bulunduğu sosyo-eko-
nomik şartlar düşünüldüğünde, çocukların 
bu eğitim imkânlarından yararlanabilmesi 
için mevcut kurumların erişemediği birey-
lere alternatif durumlar sağlanmalıdır ve 
okul öncesi eğitimin nicelik ve nitelik yö-
nünden hızlı bir ivme kazanması gerekmek-
tedir. Okul öncesi eğitimi alanında süratle 
ilerleme sağlanabilmesi için bu konuda res-
mi, özel ve gönüllü bütün kurum, kuruluş 
ve birimlerin işbirliği yaparak projeler ve 
modeller üretmesi gerekmektedir. Milli eği-
tim bakanlığı ve sivil toplum kuruluşlarının 
yapmış olduğu projeler ve alternatif model-
lerin başlıcaları şu şekildedir:

Aile Eğitimi Kampanyası: 2010 yılında 
MEB, Avrupa Birliği ve UNICEF’in deste-
ğiyle “Ailem Eğitimde, Geleceğim Güven-
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destekleyen bir araç olduğu, çocuklar tara-
fından rahatça kullanıldığı, bireysel çalışma 
imkânı verdiği, sosyo-ekonomik düzeyi dü-
şük aile çocuklarının devam ettiği okullarda 
setin işlevselliğinin daha yüksek olduğu tes-
pit edilmiştir (MEB, 2011). 

Ev Okulum Projesi: Okul Öncesi Eğitimi 
Genel Müdürlüğü ile Anne Çocuk Eğitim 
Vakfı iş birliğinde “Ev Okulum” projesi 
kapsamında İstanbul ilinin göç alan bölge-
lerinde elverişsiz sosyo-ekonomik şartlarda 
yaşayan, erken çocukluk eğitimi hizmetle-
rinden faydalanamayan (60–72 ay) çocuk-
ların annelerini desteklemek amacıyla; 12 
haftalık süre ile gönüllü eğitimciler tara-
fından ev merkezli bir okul öncesi eğitim 
faaliyetidir. Proje kapsamında; 2050 anne 
ve 2100 çocuğa eğitim verilmiş olup, halen 
1155 annenin eğitimi sürmektedir. Çalışma-
lar; saha taramaları, tanışma toplantıları ve 
ev okulum kursları olarak düzenlenmekte-
dir (MEB, 2011b). 

Dünya Bankası-Temel Eğitim Projesi II. 
Faz: Proje kapsamında yürütülen faaliyet-
ler yerel ve merkezi düzeyde yürütülen fa-
aliyetler olarak değerlendirilmektedir. Okul 
Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü’nün proje 
kapsamındaki faaliyetleri şunlardır:

— 300 Okul Öncesi Eğitim Ek Derslik İn-
şaatı. 

— 300 Okul Öncesi Eğitim Okulunun Do-
natımı 

lenlerle erişemeyenler arasındaki eşitsizli-
ğin azaltılması amacıyla, Kidsmart Eğitim 
setinden; 

•	 2009’da 50 adet İstanbul-Ankara

•	 2009’da 154 adet; Ankara, Adıyaman, İs-
tanbul, Ağrı, Batman, Bitlis, Elazığ, Er-
zurum, Kayseri, Malatya, Mardin, Siirt, 
Şanlıurfa, Van. 

•	 2010’da 104 adet; Adıyaman, Afyonka-
rahisar, Ağrı, Aksaray, Ankara, Batman, 
Bayburt, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Ela-
zığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Gü-
müşhane, İstanbul, Kayseri, Konya, Ma-
latya, Manisa, Mardin, Siirt, Şanlıurfa, 
Uşak, Van. 

•	 2010 yılında yine 21 adet İstanbul, Anka-
ra ve Adana illerine gönderilmiştir.

•	 2011’de ise 104 adet Ardahan, Çorum, 
Hakkâri, Kahramanmaraş, Kars, Kasta-
monu, Muş, Sivas, Şırnak, Tunceli illeri-
ne gönderilmesi planlanmaktadır. 

İlgili firma tarafından KidSmart eğitim se-
tinin kullanımı konusunda öğretmenlere 
eğitim verilmiştir. İlgili setin çocukların 
gelişimlerine katkılarını tespit etmek ama-
cıyla, Genel Müdürlüğün yetkililerince 
Ankara’da saha taraması ve setin dağıtımı 
yapılan illerdeki yönetici ve öğretmenlere 
anket uygulanmıştır. Yapılan çalışma sonu-
cunda KıdSmart eğitim setinin; çocukların 
ilgisini çektiği, günlük eğitim ihtiyaçlarını 
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olma düzeyini artırmayı ve optimal psiko-
sosyal gelişmeyi, onun daha iyi beslenmesi-
ni ve sağlıklı olmasını sağlayacak bir ortam 
yaratmayı amaçlamaktadır. Ayrıca çocuğun 
gelişiminde annenin rolünü artırmayı ve 
bilgilendirmeyi, böylece onun kendini duy-
gusal olarak güvende hissetmesini, öz say-
gısının gelişmesini, aile planlaması, üreme 
sağlığı konularında bilgilenmesini de sağla-
maktadır.

Bu program ile çocuk gelişim alanları ve 
özellikleri, çocuk yetiştirmede disiplin yön-
temleri, çocukla iletişim kurma becerileri, 
beslenme, cinsel eğitim, ders çalışma alış-
kanlıkları, okul-aile işbirliği gibi konular 
öğretmen el kitabı ve ekleri eşliğinde Grup 
Lideri tarafından sohbet şeklinde işlenmek-
tedir. Amaç, anneleri çocuk yetiştirme ko-
nularında bilgilendirmek, tutum ve davranış 
değişikliği yaratabilmektir (www.acev.org).

Okul Öncesi Veli-Çocuk Programı (OV-
ÇEP): Okul Öncesi Veli Çocuk Eğitim 
Programı (OVÇEP), okul-aile arasındaki iş-
birliğini güçlendirerek, çocuğa verilen eği-
tim desteğinin sürekli ve birbirini tamamlar 
nitelikte olmasını sağlayan, çocukların zi-
hinsel gelişimini, sözel ve sayısal becerile-
rini destekleyerek okula hazır başlamalarını 
sağlayan bilimsel temelli bir eğitim prog-
ramıdır. Halen okul öncesi eğitim almakta 
olan 6 yaşındaki çocukları hedeflemektedir. 
Okul Öncesi Veli Çocuk Eğitim Programı 

— 800 Okul Öncesi Eğitim Okuluna Eğitim 
Materyali Alımı 

— 4500 Öğretmene Hizmet İçi Eğitim 
(Haktanır, Dağlıoğlu ve Güler, 2010). 

Anne Çocuk Eğitim Vakfı’nın (AÇEV) 
Okul Öncesi Eğitim Çalışmaları: Vakfın 
çalışmaları daha çok erken çocukluk prog-
ramları geliştirme ve uygulama alanındadır. 

Anne-Çocuk Eğitim Programı (AÇEP): 
Bilimsel temelli ve ev merkezli bir eğitim 
programı olan AÇEP; 5–6 yaş arasında daha 
önce okul öncesi eğitim hizmeti almamış 
çocuklara ve annelerine yönelik olarak ha-
zırlanmıştır. Bu programda, doğrudan an-
nelere ulaşılarak okul öncesi eğitimi konu-
sunda destek verilmektedir. Böylece, okula 
gidemeyen çocuğun eğitim ihtiyacının ev 
ortamında karşılanması hedeflenmektedir. 
Program, vakfın genel hedeflerine uygun 
olarak özellikle sosyal-ekonomik şartlar 
açısından olumsuz koşullarda yaşayan okul 
öncesi yaşlardaki çocukların yaşamlarında-
ki risk faktörlerini azaltmak için onların tüm 
(bilişsel, duygusal, sosyal ve fiziksel) geli-
şim alanlarını destekler. Böylece yaşamla-
rındaki örselenme ile dayanırlılık arasında-
ki dengeyi dayanırlılığa doğru kaydırmayı 
amaçlar. 

Programın hem anneyi hem de çocuğu he-
deflemesine paralel olarak her iki gruba 
yönelik olarak hedefleri vardır; çocukta bi-
lişsel zenginleşme sağlayarak okula hazır 
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Programda okulum, duygularım, canlı-can-
sız varlıklar, taşıtlar ve trafik, vücudumuz 
ve sağlığımız, hayvanlar, zaman, çevremiz, 
yapabildiklerim ve büyüyünce yapabilecek-
lerim, haberleşme ve iletişim gibi konular 
işlenmektedir. Ayrıca, uygulamanın çeşitli 
aşamalarında çocuklara çevreyi tanıtıcı çe-
şitli geziler düzenlenmekte, sağlık taramala-
rı yapılmaktadır. Anne Destek Programı’nda 
işlenen konular;

•	 Önleyici Sağlık: Çocuk ve kadınlara yö-
nelik önleyici sağlık, kazalardan korun-
ma, hastalık halinde yapılacaklar gibi 
bilgilerin verilmesi amaçlanır.

•	 Aile-Çocuk İlişkisi: Ailelerde çocuk ye-
tiştirme ile ilgili doğru tutumlar ve ya-
pılması ve yapılmamsı gerekenlerle ilgili 
bilgilerin aktarılması amaçlanır.

•	 Beslenme: Sağlıklı beslenmeye ilişkin 
bilgiler verilmesi amaçlanır.

•	 Okula Hazırlık: Çocuğun okula hazır 
başlaması için neler yapılması gerektiği 
konusunda bilgiler verilmesi amaçlanır 
(www.acev.org).

Baba Destek Programı (BADEP): Baba 
Destek Programı (BADEP), babaya des-
tek vererek çocuğun çok yönlü gelişimine 
katkıda bulunmayı hedefleyen bilimsel bir 
yetişkin eğitim programıdır. Katılımcı ve 
yüz yüze eğitim tekniklerinin kullanıldığı 
program babaların çocukla iletişimini sağ-

çocukların okula hazır başlamalarını sağ-
lamak için onların zihinsel gelişimini, sö-
zel ve sayısal becerilerini desteklemek ve 
okul-aile işbirliğini güçlendirmek amacıyla 
hazırlanmış bir programdır (www.acev.org).

Okul Öncesi Eğitim ve Anne Destek 
Programı: Bu program ihtiyacın yoğun 
ama eğitime katılımın en az olduğu böl-
gelerde bulunan ve olumsuz şartlarda ya-
şayan, daha önce eğitim almamış 5-6 yaş 
grubu çocukları hedefleyen bir okul öncesi 
eğitim programıdır. Bu çocuklar yeni eğitim 
yılında ilköğretim okuluna başlayacak olan 
çocuklardır.

Okul Öncesi Eğitim Programı; çocuğun tüm 
gelişimi alanlarını hedefleyen dört modül-
den oluşmaktadır.

•	 Bedensel gelişim modülü: Öz bakım be-
cerilerini geliştirmeyi amaçlar (bedensel 
hareketler, temizlik, sağlıklı beslenme 
alışkanlıkları).

•	 Dil gelişimi modülü: Kelime haznesinin 
gelişimi ve çeşitli dilbilgisi yapılarının 
kullanımını destekleyerek anlatı beceri-
lerinin geliştirilmesini amaçlar.

•	 Bilişsel gelişim modülü: Kavramsal geli-
şimi ve sözel-sayısal becerileri geliştire-
rek okula hazırlamayı amaçlar.

•	 Duygusal ve sosyal gelişim modülü: Ço-
cuğun yaşıtları ve büyükleriyle olumlu 
sosyal ilişkiler kurabilmesini, duyguları-
nı tanımasını ve dile getirmesini amaçlar.
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lerini,

	Evdeki iş ve sorumluluk dağılımında de-
mokratik tutumu benimsemelerini,

	Demokratik disiplin yöntemlerinde bilgi 
ve beceri edinmelerini,

	Edindikleri bilgi ve becerilerini çevrele-
rinde de kullanabilmelerini amaçlar.

Bu amaçlara ulaşmaya yönelik 12 oturum-
dan oluşan programın her oturumunda bir 
temel konu işlenmektedir. Katılımcıların 
eşlerine beşinci ya da altıncı haftada prog-
ramın içeriğini anlatan bir anne oturumu 
yapılmaktadır. Bu oturumda programda yer 
alan bilgi ve becerilerin yanı sıra, babaların 
programdan en etkin faydayı sağlaması için 
annelerin yapabilecekleri konular işlenmek-
tedir (www.acev.org).

Aile Mektupları Projesi: Aile Mektupları, 
anne ve babaya çocuk sahibi olmayı düşün-
dükleri andan başlayarak, hamilelik ve ço-
cuklarının 0–3 yaş döneminde destek ver-
mek üzere tasarlanmış mektuplardan oluşan 
bir eğitim programıdır. Program, çocuk 
sahibi olmayı düşünen aileleri, anne aday-
larını ve 0–3 yaş grubu çocuğu olan anne-
babaları hedeflemektedir. Aileleri hamile-
lik, doğum, doğum sonrası anne ve bebeğin 
sağlığı, beslenmesi, yaşanan sorunlar, çocu-
ğun duygusal, sosyal ve zihinsel gelişimini 
desteklemesi, babanın rolü ve önemi konu-
sunda bilgilendirmeyi hedeflemektedir. 

lıklı kurmasını ve çocukların gelişimlerini 
desteklemeleri için babalarda davranış de-
ğişikliği oluşturmayı hedeflemektedir.

