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Özet
1517 yılında Mısır ve Hicaz’ı ilhak ederek mukaddes mekânların hâmiliğini
üstlenen Osmanlı Devleti, bu tarihten itibaren sadece Mekke-Medine’nin imarı ve
oradaki hacıların ağırlanması ile ilgilenmemiş, aynı zamanda hacı adaylarının
memleketlerinden başlayarak tüm yolculukları boyunca değişik tedbirler almıştır.
Orta Asya, Doğu Türkistan’dan hacca gitmek için yola çıkanların
güzergâhları olmamasına rağmen; Osmanlı Devleti’nin kendilerine gösterdiği
yakınlık nedeniyle yolculuklarını İstanbul’a uzatmaları oldukça dikkat çekicidir.
Osmanlı yöneticileri onları Anayurttan gelen misafirler olarak görmüş, gelen hac
yolcuları için cömert tedbirler almışlardır.
Çalışmada XIX. asırdan başlayarak Rus işgali ve sonrası Osmanlı
Devleti’nin özellikle Kırgızistan’dan İstanbul’a gelen hacı adayları için yaptıkları
düzenlemeler ile 1991’den sonra bölgede yeniden neşvü nemâ bulunan hac anlayışı
ile kıyaslamalar yapılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Osmanlı Devleti, Hac Yolu, Kırgız Hacılar

The Phenomenon of Pilgrimage in the Kyrgyzstan from
Nineteenth Century to This Day and the Approach of the
Ottoman State towards This Pilgrims
Abstract:
Receiving the protectorate of the holy places following the conquests of
Egypt and the Hijaz region in 1517, the Ottoman State, which, not only engaged
both in there construction of Mecca and Madinah and in the entertainment with foot
and lodge of pilgrims there, but also took certain measures in the aim to facilitate
the hajj journey for the pilgrims from the departure from their own homelands
throughout the whole journey since then.
1
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It is saliently not eworthy to point out that though whose it in erarypath did
not pass through Istanbul the pilgrim-candidates from central Asia and Turkistan
lengthened their routes to Istanbul. may be highly possible that the Ottoman
administration took highly munificent and compassing providences pertaining
coming from these regions may homeland for Turks these providences taken by the
Ottomans.
In this topic, we will discuss the arrangements and praxes made by the
Ottoman State forth pilgrim-candidates coming from these regions after and before
Russian occupations in XIX. century. In this context, we will be explained the newly
phenomenon of pilgrimage after 1991.
Key Words: Ottoman State, Hajj Road, Kyrgyz Pilgrims.