Baba Destek Programı’nın hedef kitle-
si 3–11 yaşları arasında çocukları olan oku-
ma yazma bilen her eğitim düzeyinden ba-
balardır. Babaların, çocuklarının gelişimin-
de daha etkin ve olumlu bir rol oynamaları 
için geliştirilmiş bilimsel temelli bir eğitim 
programı olan BADEP, babaların çocuk ge-
lişimi ile ilgili bilgi düzeylerini arttırmayı, 
iletişim becerileri kazanmalarını ve  daha 
demokratik bir tutumu benimsemelerini he-
deflemektedir.

Ailenin anne, baba ve çocuklardan oluşan 
bir bütün olduğu düşünülerek çocuğun ge-
lişiminde anne kadar önemli rol oynayan 
babaların;

	Çocuk gelişiminde önemli olduklarını 
fark etmeleri,

	Çocukları ile birlikte vakit geçirmelerini, 
birlikte etkinlik yapmalarını,

	Çocukların gereksinmeleri ile ilgili bilgi-
lenmeleri,

	Çocukla ilgili uygun beklentiler edinme-
leri,

	Babanın öğretmen-veli işbirliğinde daha 
aktif rol almalarını,

	Evlilik ve aile içi iletişimi geliştirmeleri-
ni, Şiddet içeren davranışları değiştirme-
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Aile-Çocuk Eğitim Programı: Program, 
sosyo-ekonomik yönden elverişsiz koşul-
larda yaşayan 0–6 yaş çocukları ve ailele-
rine yönelik olarak Milli Eğitim Bakanlığı 
koordinatörlüğünde Tarım Bakanlığı, Sos-
yal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu 
Genel Müdürlüğü ve Eğitim-Sen tarafından 
UNICEF desteğiyle uygulanmaktadır. Prog-
ram iki bölümden oluşmaktadır: Aile Eğitim 
Programı (AEP) ve Gelişimsel Eğitim Prog-
ramı (GEP) (Bekman ve Gürlesel, 2005). 

Anne-Baba-Çocuk Eğitim Projesi: Genç 
kızları, anne adaylarını, diğer kadın ve er-
kekleri yetiştirmeyi amaçlayan bu program, 
1997–98 öğretim yılında Mili Eğitim Ba-
kanlığı Kız Teknik Öğretim Genel Müdür-
lüğü tarafından başlatılmıştır. 81 ilde devam 
eden projede 5 yılda toplam 1.399.741 kişi-
ye ulaşılmıştır (Bekman ve Gürlesel, 2005). 

Ana-Baba Okulu: İstanbul Üniversitesi 
Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi tarafın-
dan yürütülen Ana-Baba Okulu’nda be-
beklik dönemi, okul öncesi dönem, temel 
ihtiyaçların kazandırılmasında ailenin rolü, 
son çocukluk dönemi, ergenlik dönemi, 
çocuğun cinsel eğitimi, yaygın anne-baba 
tutumları, çocuklarla olumlu iletişim kur-
ma yolları, çocuklarda uyum ve davranış 
bozuklukları, eğitim başarısını yükseltme-
de, sağlıklı ve mutlu insanlar yetiştirmede 
ailenin rolü, eşler arasındaki ilişkilerden 
doğan sorunlar, çalışan anne ve çocuğu, ba-

Programın içeriği hamilelik dönemine ve 
bebeğin ilk üç senesine ilişkin bilgi içeren 
toplam 30 mektup formatında hazırlanmış-
tır. İlk altı mektup hamilelik dönemini an-
latmaktadır. Sonraki 12 mektup bebeğin ilk 
yılından, daha sonraki 12 ise bebeğin ikinci 
ve üçüncü yılından bahsetmektedir. Anne 
adaylarına, annelere ve babalara hamile-
lik öncesi, hamilelik süreci, bebeğin ilk üç 
yıldaki gelişimi, dikkat edilmesi gereken 
konular, aşılar, hastalıklardan korunma, 
beslenme, tuvalet eğitimi, aile içi iletişimin 
önemi vb. pek çok konuda detaylı bilgiler 
verilmektedir. Bu bilgilerin bir kısmı bir 
arkadaşın diğerine yazdığı bir mektupta 
verilmekte ve bu kişinin bu dönemlere iliş-
kin yaşadıklarını anlatmaktadır. Bu nedenle 
programa “Aile Mektupları” adı verilmiştir 
(www.acev.org).

7 Çok Geç Kampanyası: AÇEV, çocuğun 
0–6 yaş döneminde alması gereken okul ön-
cesi eğitiminin önemi konusunda kamuoyu-
nu bilinçlendirmek, bu konuya her kesimden 
destek oluşturmak ve Türkiye’deki bütün 
çocukların okul öncesi eğitim hizmetinden 
yararlanabilmesini sağlamak amacıyla bu 
kampanyayı düzenlenmiştir. Bu kapsamda, 
hamilelik sürecinden başlayarak, ilk 6 yı-
lında çocuğun gelişimini desteklemek için 
farklı konularda bilgi, öneri ve fikir sunarak 
ailelere yardımcı olunmakta ve soruları ce-
vaplandırılmaktadır (www.7cokgec.org).
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lağı ile dinleme, kendini doğru ifade etme 
ve takdir-teşvik konularında ailelere örnek-
lerle bilgi verilmektedir (www.acev.org).

Açık Okul Öncesi Eğitim Projesi: YA-PA 
yayın kuruluşunun Haziran 1994’ten beri 
yurt çapında kurmuş olduğu bayi teşkilatı 
ile sürdürülen bu modelde, uzmanlar aracı-
lığıyla anne-babalara açıklamalar yapılmak-
ta ve kitaplar önerilmektedir (Çoker, 1994; 
Oktay, 2005). 

Bakıcı Anne Eğitim Programı: Çalışan 
annelerin çocuklarının bakımı için ihtiyaç 
duydukları bakıcıların eğitimine yönelik 
bir programdır. İlk örneği MEB, Çalışma 
Bakanlığı, SHÇEK işbirliği ile hazırlanmış 
olan bu program, en çok ihtiyacın olduğu 24 
yerleşim biriminde uygulanmış ve 800’den 
fazla bakıcı anne eğitilmiştir (Bekman ve 
Gürlesel, 2005). 

Benzer bir çalışma, “0–6 Yaş Evde Çocuk 
Bakım-Eğitim Elemanı Yetiştirme Progra-
mı” adıyla İstanbul Beşiktaş Belediyesi’nin 
liderliği, Eğitim Bilimcileri 36 Derneği’nin 
ortaklığı ve Avrupa Komisyonu’nun finans-
man katkısı ile gerçekleştirilmiştir. Projenin 
temel hedefi, Beşiktaş İlçesinde yaşayan iş-
siz lise mezunu genç kız ve ev kadınlarını 
eğiterek meslek edindirmek ve evde çocuk 
bakımı ve eğitimi alanındaki mevcut nite-
likli personel açığına cevap vermektir (Yeni 
Fırsatlar Programı Raporu, 2006). 

Çok Amaçlı Okul Öncesi Eğitim Mode-

ba-çocuk ilişkisi konularını kapsayan 33 sa-
atlik bir eğitim programı uygulanmaktadır. 
İstanbul’dan sonra 23 ilde daha uygulanan 
bu programa 16.000 anne-baba katılmıştır 
(Yavuzer, 1989; Oktay, 2005; Bekman ve 
Gürlesel, 2005). 

“Anne Baba Olmak” Seminerleri: AÇEV 
uzun süreli davranış ve tutum değişikliği 
hedefleyen programların yanı sıra  çocuk 
eğitimi konusunda farkındalığı artırmak ve 
aileleri bilgilendirmek üzere kısa seminerler 
geliştirmiştir.

Seminerler, ailelerin çocuk gelişiminde-
ki önemi konusunda farkındalık yaratmayı 
ve aileleri bilgilendirmeyi hedeflemektedir. 
Çocuk yetiştirme konusunda aileleri farklı 
tutumları ele alınmakta ve katılımcı anne-
babalara çocuğun sağlıklı gelişimine katkı-
da bulunabilecekleri yöntemler anlatılmak-
tadır. Çocuklarla iletişim ve olumlu disiplin 
yöntemleri hakkında bilgiler verilmektedir. 
Bu seminerler, çocukları okul öncesi ve il-
köğretim döneminde 0–14 yaş arasında olan 
aileleri hedeflemektedir.

Seminerde ailelerde görülen çocuk yetiş-
tirme tutumları örnekleriyle ele alınmakta, 
baskıcı ve tavizkar davranış biçimlerinde 
yetişen çocukların özellikleri anlatılmakta-
dır. Ayrıca, beklenen özelliklerde çocuklara 
ulaşmak için gerekli olan demokratik tutum 
hakkında bilgilendirme yapılmaktadır. De-
mokratik tutum içerisinde kurallar, can ku-
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cuk gelişimine katkıda bulunan eğlenceli ve 
eğitici bir programdı. Orijinali Amerika’da 
geliştirilen Susam Sokağı programının Türk 
çocuklarına uyarlaması, bugüne kadar ger-
çekleştirilmiş en geniş katılımlı ve bilimsel 
temelli bir çalışmanın sonucudur. 5–6 yaş 
çocuklarının ilköğretim için gerekli önbe-
cerileri kazanması amacıyla hazırlanmış 
olan bu programla ilgili değerlendirmeler 
sonucunda, hem yetişkinlerin hem de daha 
küçük yaşlardaki çocukların programdan 
yararlandıkları dikkati çekmektedir. TRT 
ve AÇEV işbirliği ile hazırlanan ‘Benim-
le Oynar mısın?’ televizyon programının 
amacı, çocukların zihinsel, fiziksel, sosyal 
ve duygusal gelişimini desteklerken onların 
anne-babalarını da bilinçlendirmektir (Ok-
tay, 2005; Bekman ve Gürlesel, 2005). Kitle 
iletişim araçlarıyla yapılan anne-babalara 
yönelik çeşitli eğitici programlar süreklilik 
göstermese de anne-babaları bilinçlendir-
meye yönelik çalışmalar arasında sayılabi-
lir.

Video ile Anne-Baba Eğitim Programı: 
0–3 yaş çocuk sahibi olan anne-babalara yö-
nelik olan bu programda, bu yaş grubunun 
gelişim özelliklerini kültürel şartlar içinde 
ele alan eğitici programlar kısa video filmler 
şeklinde hazırlanmıştır (Yılmaz, Ergutay ve 
Ülküer, 1995; Oktay, 2005). 

Ülkemizde dezavantajlı bölgelerde yetişen 
çocukların sayısının oldukça fazla olması, 

li: MEB, UNICEF, Küçükçekmece Beledi-
yesi ve Marmara Üniversitesi işbirliğinde 
İstanbul’da gerçekleştirilen bu çalışmada 
kurulan merkez beş birimden oluşmaktadır: 
Bağımsız bir anaokulu ve gezici otobüs ana-
okulu (mobil anaokulu) okul öncesi eğitim 
birimi içinde yer almaktadır. Ayrıca yetiş-
kin eğitimi, aile danışma, araştırma, eğitici 
materyal ve araç geliştirme birimleri bulun-
maktadır. Bu merkezin ana amacı 3–6 yaş 
çocuklarının eğitimini sağlamak, çocukları 
eğitecek öğretmenler, müfettişler ve anne-
babaların eğitimini de gerçekleştirmektir 
(Oktay, 1999). 

Okul Öncesi Eğitim Çalışmaları: Kadın 
ve Çocuk Merkezleri Projesi: Kadın Eme-
ğini Değerlendirme Vakfı’nın, SHÇEK’le 
birlikte yürüttüğü bu projede, merkezlerin 
kurulmasında anneler/kadınlar mahalleler-
de ihtiyaç belirlemesi yapmakta ve bu ihti-
yaca göre mahalle yuvası ya da oyun odası 
açılmaktadır. Aileler eğitime aktif olarak 
katılmaktadır. Annelere/kadınlara da ayrı 
bir mekânda sosyal ve ekonomik alanlarda 
eğitim ve beceri desteği verilmektedir. Yıl-
da yaklaşık 1000’den fazla kadın ve çocuğa 
hizmet veren 15 merkez kurulmuştur (Bek-
man ve Gürlesel, 2005). 

Televizyon Aracılığıyla Uygulanan Okul 
Öncesi Eğitim Programları: TRT’de uzun 
bir süre yayımlanan ‘Susam Sokağı’ prog-
ramı, televizyon aracılığıyla okul öncesi ço-
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ğulcu toplumlar kurmak ve gelirde eşitlik 
sağlamak gibi zorlu alanlarda destek sağ-
layarak önemli katkılarda bulunmaktadır. 
Beyin gelişimine paralel olarak, okul öncesi 
dönem insan sermayesine yapılan yatırım-
ların getiri oranı en yüksek olduğu dönem 
niteliğindedir. Bu oran yaş ilerledikçe gi-
derek azalmaktadır. Bu sebeple okul öncesi 
eğitim yalnızca önemli bir eğitim basamağı 
değil, aynı zamanda önemli bir yatırım aracı 
haline dönüşmüş durumdadır (Niron, 2011).

“Çocuklara yatırım yapmak için onların 
birer yetişkin olmasını bekleme lüksümüz 
olmadığı gibi, onlar okula başlayana kadar 
bekleme lüksümüz de yok. Çünkü o za-
man müdahale etmek için çok geç olabilir” 
(Heckman, 2008) anlayışından hareketle 
mevcut hizmetlerin yaygınlaştırılması ve 
geliştirilmesi için her geçen gün daha faz-
la çalışma, proje ve model ile okul öncesi 
dönemin yaygınlaştırılması hatta okul önce-
sinden faydalanamayan çocuğun kalmama-
sı gerekmektedir. 
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KÜLTÜREL FARKLILIKLARIN KRİZE DÖNÜŞ(TÜRÜL)
MESİ: 

BATI TOPLUMLARINDA İSLAMOFOBİ

Mehmet ANIK

Bartın Üniversitesi Ede�iyat �akültesi Sosyoloji Bölümü

Özet: İslamofobi, 11 Eylül 2001 tarihinde Amerika’da gerçekleşen saldırılardan sonra, Batı’da 
sıklıkla kullanılan kavramlardan biri olmuştur. Bu çalışma, Batı toplumlarında görülen İslamofobinin 
sadece yakın zamana özgü bir olgu olmadığı tezini içermektedir. Dolayısıyla çalışmada öncelikle 
İslamofobinin Batı toplumlarındaki tarihsel arka planı üzerinde durulacaktır. 11 Eylül’de gerçekleşen 
saldırılardan sonra, gerek Avrupa’da gerekse de Amerika ve Avustralya’da yaşayan Müslüman 
kişiler, inançlarından dolayı ekonomik, sosyal ve siyasal düzeyde ayrımcılığa maruz kalmaya 
başlamışlardır. Batı toplumlarında İslamofobi söylemlerinin yükselmesiyle, İslâm’ın Batı kültürüyle 
ortak değerleri olmayan, hatta Batılı değerlerle çatışan ve bu değerleri ortadan kaldırmayı gaye 
edinmiş bir din, hatta dinden de öte siyasal bir ideoloji olduğu yönündeki argümanlar yaygınlık 
kazanmaya başlamıştır. İslamofobinin yaygınlaşmasıyla, Batılı toplumlarda antisemitizmin yerini, 
anti-islamizmin aldığını söylemek yanlış olmayacaktır. İslamofobi etrafında oluşturulan korku ve 
nefret ile birlikte, Müslümanlara karşı yapılan ayrımcılık ve ırkçılık meşrulaştırılmaya çalışmıştır. 
Böylece Batılı toplumlarda yaşayan Müslümanlar, “Yeni Kuşak Siyahlar” konumuna gelmişlerdir.

Anahtar Kelimeler: İslamofobi, kültürel farklılık, Batı, ayrımcılık, ırkçılık, yabancı düşmanlığı, 
çokkültürcülük.

CONVERSION OF CULTURAL DIFFERENCES INTO CRISIS:
ISLAMOPHOBİA İN WESTERN SOCİETİES

Abstract: Islamophobia, after the 9/11 attacks in USA, became one of the most frequently used 
concepts. This study icludes the idea that the Islamophobia in Western societies in not an issue of 
only contemporary times. Thus, the historical background of Islamophobia in the Western societies 
is to be handled first. After 9/11 attacks, Muslim people living in Europe, America or Australia faced 
economical, social and political discrimination due to their beliefs. By the rise of Islamophobic 
rhetoric in Western societies, the ideas asserting Islam as a religion, or even a political ideology which 
has nothing in common with Western values, in addition is conflictual to Western values and wants 
to destroy them, started to occupy space. It would not be uncorrect to say that by the widespreading 
of Islamophobia, anti-Islamism replaced anti-Semitism in Western societies. Discrimination and 
racism towards Muslims is tried to be justified with the fear and hate formed around Islamophobia. 
By this way, the Muslims living in the Western societies formed the “New Black Generation”. 

Keywords: Islamophobia, cultural difference, West, discrimination, racism, xenophobia, 
multiculturalism.
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GİRİŞ

İslam dinine ve Müslümanlara karşı önyar-
gılı bir tutumun sonucu olarak meydana 
gelen nefreti veya irrasyonel korkuyu ifade 
eden “islamofobi” kelimesi, 1980’li yılların 
sonundan itibaren literatürde kullanılmaya 
başlansa da, kelimenin asıl yaygınlık ka-
zanması, 11 Eylül 2001 tarihinde ABD’deki 
ikiz kulelere yapılan saldırıların sonrasında 
olmuştur. Batı’da İslamofobi ekseninde sür-
dürüle gelen tartışmaları farklı bağlamlar 
dahilinde ele alıp değerlendirmek mümkün-
dür. Öncelikle bu tartışmalar bağlamında 
her ne kadar 11 Eylül 2001 tarihi bir dönüm 
noktası olarak görülse de, Batı’daki İslam 
karşıtlığının tarihsel açıdan çok daha derin-
lerde yatan izlerinin bulunduğunu söylemek 
mümkündür. Bu tür bir dönemlendirmeyi, 
İslam’ın bir din olarak ortaya çıkışına ve 
Batı’da bu dine karşı gösterilen tepkilere 
kadar uzatmak mümkündür.

İslamofobi konusunu sömürgecilik tarihi 
bağlamında da değerlendirmek mümkün-
dür. Bu dönemde Batılı sömürgeci devletle-
rin İslam inancına sahip ülkelerle kurdukla-
rı ilişki biçimi bu açıdan önem taşımaktadır. 
Yine konu açısından bir diğer önemli dö-
nüm noktası ise, klasik sömürgeciliğin son 
bulmasının akabinde, Batı’nın eski sömür-
gelerinden Batılı ülkelere yönelik uluslara-
rası bir göç akışının olmasıdır. Çoğunlukla 
Müslüman nüfusun bulunduğu Batı’nın 

eski sömürgesi ülkelerden, Batı’ya doğru 
gerçekleşen göç hareketlerinin üzerinde bu 
yönüyle durmak gerekir. Askeri ve ticari 
ilişkilerin dışındaki bu kültürel karşılaşma 
ve aynı toplum içerisinde bir arada olma 
hali ile bu bir aradalığın sınırlarının ne ol-
duğunun tespiti, konumuz açısından önem 
taşımaktadır. 

II. Dünya Savaşı’nın akabinde Batı’daki 
emek piyasası açığını kapatmak için dışa-
rıdan işçi ithaline gidilmesinin akabinde, 
Batı’da İslam inancına sahip göçmenlerin 
sayısında giderek bir artış olmuştur. Baş-
langıçta misafir işçi olarak görülmelerine 
karşın bu göçmenlerin, Batılı toplumlarda 
kalıcı hale gelmeleri ve de sosyal yaşamın 
farklı alanlarında giderek daha çok görünür 
olmaları, İslamofobi söylemlerinin başlıca 
kaynaklarından birini oluşturmuştur. Batılı 
ülkelerdeki Müslümanların, yaşadıkları top-
lumlarda söz hakkı talep etmeleri ve siyasal 
alanda giriştikleri tanınma mücadelesi, İs-
lamofobi eksenindeki karşıt mücadeleye de 
gerekçe gösterilmiştir.

Son olarak, özellikle 11 Eylül 2001 tarihin-
deki saldırılarla başlayan ve Batılı ülkeleri 
de kapsayan farklı coğrafyalardaki çeşitli 
terör saldırılarının kaynağının İslam inancı 
olarak görülmesinin, Batılı ülkelerde yaşa-
yan Müslümanların ötekileştirilmesini ve 
dışlanmasını hızlandıran bir sürece neden 
olduğunu belirtmek gerekir. Ancak özellikle 
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yası arasındaki çatışmanın temel dinamikle-
rinden biri olan İslam’ın, Orta Doğu’da bir 
din olarak ortaya çıkışı da bu döneme gel-
mektedir.

Roma İmparatorluğu’ndaki güçlü merkezi-
yetçiliğe karşın, feodal dönemin en belir-
gin özelliği, merkezi otoritenin zayıflığıdır. 
Siyasal, sosyal ve iktisadi açıdan yerelliğe 
dayalı dağınık bir yapılaşmanın ortaya çık-
tığı bu dönemde Papalık, Batı dünyasındaki 
tek merkezi otoriteyi oluşturmuştur.2  Her 
ne kadar Avrupa, Hristiyanlığı resmi bir 
din olarak çok daha önceki dönemlerde be-
nimsemişse de, Hristiyanlığın etkisinin asıl 
belirleyici konumuna gelmesi, İslam’ın ya-
yılışı sonrasına tekabül etmektedir (Bulut, 
2002: 41). Doğu’da İslam’ın giderek yayıl-
ması ve bu yaygınlık sahalarından birinin de 
eskiden Roma İmparatorluğu’nun egemen-
lik alanlarından biri olan Akdeniz dünyasını 
da kapsamasıyla birlikte Hristiyanlık, tehli-
keli olarak görülen bu gelişme karşısında, 
Batı’da birleştirici öğe olmuş ve birliğin te-
mel sembolü haline getirilmiştir. 

Katolik Kilisesi’nin, Batı’da Hristiyanlık 
ekseninde birliğin sağlanmasında öncülü-
ğü üstlendiği yeni süreçte İslâm ile ilgili 

2  Dawson’un (2003: 156) da dikkat çektiği gibi, 
feodal devletlerde yaşayan insanlar, pek çok sayıdaki 
derebeyinin sahip olduğu güç ve yetki nedeniyle 
bölünme yaşamışlardır. Bu insanlar, farklı beylikler 
arasında, yaşadıkları toprakla beraber koyunlar gibi 
parsellenmişlerdir. Bu bölünmüşlük karşısında da, 
ancak Kilise’ye bağlanılınca, ortak bir zeminde 
buluşma imkânına kavuşulmuştur.

Batı’daki sağ eğilimli entelektüel çevrede, 
bu saldırılardan da önce İslam’ın, Batılı de-
ğerlere yönelik bir tehdit unsuru olarak ön 
plana çıkartıldığını da vurgulamak gerekir. 
Bütün bunların yanı sıra Avrupa’da İslamo-
fobi içerikli söylemleri, ana politik söylem-
leri haline getiren aşırı sağ partilerin, siya-
sal alanda elde ettikleri başarı, İslam karşıtı 
söylemlerin giderek yaygınlık kazanmasına 
neden olmuştur. Böylece İslam ve bu inanca 
sahip Müslümanlar, Batılı kültürün ve/yahut 
yaşam tarzının başlıca düşmanları olarak ön 
plana çıkarılmıştır.

HRİSTİYANLIK KARŞITI BİR İMGE 
OLARAK İSLÂM

Bugün Batı’yla özdeşleştirilen ve Batı’da 
en yaygın kabule sahip inancı ifade eden 
Hristiyanlık, uzunca bir süre dışlandıktan 
ve inananları çeşitli yaptırımlara maruz 
kaldıktan sonra, M.S. 313 yılında, Roma 
İmparatorluğu’nun resmi dini olarak kabul 
edilmiştir.1 Bu olayın akabinde gerçekleşen 
olaylar zinciri sonrasında, Batı için merke-
ziyetçiliği, hâkimiyeti ve gücü sembolize 
eden Roma İmparatorluğu’nun dağılmasıy-
la, Orta Çağları ifade etmek için kullanılan 
ve “Feodalite” olarak nitelendirilen düzen, 
Batı’da yeni dönemdeki yaygın sistemin 
ismi olmuştur. Doğu dünyası ile Batı dün-

1 Roma İmparatorluğu’nda pagan bir anlayışın 
olması dolayısıyla, bu pagan anlayışa karşı çıkan 
Hristiyanlık başlangıçta dışlanmış ve bu dine mensup 
olanlar cezalandırılmıştır.
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II. Urbanus’un bu çağrıyı yaptığı dönemde, 
Batı’da prenslikler ve yerel beylikler arasın-
da çatışma ve çekişmelerin olduğu dikkate 
alındığında, bu tür bir çağrının önemi daha 
iyi anlaşılacaktır. İslam ve Müslümanlara 
yönelik ortak bir düşman imgesinin oluş-
turulmasıyla, birbirlerine karşı mücadele 
halindeki bu güçlere, kendi aralarındaki iç 
çekişmeleri bir tarafa bırakarak, Hristiyan-
lık bayrağı altında güç birliğine gitmeleri 
gerektiği ifade edilmiştir. Ortak bir düşman 
imgesi ve algısı oluşturmak için İslam ve 
Müslümanları “ötekileştirme”ye yönelik bu 
tür kışkırtıcı söylemlerin, eskiden Batı’da 
ortak bir birliktelik oluşturma duygusu açı-
sından kullanılmasının söz konusu olması 
gibi, günümüzdeki İslamofobi söylemlerin-
de de bu tür bir arayışın olduğunu belirtmek 
gerekir. 