Giriş
Bölgenin İslamlaşması ve Hac
Hali hazırda kahir ekseriyeti Müslüman olan Kırgızlar arasında
İslamlaşma Karahanlılar dönemine kadar gitse de, kitlesel ihtidâların daha
çok XVII. asrın sonrasında yaşanmaya başlandığı bilinmektedir. Bu
çerçevede Kırgızlardan bir grubun Karahanlılar döneminde onların
hâkimiyetine giren göçebe Türk toplulukları içinde Müslüman oldukları
bilinmektedir. Nitekim X. yüzyılda Kırgızlar arasında kalan seyyahlar,
onlardan bir kısmının Müslüman olduklarına dair işaretler vermektedirler
(Erşahin,1999:406). XIV. asra gelindiğinde ise Kazan Hanlığı hâkimiyetinde
olan Yedisu bölgesindeki bazı Kırgız boylarının İslamlaştığı ihtimali
üzerinde durulmaktadır (Erşahin,1999:409). Keza aynı yüzyılda yani Moğol
hanı Tuğluk Temir döneminde İslâm'a giren Kırgızların varlığı da söz
konusudur. Sonraki dönemlerde işbaşına geçen Moğol Hanları İslâm'ı
yaymaya devam etmişler, bu çerçevede Kırgız Uruklarından bazıları da
İslâm’ı kabul etmiştir (Erşahin,1999:409).
XVI. asra gelindiğinde Yarkent Hanlığı bu çevrede yaşayan diğer
kabileler gibi Kırgızları da himayesi altına almıştır Bu dönemde Kırgızlar
arasında İslamlaşmanın devam ettiği ve bunun daha çok mutasavvıflar
marifetiyle olduğu görülmektedir (Erşahin,1999:411). Kırgızlar arasında en
etkin tarikatlar ise diğer Türk boylarındakine paralel olarak Yesevilik,
Işkılik, Kadirilik ve Nakşiliktir.
Nihayet XVIII. ve XIX asırlarda bölgede hüküm süren Hokand
Hanlığı döneminde İslamlaşma daha da artmıştır (Erşahin, 1999:417)2. Zaten
elimizdeki belgelerin çoğunluğu da bu hanlık dönemindeki Hac hareketine
aittir.
Konu ile alakalı daha detaylı malumat için bkz: Ali Jusubeliev, Kırgızların İslâmiyet’i
Kabulü, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Basılmamış Doktora Tezi, Ankara
2007.
2
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1-Kırgızlar Arasında Hac
Haccın İslâm'ın temel şartlarından biri olması, her hac döneminde
uzak diyarlardan birçok Müslüman’ın Mekke’ye gelmiş olmasından
hareketle ilk İslamlaşan Kırgızlardan itibaren bu topluluk içinde de haccın
yaygın bir ameliye olduğunu söylemek mümkündür. Ancak X. yüzyıldan
itibaren kimlerin hacca gittiğini tespit etmek veya ne kadar kişinin hacca
gittiğine dair rakam zikretmek pek mümkün değildir. Fakat erken
dönemlerden itibaren Hac ile alakalı kelimelerin Kırgızlar arasında yaygın
olduğu bilinmektedir. Bunun en yaygın kullanımı şüphesiz hacca gidip
gelenin isminin başına bu sıfatın getirilmesidir. Ayrıca gidemeyip de yerine
vekâleten Hac yapılmasına Kırgızların bedel haccı anlamına “Acı Bedel”
demeleri de dikkate şayandır (Erşahin, 1999:425).
Keza Zemzem suyu ile alakalı uygulama zikre değer bir husustur.
Uzak diyarlarda yaşayan Müslüman toplulukların çoğu gibi Kırgızlar
arasında da Zemzem’in önemli yeri vardır. Dönemin şartları gereği uzak
yerden çok az getirilen Zemzem genelde çoğaltılarak içilirdi (Erşahin,
1999:424).
Bu genel değerlendirmeden sonra XIX. asır Osmanlı belgelerine
yansıyan bugünkü adıyla Kırgız o zamanki adıyla Hokand Hanlığı3 ve
Fergana’dan Osmanlı topraklarına gelenlerin Hac serüvenlerine ve bunlara
devletin bakışına gelelim.
2-Orta Asyalıların Hac Problemi
XVI. asırda Kazan Hanlığının son bulmasının ardından Orta Asya’da
Özbek Hanlıklarının kuvvet kaybetmesi, İran’da Safavilerin, Kafkasya’nın
kuzeyinde ise Rusların etkinliklerini artırmıştır. Bölge Müslümanlarının
açıkça aleyhine olan bu durum siyasi hâkimiyetin zayıflaması kadar, siyasi
hâkimiyeti nispeten devam ettiren topluluklarda, konumuz olan Hac ile
alakalı zorlukları da beraberinde getirmiştir. Sonuçta XVII. asrın nerdeyse
tamamında XVIII. asrın da ilk yarısında buralarda yaşayanlar normal ve
meşru olarak Hac yolculuğuna çıkamamışlardır. Nadir Şah döneminde
Osmanlı Devleti ile yapılan karşılıklı görüşmelerin temel maddelerinden
biri; Orta Asyalı Hacıların İran üzerinden Bağdat’a ulaşmalarında kolaylık
sağlanması idi. Ne var ki, anlaşmalar beklendiği gibi neticelenmediğinden;
İran üzerinden güvenli yolculuğun bu dönemde başladığını söylememiz
mümkün değildir (Özcan, 2006:277).
Diğer yandan XVIII. asrın ikinci yarısında II. Katerina’nın
iktidarında baskı politikasından vazgeçilerek bir hoşgörü fermanı
yayınlanmış ve 1789’da bölgede müftülük kurulmuştur (Brover,1996:567).
3Hanlık

ile alakalı Bkz. Enver Konukçu, "Hokand Hanlığı", Türkiye Diyanet Vakfı İslam
Ansiklopedisi (DİA), XVIII, İstanbul 1998. s.215-216.

3

M. Güler / XIX. Asırdan Günümüze Kırgızistan’da Hac Olgusu ve Osmanlı Devleti’nin Bölge
Hacılarına Yaklaşımı

Bu politika Rusya Müslümanlarının