Bu dönemle ilgili dikkat çekici özelliklerden 
bir diğeri de, Müslümanlar gibi Yahudilerin 
de bu ötekileştirmeden nasiplerini bir hayli 
aldıklarıdır. Aziz Pavlus ve Aziz Augustine 
tarafından Yahudiler hakkında icat edilen ve 
Yahudileri şeytanın çocukları, Deccal ve ce-
hennemin odunları olarak resmeden kadim 
fanteziler, bu dönemde yeniden canlandı-
rıldı. I. Haçlı Savaşı’ndan sonraki yıllarda 
Yahudiler, Hristiyanlıkla savaşmak ve Hris-
tiyanlara zarar vermek amacıyla, “şeytan”la 
işbirliği yapan ajanlar ve “şeytanın çocuk-
ları” olan kişiler olarak sunulmaya baş-
landı. 1285 yılında Münih’teki Yahudiler, 

iki algıdan bahsedilebilir. Öncelikle bir din 
olarak İslam’ın, Hristiyanlık inancının kar-
şıtı olarak görülmesi söz konusudur. İkin-
ci olarak da siyasal ve sosyal anlamda da 
İslam’ın Hristiyan dünyasının karşıtı ve/
yahut rakibi olarak değerlendirilmesi söz 
konusudur. Her iki açıdan da İslam’a karşı 
bir mücadele içerisine girilmesi gerektiği ve 
bunun için bir birlik sağlanması gerektiği 
inancı doğmuştur ve bu inanç da Haçlı Se-
ferlerinin temel gerekçelerinden biri olarak 
gösterilecektir.3 Papa II. Urbanus, 1095’teki 
Clermont Konsili’nde yaptığı konuşmada, 
Batılı hükümdarları ve şövalyeleri, bir birlik 
kurarak, yoldan çıkmış sapkınlar olarak ni-
telendirdiği Müslümanlara sefere çıkmaya 
çağırmıştır.4 II. Urbanus bu güçlere, Filistin 
gibi Batı’ya coğrafik açıdan uzak bir hedef, 
haç gibi bir simge ve Hristiyanlık inancı 
açısından kutsal olarak nitelendirilen yerleri 
kirleten “imansızlar” gibi savaşılacak ortak 
bir düşman imgesi göstermiştir:

“Nefret edilmeyi hak eden, insan onurundan 
nasibini almamış ve şeytanın esiri olmuş bu 
imansızlar ırkının, her şeye kadir Tanrı’nın 
sevgili kullarına karşı zafer kazanması bizler 
için ne utanılacak bir şey olurdu” (Hentch, 
1996: 53).

3 S. Latouche (1993: 19), “Haçlı Seferleri”nin, 
dünyanın Batılılaşması hareketinin başlangıç noktası 
olduğunu belirtmektedir.
4 İslam’ın tarih sahnesine çıkmasından sonra Papa, 
Hristiyanların Başkomutanı olarak kabul edilmeye 
başlanmıştır (Dawson, 2003: 158).
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İstanbul’un ele geçirilmesi ve Batı’nın Do-
ğu’daki kalesi olan Bizans’ın çökmesinin 
sonrasında, Osmanlıların doğudan batıya 
doğru genişlemelerinin de sürmesiyle bir-
likte, Batı dünyasında İslâm’ın Hristiyanlık 
karşıtı bir sembolizme dönüştürülmesi ar-
tarak devam etmiştir. Osmanlı Devleti’nin 
başlıca ticaret yolları ve Akdeniz üzerinde 
egemenlik kurması ve denetimi eline geçir-
mesi karşısında, Batı’da başlayan yeni ara-
yışların bir sonucu olarak, 1492’de Ameri-
ka kıtasına varılması ve akabinde girişilen 
kolonyal hareketler, ilişkilerde yeni perde 
açmıştır.

BATI SÖMÜRGECİLİĞİ VE İSLÂM 

Doğu karşısında daha edilgen bir haldeyken 
ve iç çekişmelerle boğuşurken, Amerika’ya 
varılmasıyla girilen yeni süreç, Batı’ya top-
lumlararası ilişkilerde öne çıkma imkânı ta-
nımış ve bu imkân Batılılarca çok iyi bir şe-
kilde kullanılmıştır. Bu yeni kolonyal süreç-
te, zenginlik barındırdığına inanılan pek çok 
yer Batı’nın sömürgesi haline getirilmiştir. 
Bu sömürgecilik süreci, kendisini uygarlı-
ğın temsilcisi olarak nitelendiren Batılılar 
tarafından, Batı dışı coğrafyanın uygarlaş-
tırılması olarak tanıtılmaya çalışılmıştır. Bu 
uygarlaştırma sürecinin bir gereği olarak, 
sömürgeleştirilen yerlerin, Batı uygarlığının 
bir parçası olarak görülen Hristiyan inancı-
na tabi kılınmaları da başlıca amaçlardan 

topluca yakılarak öldürülmüş, 1298 yılında 
Nurnberg’te 628 Yahudi katledilmiş, 1370 
yılında 500 civarındaki Yahudi, Brüksel so-
kaklarında yerlerde sürüklenip, işkencelere 
maruz bırakılmış ve topluca linç edilerek 
öldürülmüşlerdir (116-117). Günümüzde-
ki İslamofobi söylemlerinde, İslam-Yahudi 
karşıtlığının özellikle ön plana çıkarılması, 
Batı tarihinde yer alan bu türden katliam-
ların üstünü örtme ve bunun (örneğin Hris-
tiyanlık ve Yahudilik arasında) tarihsel bir 
düşmanlığa dönmesini engelleme işlevini 
de yerine getirmektedir. 

İslâm’ın bir din olarak ortaya çıkmasının 
akabinde, Batı’da Hristiyan dünyasındaki 
yaygın görüş, İslam’ın batıl bir din olduğu 
yönündedir. ‘Allah’, Müslümanların ‘Al-
lah’ıydı ve gerçek Tanrı değildi. Muham-
med de peygamber değildi (Hourani, 1996: 
29). Yine günümüzdeki İslamofobi söylem-
lerini çağrıştırırcasına, Hz. Muhammed’in, 
karanlıklar canavarı ve kadın düşkünü bir 
insan olduğu yönünde görüşler ileri sürül-
müştür. O’nun önderliğinde İslam’ın gide-
rek yaygınlık kazanması da, Hristiyanlı-
ğın gereklerine yerine getirmedikleri için 
Tanrı’nın Hristiyan âlemine bir cezası ola-
rak nitelendirilmiştir. Yapılması gereken, 
Hristiyanlığın gerçek hak din olduğunu; 
dinlilere, dinsizlere, putperestlere, yoldan 
çıkmış sapkınlara kanıtlamaktı. 

Osmanlı Devleti tarafından 1453’te 
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şayan insanlara Hristiyanlığa uygun isimler 
verilme yoluna gidilmiştir. Batı’nın bu yön-
de giriştiği faaliyetlerdeki egemenlik tarzı 
da sorgulama dışı tutulmuştur. Arthur James 
Balfour, Batılıların hükmetmesinin, Doğu-
luların ise hükmedilen olmasının son derece 
doğal bir durum olduğunu ve bunun böyle 
görülmesi gerektiğini ifade etmiştir:

“(…) Batılılar vardır, bir de Doğulular var-
dır. Birinciler hükmederler; ötekiler hüküm 
altında olmalıdırlar, bu da ekseriya ülkele-
rinin işgal edilmesi, iç işlerine tam bir mü-
dahale, can ve mallarının şu ya da bu Ba-
tılı gücün eline bırakılması demektir. (…)” 
(Said, 1991: 63).

Batılılar tarafından sömürgeleştirilen ülke-
ler içerisinde Müslüman nüfusun çoğunluk-
ta olduğu coğrafyalar da olacaktır. Bununla 
birlikte sömürgeleştirilen öteki coğrafyalar-
da yürütülen misyoner faaliyetlerinin aynı-
sı, Müslümanların yaşadığı coğrafyada yü-
rütülemeyecek ve bu tip Hristiyanlaştırma 
faaliyetleri, toprakları sömürgeleştirilmiş 
Müslümanlar tarafından tepkiyle karşılana-
caktır. Zira Müslümanlar, kendi inançları-
nın, “Allah’ın görevlendirdiği son peygam-
ber Hz. Muhammed tarafından kendilerine 
ulaştırılmış son din” olduğuna inanmakta-
dırlar. Yaşadıkları coğrafya sömürgeleşti-
rilip, üzerlerinde egemenlik kurulsa dahi, 
Müslümanların, İslam’ın gelmesiyle hükmü 
kalkmış bir inancın temsilcisi olarak gör-

biri olmuştur. Misyonerlik faaliyetleri ile 
girişilen bu Hristiyanlaştırma süreci, sömür-
geciliği de kolaylaştıran bir gelişme doğur-
muştur. 

Sömürülen ülkelerdeki zenginliklere el ko-
nulması ve halkın ezilmesi, misyoner faali-
yetlerinin masum dinsel faaliyetler olmadı-
ğını göstermektedir. Her şeyden önce amaç 
gerçekten de iddia edildiği gibi masumane 
olsaydı, sömürülen ülkelerdeki zenginlik-
lerin hiçbir şekilde çalınmaması, işgallerin 
olmaması ve sömürgeci askeri yönetimlerin 
kurulmaması gerekiyordu. Hristiyanlıktaki 
temel birtakım öğretilerin, insanları sahip 
olduklarını vermeye ve haksızlık karşısında 
boyun eğmeye teşvik etmesi de bu açıdan 
kayda değerdir. Örneğin Matta (Matthew) 
İncili’inde (5:39-40) şöyle denilmektedir: 
“Ancak ben size diyorum ki, kötü birine 
karşı direnç göstermeyin. Şayet herhangi 
bir kimse sağ yanağınıza tokat atarsa, onlara 
öteki yanağınızı çevirin ve eğer biri göm-
leğinizi talep eder ve alırsa, ona paltonuzu/
ceketinizi de verin.” Sömürülen ülkelerde 
yaşayan insanların zihninde bu tür söylem-
lerin inşa edilmesiyle, sömürgeciliğe izin 
vermek adeta dinsel bir ritüel haline dönüş-
türülmek istenmektedir (Anık, 2012: 68).

Sömürgeleştirilen ülkelerde, Hristiyanlaş-
tırma faaliyetleri doğrultusunda, eski ya da 
geleneksel inanç yapıları ortadan kaldırıl-
maya çalışılmış, sömürülen topraklarda ya-
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çok alanda büyük sınırlılıklar ve sorun-
lar içerisinde boğuşurken, Müslümanların 
egemenliği altındaki coğrafyalarda farklı 
alanlarda sergilenen gelişme ve ilerlemeler, 
iki farklı dünyanın birbirlerine bakışını da 
yakından etkilemiştir. Bugün medeniye-
tin üstün temsilcisi olduğunu savunan Batı 
dünyası, o dönemde Müslümanlar için “geri 
kalmış” ve “barbarlık” içinde yaşayan Hris-
tiyan krallıkların bulunduğu bir coğrafyayı 
işaret etmekteydi. 

Müslümanların inançları temelinde sahip 
oldukları bu özgüven duygusu, Batılılarda 
Müslümanların, Hristiyan âlemi karşısında-
ki başlıca rakip ve/yahut düşman oldukları 
inancını güçlendirecektir. Batılıların sömür-
geleştirme faaliyetleri çerçevesinde Müs-
lümanların yaşadığı coğrafyalarda, İslam 
inancına olan bağlılık karşısında Batılılar, 
yeni stratejiler denemekten de geri kalma-
mışlardır. Bu noktada akla ilk gelen örnek-
lerden biri, Napolyon’un Mısır seferi es-
nasında sergilediği tutumdur. İngiltere’yle 
girdikleri rekabette, Mısır’ı ele geçirmeyi 
stratejik açıdan oldukça önemseyen Fransa, 
1798’de Mısır’ı işgal ettiğinde, Napolyon 
önderliğindeki Fransız ordusu, kendisini 
Müslüman olarak tanıtmıştır. Napolyon, 
Arapça olarak kaleme alınan, 2 Temmuz 
1798 tarihli bildirisinde, siyasal propaganda 
çerçevesinde yazdırdığı, “biz gerçek Müs-
lümanlar” türünden cümlelerle Mısırlıları, 
topraklarına ayak basan Fransızların Müs-

dükleri “Hristiyan Adam”a karşı, bakış açı-
larında bir üstünlük duygusu vardır:

“(…) 1798’de İskenderiye’de ve 1830’da 
Cezayir’de Hristiyan Adam tekrar ortaya 
çıktığında yerleşse, yönetse ve sömürgeleş-
tirse dahi –Müslüman için o, hep küçümse-
nen, yok sayılan bir kafir olarak kalmıştır- 
benzeri az bulunur bir şiddetle ifade edilen 
bir travmaya neden olmuştur.” (Ferro, 2011: 
27).  

İslam’ın bir din olarak ortaya çıkmasının 
akabinde Akdeniz dünyasındaki İslam ya-
yılmacılığı karşısında da, Batı’da İslam 
merakı ve korkusu artmasına karşın, İslam 
dünyasında ise Batı’dakinden farklı olarak, 
Batı’ya karşı bir kayıtsızlık içinde olun-
duğunu söylemek mümkündür. T. Hentch 
(1996: 48), yayılma sürecinde İslam uygar-
lığının, Batı’dakilerin hayal bile edemediği 
bir incelik ve gelişme düzeyine eriştiğini 
belirtmektedir. Bu süreçte, İslam dünya-
sında bilimsel alanda da ciddi bir üretim 
sergilenmiş ve XIII. yüzyıldan itibaren Ba-
tılılar, bu alandaki etkiyi büyük bir ilgiyle 
takip etmeye başlamışlardır. J. M. Hobson 
(2011), 500-1800 yılları arasında, Batı’nın 
neredeyse bütün sınırlılıklarını aşmak için 
Doğu’nun bilgi birikiminde yararlandığını 
ve bu noktada da özellikle Müslüman dü-
şünürlerin ve bilim adamlarının önemli bir 
başvuru kaynağını oluşturduğunu belirt-
mektedir. Orta Çağlarda Batı dünyası pek 
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konumuz açısından bir diğer önemi de, or-
yantalizmin Batı’da bilimsel bir gelenek 
halini almasıdır. Uzak Doğu, Hindistan ve 
Afrika’nın da konu edildiği oryantalist ça-
lışmaların asıl nesnesi, Osmanlı ve Arap 
dünyası ile İslam olmuştur.  

Batı’nın XIX. yüzyılda elde ettiği mutlak 
üstünlük, “öteki”ye bakışının da belirleyi-
cisi olmuştur. Bu noktada oryantalist ge-
lenek içerisinde yapılan çalışmalar önemli 
bir göstergedir. Avrupa oryantalizmi, Hris-
tiyan Batı ile Müslüman Doğu arasındaki 
bir tezatlık üzerine kurulmuştur (Makdisi, 
2007: 273). Bir zamanlar endişe duyulması 
gereken düşmanları sembolize eden İslam 
dünyası, oryantalist gelenek içerisinde; pa-
sif, kendisi hakkında karar veremeyen ve 
kendisini temsilden aciz, “ilerleme”den na-
sibini al(a)mamış, durağan, en basit sorgu-
lamayı dahi yapabilecek bir kafa yapısından 
yoksun, her yönüyle Batı’nın zıddı ve ken-
di içinde yeknesak bir halde resmedilmiştir 
(Abdülmelik, 2007: 46; Said, 1991: 67). 

SÖMÜRGELERİN BAĞIMSIZLIĞI VE 
BATI’YA YÖNELİK GÖÇ

I. Dünya Savaşı sonrasında başlayan ve II. 
Dünya Savaşı’nın sonrasında ivme kazanan 
bağımsızlık dalgasında, Batılı devletlerin 
sömürgesi konumundaki ülkeler bağımsız-
lıklarını bir bir ilan etmeye başlamışlardır. 
Müslüman nüfusun çoğunlukta olduğu ül-

lüman olduklarına inandırmaya çalışmıştır. 
Daha önce Mısır topraklarında egemenlik 
kurmuş olan Memluklara karşı, Mısırlıların 
kin duyduklarını bilen Napolyon, “Fran-
sızların Memluklardan daha fazla Tanrı’ya 
ibadet ettiklerine, Hz. Muhammet ve mu-
kaddes Kuran’a saygı duyduğuna ve gerçek 
Müslümanların Fransızlar olduğuna”, Mı-
sırlıları ikna etmeye çalışmıştır. Napolyon, 
Mısır’dayken sürekli olarak İslam için sa-
vaştığını söylüyordu ve her sözü Arapçaya 
tercüme ediliyordu. (Hourani, 1996: 35; 
Said, 1991: 139-140). Sırf askeri gücüyle, 
Mısır halkını egemenlik altına alamayaca-
ğının farkında olan Napolyon’un bu doğ-
rultuda yürüttüğü propagandası işe yaramış 
ve bir süre sonra Kahire’deki halkın işgalci 
güçlere karşı duyduğu güvensizlik ortadan 
kalkmıştır.

Osmanlı Devleti’nin Batı’ya doğru iler-
leyişinin durması ve Balkanlarda, Orta 
Doğu’da ve Afrika’da egemenliği altında 
bulundurduğu toprakları kaybetmeye başla-
ması ile birlikte yeni bir sürece girilmiştir.5 
XIX. yüzyılın sonlarına gelindiğinde, gerek 
Afrika’da gerekse de Orta Doğu’da pek çok 
Müslüman coğrafyası Batılıların sömürgesi 
haline getirilmiştir. Batı’nın dünya çapın-
da bir egemenlik elde ettiği XIX. yüzyılın 

5 Osmanlıların ve diğer Müslüman kuvvetlerin, Batılı 
güçler karşısında almaya başladıkları mağlubiyetler, 
Müslümanların kendilerine karşı duydukları güveni 
de yavaş yavaş kırmaya başlamıştır (Toynbee, 2002: 
26).
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Bu ülkelerin bağımsızlıklarının akabinde 
ülke yönetimlerine genelde Batı yanlısı ve 
kendisine karşı bağımsızlık mücadelesi ve-
rilmiş Batılı ülkelerin desteklediği kişiler 
ge(tiri)lmiştir. Bağımsızlıklarını elde etme-
lerin akabinde bu ülkelerden Batılı ülkelere 
yönelik bir göç akışının olduğu görülmek-
tedir. Bu göç hareketi özellikle II. Dünya 
Savaşı’nın sonrasında yoğunlaşmaktadır. 
Örneğin Endonezya’dan Hollanda’ya, Ce-
zayir ve Tunus’tan Fransa’ya, Pakistan’dan 
İngiltere’ye olan uluslararası göç hareket-
lerini buna örnek göstermek mümkündür. 
Eskiden sömürgeci devletlerden, sömürge-
leştirilmiş ülkeye doğru bir göç akışı söz 
konusuyken, sömürgelerin bağımsızlıkları-
nı kazanmalarıyla, ters yönde bir göç dal-
gası başlamıştır. Böylece Batılı devletlerde 
yaşayan Müslüman nüfusun sayısı giderek 
artmaya başlamıştır. 

II. Dünya Savaşı’nın sonrasındaki topar-
lanma sürecinde, savaş nedeniyle ciddi bir 
nüfus kaybı yaşamış Batılı ülkelerin, emek 
piyasasında karşılaştıkları sorunlara bir çö-
züm bulmak amacıyla dışarıdan emek gücü 
ithal etme yoluna gitmeleriyle, sömürge de-
neyimi yaşamamış ülkelerden de Batılı ülke-
lere doğru bir göç akışı gerçekleşmiştir. Bu 
noktada Türkiye’den özellikle Almanya’ya 
doğru gerçekleşen göç hareketini buna ör-
nek göstermek mümkündür. Yine iltica ta-
lebiyle de Batılı ülkelere yönelik büyük bir 
akışı olmuştur. 1980’lerde İran’dan Batı’ya 

keler de bu bağımsızlık dalgası içerisindeki 
yerlerini almışlardır. Bu süreçte Afganistan, 
İngilizlere karşı verdiği mücadelenin sonra-
sında, 8 Ağustos 1919’da bağımsızlığını ka-
zanırken, yine İngilizlerin sömürgesi konu-
munda olan Mısır, 28 Ocak 1922 tarihinde 
bağımsızlığını ilan etmiş, Suriye 17 Nisan 
1946 tarihinde Fransızlara karşı bağımsız-
lığını ilan etmiş, Libya’da ise önce uzunca 
bir süre İtalyan işgaline karşı mücadele edil-
miş, sonrasında ise ülke yönetimini elinde 
bulunduran Fransız ve İngilizlere karşı 24 
Aralık 1951 tarihinde ülkenin bağımsızlığı 
ilan edilmiştir. Irak, 3 Ekim 1932’de İngi-
lizlere karşı bağımsızlığını ilan ederken, 
Kuveyt de yine İngilizlere karşı 19 Hazi-
ran 1961’de bağımsızlığını kazanmıştır. 
Sudan’da İngilizlere karşı verilen mücade-
lenin sonrasında, 1 Ocak 1956 tarihinde ül-
kenin bağımsızlığı ilan edilirken, Tunus’ta 
20 Mart 1956’da Fransız sömürgeciliğine 
karşı bağımsızlık ilanı yapılmış, Fransızla-
ra karşı mücadele veren bir diğer ülke olan 
Cezayir’de ise, 5 Temmuz 1962 tarihin-
de ülkenin bağımsızlığı deklare edilmiştir. 
Dünyada en kalabalık Müslüman nüfusa 
sahip ülke konumundaki Endonezya’nın, 
Hollanda sömürgesine karşı bağımsızlığını 
ilan etmesi, 17 Ağustos 1945 tarihinde ger-
çekleşmiştir.6 

6  Bağımsızlık hareketleriyle ilgili ayrıntılı bilgi için 
bkz.: Sander (2000: 354-382), Woodruff (2010: 328-
346 ve 426-465).
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Ayrıca bu dönemlerde ideolojik anlamda 
asıl ötekileştirilen, liberal sisteme sahip 
Batılı devletlere bir tehdit olarak görülen 
SSCB, onun temsil ettiği sosyalist ideolo-
ji ve destekçileri olmuştur. 1917 Bolşevik 
İhtilali’nden II. Dünya Savaşı’nın çıkışına 
kadar genelde pasif bir dış politika takip 
eden SSCB, II. Dünya Savaşı’ndan sonra 
aktif ve yayılmacı bir dış politika takip et-
meye başlamıştır. Bu süreçte Sovyetler, sos-
yalist devrim ideolojisini ihraç etmeye ve 
kendisine bağlı devletler kurmaya çalışmış-
tır. F. Armaoğlu’nun (1997: 420) da dikkat 
çektiği, Batılı liberal ülkeler, sosyalist ideo-
lojiyi dünyaya yayma çabalarına karşı mü-
cadeleye girişmiş ve böylece farklı dünya 
görüşlerinin çatışması, uluslararası ilişkile-
rin temel belirleyicilerinden biri haline gel-
miştir. Bu sürecin bir sonucu olarak, sadece 
dış politikada değil, iç politikada da Batılı 
liberal devletlerin sosyalist ideoloji taraftar-
larını kontrol etmeye yönelik girişimlerde 
bulundukları ve bu ideolojiyi destekleyen-
leri, Batı’daki kurulu düzene muhalif ke-
simler olarak ötekileştirdikleri söylenebilir. 
Nitekim İslamofobi teriminin ve buna bağlı 
söylemlerin öne çıkmaya başladığı 1980’li 
yılların sonu, SSCB’nin Batılı liberal dev-
letler için artık bir tehdit olmaktan çıktığı 
bir dönemi işaret etmektedir.

İdeolojik alandaki bu gelişmenin yanı sıra 
İslam inancına mensup göçmen kökenli-
lerin bulundukları toplumlarda sivrilmeye 

yönelik göçleri, Irak, Somali ve Libya gibi 
ülkelerden olan göçleri buna örnek göster-
mek mümkündür.7 Bütün bu göçler sonra-
sında Batılı ülkelerde, İslam inancına sahip 
göçmen kökenli büyük bir nüfus kitlesi ya-
şamaya başlamıştır. 

1960’lı yıllardaki uluslararası emek göçü 
dalgası sonrasında Batılı ülkelerde yaşa-
maya başlayan Müslüman göçmenler, bu-
lundukları ülkelerde genelde alt düzey iş-
lerde çalışmışlardır. Yerli nüfusun el atmak 
istemediği alt düzey işlerde çalıştıkları için 
göçmenlere yönelik başlangıçta pek bir tep-
ki olmadığı söylenebilir. Zira dışarıdan ge-
len ilk kuşak göçmenler, yer nüfusun yaşam 
koşullarını genelde olumlu yönde etkilemiş-
tir. İsveç’te yaşayan Adem Okur’un, İsveç’e 
kitlesel işçi göçlerinin yaşandığı ilk dönem-
ler hakkında söyledikleri bu açıdan dikkat 
çekicidir: 

“(…)1960’lı yıllarda, sadece Türkler için 
söylemiyorum, diğer göçmen gruplarını da 
katarak söylüyorum, İsveç’e geldiğimiz-
de, bir mağazada temizlik yapan İsveçli o 
mağazada temizlik şefi oldu veya personel 
şefi oldu. Biz de orada temizlikçi olduk. Bir 
araba tamircisine gidiyorsun, orada tamirci 
olan İsveçli ustabaşı oldu. Öbür taraftaki 
restoran şefi oldu. Göçmenlerin gelmesiy-
le İsveçlilerin bir nevi klâsı yükseldi.(…)” 
(Anık, 2012: 243). 

7  Uluslararası göçlerle ilgili ayrıntılı bilgi için bkz.: 
Castles ve Miller (2008).



IIB INTERNATIONAL REFEREED ACADEMIC SOCIAL SCIENCES JOURNAL
International Congress on Culture and Society Special Issue 2012 Volume:03 Issue:05

www.iibdergisi.com

455

yönelikken, kimi de meşrulaştırmaya yö-
nelik olmuştur. Bu açıdan bakıldığında söz 
konusu çalışmalar içerisinde, yeni dönemde 
ortaya çıkan belirsizliğe dair, hemen cevap 
verme çabasında olanlar olduğu gibi, yaşa-
nan bazı gelişmeler ışığında, dünya sistemi-
nin artık nasıl bir seyir içerisinde olacağına 
dair cevap bulma arayışında olan çalışmalar 
da olmuştur (Anık, 2005: 62). 

Girilen yeni dönemle ilgili tartışmalarda ön 
plana çıkan iki temel yaklaşım olmuştur. 
Bunlardan bir tanesi, Francis Fukuyama 
tarafından yazılmış ve 1989 yılında yayın-
lanmış olan “Tarihim Sonu mu?” tezi, diğeri 
de 1993 yılında Samuel Huntington tarafın-
dan kaleme alınan “Medeniyetler Çatışması 
mı?” tezidir.  Fukuyama söz konusu tezinde, 
soğuk savaş döneminde liberal Batılı devlet-
lerin rakibi konumundaki Sovyet Bloku’nun 
çökmesiyle, Batılı liberal demokrasilerin 
mutlak bir zafer elde ettiğini, bu sistemin 
artık rakipsiz olduğunu, zira ona rakip ola-
bilecek alternatif bir ideolojinin kalmadığı-
nı ve bu anlamda tarihin sonuna gelindiğini 
savunmaktadır:

“Batı’nın ya da Batı Düşüncesi’nin zaferi, 
her şeyden önce Batı liberalizmine alterna-
tif olduğu varsayılan sistemlerin büsbütün 
tükenmesi olayında kendisini göstermekte-
dir. (…) insanoğlunun ideolojik evriminin 
son noktasına ulaşması ve beşeri yönetim 
biçiminin son evresi olan Batılı liberal de-

başlamaları, İslamofobi söylemlerinin yay-
gınlaşmasına neden olan bir diğer gelişme-
dir. Batılı ülkelere “misafir işçi” statüsünde 
giden ilk kuşaktaki Müslüman göçmenler, 
çoğunlukla anavatanlarına geri dönmeyip, 
bulundukları ülkelerin vatandaşlığına ge-
çerek, kalıcı olmaya başlamışlardır. İslam 
inancına sahip göçmen kökenlilerin, bu-
lundukları Batılı toplumlarda, sırf alt düzey 
işlerde çalışan insanlar olmaktan çıkıp yük-
selmeye başlamaları ve toplumsal yaşamın 
farklı alanlarında daha fazla görünür olma-
ları, İslamofobi söylemlerini giderek arttır-
mıştır.    

ESKİ DÜŞMANIN BATI’DA YENİDEN 
ÖTEKİLEŞTİRİLMESİ ve İSLAMO-
FOBİ

“Soğuk Savaş”ın son bulmasının akabin-
de uluslararası ilişkilerde yeni bir sürece 
girilmiş ve girilen bu yeni süreçte, ulusla-
rarası düzenin bundan sonraki gidişatında 
temel belirleyicilerin ne olacağı yönünde 
çeşitli tartışmalar yaşanmıştır. Toplumsal 
ve siyasal açıdan değişim ve dönüşümün 
yaşandığı bu gibi dönemlerde, ortaya atılan 
teorilerin sayısında da bir artış görülmüştür. 
Bu anlamda, 1989’da Sovyetlerin çökmesi 
ve akabinde Berlin Duvarı’nın yıkılmasıy-
la birlikte, dünya tarihinde başlayan yeni 
dönemle ilgili olarak pek çok teori ortaya 
atılmıştır. Bu teorilerden kimi ortaya çıkan 
yeni durumu açıklamaya ve/yahut eleştiriye 
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olduğu savunulmaya başlanmıştır. Bu sü-
reçte İslamo-faşizm, İslami terörizm gibi 
kavramlar sıklıkla kullanılmaya başlan-
mıştır. Fukuyama (2005b: 255), 2001 yılın-
da yazdığı bir makalede, İslamo-faşizmin 
1980’li yıllardan itibaren ivme kazanmaya 
başladığını belirtirken, İslam dünyasının 
diğer dünya kültürlerinden önemli bir fark-
lılık taşıdığını ve son yıllarda sadece Batılı 
politikaları değil, fakat modernliğin kendi-
sinin en temel ilkesini, yani dinsel hoşgörü 
ilkesini reddeden önemli radikal hareketleri 
tekrar tekrar üretenin de bu dünya olduğunu 
ileri sürmüştür. 

Samuel Huntington’un tezinde de, Soğuk 
Savaş sonrasında girilen yeni süreçte ulus-
lararası arenadaki mücadelenin esas kay-
nağının bundan böyle farklı medeniyetler 
arasındaki çekişme ve çatışmaların olacağı 
öne sürülmüş ve Batı’nın gücünün zirvesin-
de olmasına karşılık, kendi medeniyetine 
yönelik dış tehditleri göz ardı etmemesi ve 
bunlara karşı teyakkuzda olması gerekti-
ği vurgulanmıştır. Huntington, medeniyeti 
kültür ile eşanlamlı kullanmış ve dünyada 
belli başlı sekiz medeniyet bulunduğunu be-
lirtmiştir. Bunlar; Batı, Konfüçyüs, Japon, 
İslam, Hint, Slav-Ortodoks, Latin Amerika 
ve Afrika medeniyetleridir. Huntington’a 
göre, küreselleşen dünyanın giderek küçül-
mesi ve farklı medeniyetlere mensup insan-
lar arasındaki etkileşimin artmasıyla, gele-
ceğin esas mücadeleleri, bu medeniyetlerin 

mokrasinin evrenselleşmesi anlamında ta-
rihin sonuna tanıklık etmekteyiz. (…) Zira 
liberalizmin zaferi, temelde düşünceler ya 
da bilinç alanında gerçekleşmiştir ve ger-
çek ya da maddi dünyada henüz bu zafer 
tamamlanmış değildir. Ancak bunun, uzun 
vadede maddi dünyayı yönetecek olan idea 
olduğuna inanmak için, oldukça güçlü ne-
denler bulunmaktadır (…)” (Fukuyama, 
2005a: 22-23).

Fukuyama, Batılı olsun ya da olmasın, mo-
dernleşme sürecinden bütün toplumların, 
kaçınılmaz bir şekilde birbirlerine benze-
meye başladıklarını ve bu benzeşmenin ke-
sişim noktasını da “liberal demokrasi”nin 
oluşturduğunu savunmuştur. Fukuyama’ya 
göre, liberal demokrasi, en insancıl ve en 
rasyonel olan sistemi sembolize etmekteydi 
ve sahip olduğu bu türden eşsiz üstünlük-
ler nedeniyle, bu sistem artık alternatifsiz 
kalmıştır ve dolayısıyla da buna alternatif 
herhangi bir sistem arayışına girmek de yer-
sizdir. Denenen denenmiş ve Batılı liberal 
demokrasi sistemi, mutlak bir sonuç olarak 
üstünlüğünü kanıtlamıştır. 

Fukuyama’nın bu tezini ortaya atmasından 
yaklaşık 1,5 sene sonra (Ocak 1991’de) 
ABD liderliğindeki koalisyonun Irak’a as-
keri müdahalesi, yeni tartışmalara kaynak-
lık etmiştir. Soğuk Savaş sonrasında giril-
diği belirtilen “yeni dünya düzeni”nde, Batı 
açısından temel tehlikenin İslam dünyası 
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lahlanmaya dayalı bir ittifakın oluştuğunu 
ve Batı medeniyeti ile bu ittifak arasında bir 
dünya savaşı olmasının muhtemel olduğunu 
savunmaktadır. İslam dünyasına asıl silah 
satanlar ABD başta olmak üzere, Batılı ül-
keler iken, Huntington’un bu ülkelere silah 
satan bir tek Çin devletiymiş gibi değerlen-
dirmelerde bulunması dikkat çekicidir.  

Huntington (2000b: 121), çok kutuplu ve 
çok uygarlıklı bir dünyada Batı’nın sorum-
luluğunun, başkalarının çıkarlarını gözet-
mek değil, kendi çıkarlarının güvence altına 
almak olduğunu ve Batı’nın geleceğinin de 
büyük çapta, kendi içinde bir birliğin tam 
olarak sağlanmasına bağlı olduğunu sa-
vunmaktadır. Ona göre Batı, kendi içinde 
birleşmeyip bölündüğü takdirde, Batı-dışı 
güçlerin bir avı haline gelecektir. Batının 
birliğini güçlendirmenin yollarından biri-
nin, Batı’nın sınırlarının net olarak belir-
lenmesinden geçtiğini belirten Huntington, 
Batı-dışı ülkelerden Batı’ya yönelik göçün 
kontrol edilmesi gerektiğini ve asimile ol-
mayı kabul edenlerin göçüne izin verilmesi 
gerektiğini söylemektedir. Huntington, Batı 
kültürünün bir güvenlik kuruluşu olarak ni-
telendirdiği NATO’nun baş gayesinin, Batı 
uygarlığının savunuculuğu ve koruyuculu-
ğu olduğunu belirterek, tarih, din ve kültür 
itibariyle Batılı olmayan Müslüman ülke-
lere bu kuruluşun kapalı olması gerektiğini 
savunmuştur. 

birini diğerinden ayıran kültürel fay kırıkla-
rı boyunca meydana gelecektir:

“Benim faraziyem şudur ki, bu yeni dünya-
da mücadelenin esas kaynağı öncelikle ide-
olojik ve ekonomik olmayacak. Beşeriyet 
arasındaki büyük bölünmeler ve hakim mü-
cadele kaynağı kültürel olacak. Milli dev-
letler dünyadaki hadiselerin yine en güçlü 
aktörleri olacak fakat global politikanın asıl 
mücadeleleri farklı medeniyetlere mensup 
grup ve milletler arasında meydana gelecek. 
Medeniyetlerin çatışması global politikaya 
hakim olacak. Medeniyetler arasındaki fay 
hatları geleceğin muhabere hatlarını teşkil 
edecek. Medeniyetler arasındaki mücadele, 
modern dünyadaki mücadelenin nihai saf-
hası olacak. (…)” (Huntington, 2000a: 22).  

Fukuyama’ya göre, modernleşme süreci top-
lumları birbirine daha çok yaklaştırıp, onları 
birbirine benzeştirirken; Huntington’a göre, 
yaşadığımız dünya, modernleşme teorilerin-
de belirtildiği gibi her geçen gün sekülerle-
şen bir dünya olmayıp, aksine sekülerleşme-
den uzaklaşan bir dünyadır. Huntington’un 
tezinde, medeniyet kimliğinin en belirleyici 
unsurlarından biri konumundaki dine olan 
yönelimin, değişik medeniyetler arasın-
daki farklılıkları belirginleştirip, çatışma-
yı körüklediği savunulmuştur. Huntington 
(2000a: 46-47), Batı medeniyeti için asıl 
tehdit olarak nitelendirdiği, İslam ve Kon-
füçiyen medeniyetler arasında özellikle si-
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kalıplar dahilinde değerlendirilmiştir. Yine 
bu söylemlerde Müslümanlar, Batı’nın Ba-
tı-dışı olana üstünlüğü üzerine kurulu hiye-
rarşiyi sarsan en önemli unsur ve/yahut teh-
like olarak değerlendirilmişlerdir (Sayyid, 
2011: 152-153).    

Bu süreçte, Müslümanlara ve İslama yöne-
lik “ötekileştirici” nefret söylemlerinde bü-
yük bir artış olmuştur. Orianna Fallaci’nin8 
Corrierra della Serra gazetesinde 29 Eylül 
2001 tarihinde yayınlanan “Öfke ve Gurur”9 
başlıklı yazısında kullandığı ifadeler, yeni 
süreçte Müslümanlara yönelik bakış açısını 
ve nefreti sergilemesi açısından kayda de-
ğerdir:

“On binlerce Bin Ladin var artık dünyada. 
Yalnız Afganistan ve diğer Arap ülkelerinde 
yaşamıyorlar. Her yere saçılmış durumdalar. 
En cengâverleri Batı ülkelerinde yaşıyor. 
Bizim kentlerimizde, bizim sokaklarımızda, 
bizim üniversitelerimizde, bizim teknoloji 
ağımızın içindeler. En kalın kafalı insanın 
bile kullanabileceği teknolojimizi kullanı-
yorlar. Cihat çoktan başlamış durumda (…) 
“Bin Ladin=İslam dünyasına” muhatap ol-
mak, onlarla akıl yürütmek, bu konuda ümit 
beslemek, intihar demek bizim için. Tersini 

8  İslam karşıtlığı ile tanınan İtalyan yazar ve 
gazeteci Fallaci; Humeyni, Muammer Kaddafi, 
Yaser Arafat ve Enver Sedat gibi pek çok Müslüman 
liderle yaptığı röportajlarla da tanınmaktadır.
9  Fallaci, bu yazıyı daha sonra genişleterek aynı 
isimle kitaplaştırmış ve söz konusu eser, İtalya’da 1 
milyonun üzerinde satış yapmıştır.

Soğuk savaş sonrası yeni süreçte, yeni düş-
manın kim olduğuna yönelik formülasyon-
lar ve tartışmalar bir yandan yürütülürken, 
11 Eylül 2001 tarihinde, ABD’deki ikiz ku-
lelere yapılan saldırı, toplumlararası ilişki-
lerde yeni bir sürecin işaretçisi olacaktır. Bu 
saldırı ABD’nin finansal, siyasal ve askeri 
açıdan stratejik merkezlerine yapılan bir 
saldırı olmasının ötesinde, karşı kutba “İsla-
mi fundamentalizm”in oturtulduğu, hareket 
kabiliyeti, sayısı, gücü bilinmeyen ama Batı 
ve dünya için başlıca tehdit olduğu söyle-
nen bir güce karşı başlatılan savaşın dönüm 
noktası olarak hatırlanacaktır. Müslüman 
ülkelerin de işgal edildiği bu süreç, “terö-
re karşı savaş” dönemi olarak nitelendiril-
miştir. Bu süreçte Müslüman kimliği ve bu 
kimlik etrafında şekillenen yaşam pratikleri 
gittikçe ötekileştirilmiştir. 

“Teröre karşı savaş”ın yürütüldüğü söy-
lenen yeni süreçte, Müslüman inanç ve 
pratiklerine yönelik büyük bir denetim ve 
müdahale politikası takip edilmeye baş-
lanmıştır. Böylece Batı’da üretilen “teröre 
karşı savaş” söylemleri, Müslümanların ve 
İslamlığın düşmanlığın merkezine konul-
duğu, neo-muhafazakâr bir söylem tonu 
üzerinden yürütülmeye başlanmıştır. Müs-
lüman kimliğinin, meşru bir siyasi kimlik 
tanımlaması formu olduğunun reddi, İsla-
mofobi eksenindeki söylemlerin ayırt edici 
niteliğidir. Bu söylemlerde Müslüman kim-
liği homojen bir nitelikte ve genelleştirici 
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komünizmin yerini alan, Batı’ya ve çağdaş 
dünyaya yönelik yeni tehdit unsuru olduğu 
savunulmuştur. Bu söylemlerde, İslam dini; 
öteki kültürlerle ortak değerleri olmayan, 
onların etkisine kapalı olan ve değişime ya-
nıt vermeyen, saldırgan, tehditkar, terörizmi 
destekleyen ve “medeniyetler çatışması”yla 
bağlantılı bir din olarak tasvir edilmiştir 
(Marranci, 2004: 106; Iqbal, 2010: 576; 
Martín-Muñoz, 2010: 22). Gerek Batı’da-
ki entelektüel kesim, gerek medya, gerek-
se de siyasetçilerin kullandığı İslamofobi 
söylemlerinde, Müslümanlar; Batı için bir 
tehdit unsuru olarak nitelendirilmişlerdir. 
Batı’da epistemik açıdan İslamofobi içeren 
yazında büyük bir artış meydana gelmiştir. 
İslam; rasyonalite içermeyen, modernliği 
barındırmayan ve sadece ve sadece gericili-
ği içeren bir dinken, “insan nasıl Müslüman 
olabilir?” şeklinde sorular bile üretilmiştir. 
Böylece Batı toplumlarındaki Müslüman 
olmayan kesime iletilen mesajlarla, İslam 
uzak durulması gereken bir din, Müslüman-
lar ise, kendilerine karşı dikkatli olunması 
gereken bir kesim olarak aktarılmışlardır 
(Grosfoguel, 2010; Privot, 2004: 49-50). 

11 Eylül saldırılarından sonra girilen yeni 
dönemde, yapılması gerekenin bu tehlike-
li düşmana karşı birtakım tedbirler alma 
yoluna gitmek olduğu belirtilmiştir. Geor-
ge Bush’un 11 Eylül sonrasında ABD’nin 
güdeceği politikayı anlatırken, başlangıçta 
bunu bir “Haçlı Seferi” olarak takdim et-

düşünen varsa hayal kuruyor (…)” (Fallaci, 
2001: 328).

Feminist düşünceleri ile tanınan Fallaci 
(2001: 327-328), İslam dünyasındaki ka-
dınları; gözlerinin üzerine inen bir kafesten 
dünyaya bakmaya çalışacak kadar akıldan 
yoksun kişiler olarak nitelendirmiştir. Falla-
ci, dinsel gerekçelerle okula ve doktora git-
meyi reddedip, bir erkeğin dördüncü karısı 
olmayı kabul edecek kadar düşük seviyeli 
olmakla itham ettiği Müslüman kadınları, 
oldukça sert ifadelerle eleştirdikten sonra, 
kendisinin “özgürlük kavramı ile büyüyen” 
Batılı bir kadın olduğunu ve bundan gu-
rur duyduğunu ifade eder. İslam dinini ve 
Müslümanları, “Batı için en büyük tehlike” 
olarak nitelendiren Fallaci, doğduğu kent 
olan Floransa’ya bir cami inşası söz konu-
su olduğunda: “Leonardo Da Vincilerin, 
Raffaelloların, Giottoların sanat kenti olan 
Floransa’ya cami dikilirse, kendi ellerim-
le havaya uçururum” diyerek bu konudaki 
tepkisini göstermiştir. Bir taraftan öteki-
leştirilen kesime yönelik terörizm, şiddet 
yanlılığı, ilkellik yaftaları yapıştırılırken, 
Fallaci’nin söylemlerindeki terörizmin, Ba-
tılı değerlerin savunusu olarak görülmesi 
başlıca çelişkilerden biridir.  

İslamofobi söylemleriyle, İslam kültürü ve 
Batı medeniyeti arasındaki derin ve uzlaşıl-
maz ayrılıklardan bahsedilmiş ve İslam’ın, 
bugünkü Avrupa’yı dönüştürecek bir din ve 
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62). Batılı toplumlardaki Müslümanlar, sırf 
isimlerinden dolayı, yaptıkları iş başvuru-
larında ayrımcılığa ve gizli ırkçılığa maruz 
kalabilmektedirler. Yine eğitim ve barınma 
imkânları gibi konularda da İslam inancına 
sahip olanlar, inançlarından dolayı ayrımcı-
lığa maruz kalabilmektedirler.  

Avrupa’da başta aşırı sağ eğilime sahip si-
yasetçiler olmak üzere, çeşitli kesimler ta-
rafından gerek görsel ve sosyal medyada, 
gerekse de kamusal alanda dile getirilen 
İslamofobi söylemleriyle, Batılı insanlar 
kendileriyle bir arada yaşayan Müslüman-
lara karşı kışkırtılabilmektedirler. Örneğin 
bu türden nefret içerikli ve tahrik edici söy-
lemler dolayısıyla Müslümanların kendileri 
sözlü ve fiziksel şiddete maruz kalabildikle-
ri gibi, Müslümanlara ait inanç merkezlerini 
hedef alan saldırılar da olabilmektedir. 

İsviçre’de, İsviçre Halk Partisi’ne üyesi 
Alexander Müller, Haziran 2012’de twitter 
üzerinden paylaştığı mesajlarda, İsviçrelile-
ri Müslümanlara yönelik soykırım yapmaya 
ve camilere saldırmaya çağırmıştır. Bu tür 
söylemlerin halk üzerindeki yansımasının 
dikkat çekici sonuçlarından biri de Tem-
muz 2011’de Norveç’te yapılan saldırıdır. 
Çokkültürcülük ve İslam karşıtı söylemler 
kullanan Anders Behring Breivik’in gerçek-
leştirdiği bu saldırıda 80 civarında insan öl-
müştür. 

mesi ve “kutsal” addedilen bu mücadeleye 
dünyadan destek talep edip, bunun için ku-
rulacak koalisyona davet etmesi bu anlam-
da manidardır. Garaudy’nin (2003: 107) de 
dikkat çektiği gibi, oluşturulan yeni ortam-
da, “anti-terörizm” için olduğu savunulan, 
pek çok baskıcı kanun Batı ülkelerinde 
kabul edilerek yasalaştırılmıştır. Böylece 
ulusal tehdit olarak nitelendirilen kişilerin 
tutuklanması, son derece kolaylaştırılmış-
tır. Nitekim bu kanunun kabulünden sonra 
özellikle Müslümanlara yönelik pek çok tu-
tuklama olayı olmuştur (Fekete, 2010: 64-
65). Batılı ülkelere yönelik vize başvuru-
larında ve havaalanlarında Müslümanların, 
suçlu muamelesine maruz bırakılmaları ve 
sıkı bir denetimden geçirilmeleri de olayın 
bir diğer boyutunu oluşturmaktadır.  

Son yıllarda Batılı ülkelerde yapılan araş-
tırmalar da, Müslümanlara karşı önyargıla-
rın, hızlı ve tehlikeli bir şekilde yayılmakta 
olduğu ortaya çıkmıştır (Stone, 2004: VII; 
Michael McClintock ve Paul LeGendre, 
2007). İslamofobik söylemler, Batılı ül-
kelerde yaşayan Müslümanların gündelik 
yaşamlarında farklı açılardan bir problem 
olarak onların hayatlarını etkilemektedir. 
Örneğin yapılan araştırmalar, Avrupa’da 
yaşayan Müslüman nüfus arasında işsizli-
ğin daha fazla olduğunu, yine düşük ücret 
alanların ve kötü koşullar altında çalışanla-
rın sayısının Müslümanlarda daha fazla ol-
duğunu göstermektedir (Purkiss, 2003: 61-
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tanıtılmaları, Batılı sömürgeci devletlerin 
bu ülkelere yönelik sömürüsünü de meş-
rulaştırmaya yönelik bir işlev yerine getir-
mektedir. Bu gerek geçmişteki sömürgecilik 
faaliyetleri, gerekse de günümüzdeki faali-
yetler için böyledir. “Teröre karşı savaş” 
bahanesiyle İslam dünyasındaki ülkelerin iç 
işlerine müdahale edilerek, bu ülkeler işgal 
edilmekte ve Batılı çıkarlar doğrultusunda 
bu ülkelerin gelecekleri kontrol altına alın-
mak istenmektedir. 

İslam, Yahudilik ve Hristiyanlık ilişkileri 
noktasında da İslamofobi söylemlerinin ye-
rine getirdiği önemli işlevler vardır. Hris-
tiyanlığın resmi bir din olarak benimsen-
mesinden sonra, Yahudilikle bir çekişme 
içerisine girilmiş ve bu çekişme neticesinde 
gerek Avrupa’da gerekse de Orta Doğu’da 
pek çok Yahudi öldürülmüştür. Örneğin 
“Reformasyon Çağı”nda, bu dönemin sim-
ge isimlerinden olan Luther, İsa’nın katilleri 
ve Hristiyanların düşmanları olarak nitelen-
dirdiği Yahudilerin imha edilmesi konusun-
da talimat vermiş, Yahudilerin inanç mer-
kezleri olan sinagogların içlerindeki Yahu-
dilerle birlikte yakılmasını ve Yahudilere ait 
evlerin de yıkılmasını savunmuştur (Frankl, 
2003: 148-149). Yine XX. yüzyılın ilk ya-
rısında Nazi Almanya’nın Yahudilere yöne-
lik soykırımı da bu konuda akla gelebilecek 
bir diğer örnektir. Tarihsel gerçeklik açısın-
dan bakıldığında, Yahudilere asıl zarar ve-
ren Batılılar olmasına rağmen, İslamofobi 

SONUÇ

İslamofobi yeni bir kavram olsa da, Batı’da 
İslam’a karşı eski korkuları ve nefreti içeren 
bir söylem barındırmaktadır. Dolayısıyla bu 
söylemleri doğru bir şekilde analiz etmek 
için, sadece yakın tarihle sınırlı olmayan bir 
tarihsel boyutu göz ardı etmemek gerekir. 
Bugün Batılı devletlerde, özellikle göçmen 
hakları ve etnik kimlikler üzerinden yürü-
tülen ve kültürel açıdan farklılık içerdiğini 
iddia eden kimliklerin, bu farklılıkları doğ-
rultusunda tanınmasını ve onlara yaşam 
imkânının sunulmasını içeren çokkültürcü-
lük anlayışında da İslamofobi ekseninde-
ki tartışmalara yeterince yer verilmediğini 
söylemek mümkündür. Kültürel farklılıkla-
rın çatışma nedeni olmaksızın, bu farklılık-
larla birlikte yaşamaya yönelik bir arayışın 
ifadesi olan çokkültürcülük paradigmasın-
da, Müslümanların Batılı toplumlarda ma-
ruz kaldıkları dışlanmaya yönelik gereken 
önemin verilmemesi başlıca eksikliklerden 
biridir.  

Batılı toplumlarda farklı alanlarda ve de-
ğişik kesimler tarafından dile getirilen İs-
lamofobi söylemlerinin, farklı açılardan 
çeşitli işlevler yerine getirdiğini söylemek 
mümkündür. Örneğin bu söylemlerin, Batı 
tarihindeki karanlık olayların üstünün örtül-
mesinde oynadığı önemli roller bulunmak-
tadır. İslam dünyasının ve Müslümanların 
saldırgan ve çağ dışı bir kimlik etrafında 
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rın kendileri, korku duyar bir hale gelmiş ve 
kendi içlerine kapanmışlardır. 

Batı’daki farklı çevreler tarafından başvu-
rulan İslamofobi söylemlerinin, gündeme 
gelme, tanınma amaçlı olarak da sıklıkla 
kullanıldığını söylemek mümkündür. Bu 
konuda verilebilecek en güzel örneklerden 
biri, İsveçli ressam Lars Vilks’tir. İsveç’te 
dahi kimselerin pek tanımadığı bir isim olan 
Lars Vilks, Hz. Muhammet ile ilgili çizdiği 
aşağılayıcı karikatürlerden ve aldığı tepki-
lerden sonra, dünya çapında tanınan popüler 
bir isim haline gelmiştir. 

Özellikle aşırı sağ eğilime sahip Batılı siya-
setçiler tarafından bu türden söylemlerin, oy 
elde etme uğruna halkın duygularını sömür-
me aracı olarak kullanıldığını da belirtmek 
gerekir. Yine ekonomik kriz dönemlerinde 
ve siyasal başarısızlık durumlarında da, bu 
tür söylemlerin gündemi değiştirmek amaç-
lı olarak sıklıkla kullanıldığını belirtmek 
gerekir. Özellikle sağ politik akıma men-
sup siyasetçilerin, Müslümanları ve İslamı, 
Batılı değerlere ve ulusal birlikteliklerine 
yönelik bir tehdit olarak ifade etmeleri de 
reel politik anlayışla çelişmektedir. Batılı 
ülkelerde yaşayan Müslümanların bu ülke-
lere olan katkısının görmezden gelinmesi 
ve onların bulundukları ülkeye toplumsal 
bir yük ve suç potansiyeli yüksek insanlar 
olarak lanse ettirilmeleri, gerçek anlam-
da bir toplumsal mutabakat sağlanmasının 

çerçevesindeki retoriksel üretimle gelinen 
noktada, Yahudilerin düşmanı olan ve on-
ları asıl tehdit eden güç konumuna Müslü-
manlar getirilmiştir. Böylece hem Batı’nın 
bu konudaki karanlık tarihinin üzeri örtül-
müş, hem de bu karanlık tarih dolayısıyla 
Yahudi-Hristiyan çekişmesinin ya da çatış-
masının önüne geçilerek, bu konuda İslam 
dünyasına karşı müttefik olunmuştur.

Batılı değerlerin tehdit altında olduğunu sa-
vunan İslamofobi söylemleri ile Batılı de-
ğerlerin yeniden ve yeniden üretimi sağlan-
mıştır. Bu söylem, sekülerleşen Batı dünya-
sında, Hristiyanlık inancını canlı tutmuş ve 
bu inancın Batı’nın, Batı kültürünün ayrıl-
maz bir parçası olduğunu kitlelere telkin et-
miştir. Bunun yanı sıra İslamofobik söylem, 
farklı düşünce ekollerinden Batılıları, Batı 
çıkarlarının savunusu temelinde birleştiren 
bir işleve de sahip olmuştur.

Gerek Batı’da yaşayan gerekse de Batı-dışı 
dünyada yaşayan Müslümanlar bağlamında 
Bu söylemlerin göndermede bulunduğu bir 
diğer husus, Batı kültürüne ve değerlerine 
boyun eğme, bunlarla uyumlu bir yaşam 
ve inanç formuna sahip olmak şeklindedir. 
Böylece Batı kültürü karşısında özgüveni 
ortadan kaldırılmış bir hale gelinmesiyle, 
Batı uygarlık ve değerleriyle rekabet ede-
bilecek olası rakiplerin pasifize edilmesi de 
sağlanmaktadır. Sürekli korkulması gereken 
figürler olarak lanse ettirilen Müslümanla-
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önündeki başlıca engellerden biridir. Öteki 
vatandaşların sahip olduğu gibi, insanca ya-
şam hakkına sahip ol(ama)ma bağlamında 
bir sorun olması bir tarafa bırakılacak olur-
sa, İslam dininin, Batı toplumlarında en ge-
niş kabule sahip ikinci din olduğu gerçeği 
de göz önünde bulundurulduğunda, bu tür-
den çatışmacı siyasal yaklaşımların, aslın-
da o ülkelerin çıkarlarıyla da uzun vadede 
çelişeceğini söylemek mümkündür. Zira 
Orianna Fallaci gibi isimlerin beklentileri 
doğrultusunda Müslümanların Batı toplum-
larından atılmaları durumunda, demografik 
açıdan sahip oldukları sorunlar göz önünde 
bulundurulduğunda, Batı toplumları için bir 
çözüm değil, aksine daha büyük sorunların 
başlangıcı olacaktır. Bu durumda, dışlayıcı 
söylemlerin bir tarafa bırakılarak, gerçek 
anlamda toplumsal uzlaşının sağlanmaya 
çalışılması, Batılı ülkelerin kendisi için de 
daha doğru bir yaklaşım olacaktır.    

KAYNAKÇA

ABDÜLMELİK, E., (2007). “Krizdeki Or-
yantalizm”, çev. Melike Kır, Oryan-
talizm: Tartışma Metinleri, ed. Aytaç 
Yıldız, Doğu Batı Yayınları, Ankara.

ANIK, M., (2005). “Çanlar Kimin İçin Ça-
lıyor ya da ABD Nereye Doğru Gidi-
yor?”, Stratejik Öngörü, sayı: 4.



IIB INTERNATIONAL REFEREED ACADEMIC SOCIAL SCIENCES JOURNAL
. International Congress on Culture and Society Special Issue 2012 Volume:03 Issue:05

www.iibdergisi.com

464

HOURANI, A.,  (1996). Batı Düşüncesinde 
İslâm, çev. Mehmet Kürşad Atalar, Pı-
nar Yayınları.

HUNTINGTON, S.P., (2000a). “Mede-
niyetler Çatışması mı?”, çev. Yusuf 
Kaplan, Medeniyetler Çatışması, ed. 
Murat Yılmaz, 3. basım, Vadi Yayın-
ları, Ankara.

HUNTINGTON, S.P., (2000b). “Batı 
Tek’tir Ama Evrensel Değildir”, çev. 
Fazıl Osman Yıldırım, Medeniyetler 
Çatışması, ed. Murat Yılmaz, 3. ba-
sım, Vadi Yayınları, Ankara.

IQBAL, Z., (2010). “Understanding Isla-
mophobia: Conceptualizing and Mea-
suring the Construct”, European Jour-
nal of Social Sciences, vol. 13, no: 4.

LATOUCHE, S., (1993). Dünyanın Batılı-
laşması: Gezegenimizin Birörnekleş-
mesinin Anlamı, Önemi ve Sınırları 
Üzerine Bir Deneme, çev. Temel Ke-
şoğlu, Ayrıntı Yayınları, İstanbul. 

MAKDİSİ, U., (2007). “Osmanlı Oryan-
talizmi”, çev. Aytaç Yıldız, Oryanta-
lizm: Tartışma Metinleri, ed. Aytaç 
Yıldız, Doğu Batı Yayınları, Ankara.

MARRANCI, G., (2004). “Multicultura-
lism, Islam and The Clash of Civili-
sations Theory: Rethinking Islamop-
hobia”, Culture and Religion, vol.: 5, 
no: 1.

FRANKL, G., (2003). Batı Uygarlığı: Ütop-
ya ve Trajedi, çev. Yusuf Kaplan, Açı-
lım Kitap, İstanbul.

FUKUYAMA, F., (2005a). “Tarihin Sonu 
mu?”, çev. Yusuf Kaplan, Tarihin 
Sonu mu?, der. Mustafa Aydın, Ertan 
Özensel, Vadi Yayınları, Ankara.

FUKUYAMA, F., (2005b). “Hedefleri: Mo-
dern Dünya”, çev. Birol Akgün, Yasin 
Aktay, Tarihin Sonu mu?, der. Musta-
fa Aydın, Ertan Özensel, Vadi Yayın-
ları, Ankara.

GARAUDY, R., (2003). Amerikan Efsane-
si ve 11 Eylül Komplosu: ABD’nin 
Dünyayı Yönetme Felsefesi, çev. Ce-
mal Aydın, 3. baskı, Türk Edebiyatı 
Vakfı Yayınları, İstanbul.  

GROSFOGUEL, R., (2010). “Epistemic Is-
lamophobia and Colonial Social Sci-
ences”, Human Architecture: Journal 
of the Sociology of Self-Knowledge, 
vol. VIII, no: 2.

HENTCH, T., (1996). Hayali Doğu: 
Batı’nın Akdenizli Doğu’ya Politik 
Bakışı, çev. Aysel Bora, Metis Yayın-
ları, İstanbul.

HOBSON, J.M., (2011). Batı Medeniyeti-
nin Doğulu Kökenleri, çev. Esra Mert, 
3. baskı, Yapı Kredi Yayınları, İstan-
bul.



IIB INTERNATIONAL REFEREED ACADEMIC SOCIAL SCIENCES JOURNAL
International Congress on Culture and Society Special Issue 2012 Volume:03 Issue:05

www.iibdergisi.com

465

STONE, R., (2004). “Foreword”, Islamop-
hobia: Issues, Challenges and Action, 
ed. Robin Richardson, Trentham Bo-
oks, London.

TOYNBEE, A.J.,  (2002). Dünya, Batı ve 
İslam, çev. Abdullah Zerrar, Pınar Ya-
yınları, İstanbul.

WOODRUFF, W., (2010). Modern Dünya 
Tarihi, çev. Hale Vardar, Arda Vardar, 
Pozitif Yayınları, İstanbul.

MARTÍN-MUÑOZ, G., (2010). “Uncons-
cious Islamophobia”, Human Archi-
tecture: Journal of The Sociology of 
Self-Knowledge, vol. VIII, no: 2.

MCCLINTOCK, M., PAUL, L.G.,  (2007). 
Islamophobia: 2007 Hate Crime Sur-
vey, Human Rights First, New York.

PRIVOT, M.,  (2004). “Islam in the Media: 
A Pathway to Islamophobia?”, Isla-
mophobia and Its Consequences on 
Young People, ed. Ingrid Ramberg, 
Directorate of Youth and Sport of the 
Council of Europe.

PURKISS, R., (2003). “Islamophobia and 
Europen Identity”, The Fight Against 
Anti-Semitism and Islamophobia: 
Bringing Communities Together, Eu-
ropean Monitoring Centre for Racism 
and Xenophobia.

SAID, E., (1991). Oryantalizm: Sömürge-
ciliğin Keşif Kolu, çev. Selahaddin 
Ayaz, 4. baskı, Pınar Yayınları, İstan-
bul.

SANDER, O.,  (2000). Siyasi Tarih: 1918-
1994, 8. baskı, İmge Kitabevi, Anka-
ra.

SAYYID, B.S.,  (2011). “Savaş Günleri ve 
İslamofobya”, çev. Abdurrahman Ba-
bacan, 11 Eylül- Tarihsel Dönüşümün 
Analizi: 2001-2011, ed. Abdurrahman 
Babacan, Pınar Yayınları, İstanbul.



IIB INTERNATIONAL REFEREED ACADEMIC SOCIAL SCIENCES JOURNAL
. International Congress on Culture and Society Special Issue 2012 Volume:03 Issue:05

www.iibdergisi.com

466



IIB INTERNATIONAL REFEREED ACADEMIC SOCIAL SCIENCES JOURNAL
International Congress on Culture and Society Special Issue 2012 Volume:03 Issue:05

www.iibdergisi.com

467



IIB INTERNATIONAL REFEREED ACADEMIC SOCIAL SCIENCES JOURNAL
. International Congress on Culture and Society Special Issue 2012 Volume:03 Issue:05

www.iibdergisi.com

468



IIB INTERNATIONAL REFEREED ACADEMIC SOCIAL SCIENCES JOURNAL
International Congress on Culture and Society Special Issue 2012 Volume:03 Issue:05

www.iibdergisi.com

469



IIB INTERNATIONAL REFEREED ACADEMIC SOCIAL SCIENCES JOURNAL
. International Congress on Culture and Society Special Issue 2012 Volume:03 Issue:05

www.iibdergisi.com

470



IIB INTERNATIONAL REFEREED ACADEMIC SOCIAL SCIENCES JOURNAL
International Congress on Culture and Society Special Issue 2012 Volume:03 Issue:05

www.iibdergisi.com

471



IIB INTERNATIONAL REFEREED ACADEMIC SOCIAL SCIENCES JOURNAL
. International Congress on Culture and Society Special Issue 2012 Volume:03 Issue:05

www.iibdergisi.com

472



IIB INTERNATIONAL REFEREED ACADEMIC SOCIAL SCIENCES JOURNAL
International Congress on Culture and Society Special Issue 2012 Volume:03 Issue:05

www.iibdergisi.com

473



IIB INTERNATIONAL REFEREED ACADEMIC SOCIAL SCIENCES JOURNAL
. International Congress on Culture and Society Special Issue 2012 Volume:03 Issue:05

www.iibdergisi.com

474



IIB INTERNATIONAL REFEREED ACADEMIC SOCIAL SCIENCES JOURNAL
International Congress on Culture and Society Special Issue 2012 Volume:03 Issue:05

www.iibdergisi.com

475



IIB INTERNATIONAL REFEREED ACADEMIC SOCIAL SCIENCES JOURNAL
. International Congress on Culture and Society Special Issue 2012 Volume:03 Issue:05

www.iibdergisi.com

476



IIB INTERNATIONAL REFEREED ACADEMIC SOCIAL SCIENCES JOURNAL
International Congress on Culture and Society Special Issue 2012 Volume:03 Issue:05

www.iibdergisi.com

477



IIB INTERNATIONAL REFEREED ACADEMIC SOCIAL SCIENCES JOURNAL
. International Congress on Culture and Society Special Issue 2012 Volume:03 Issue:05

www.iibdergisi.com

478


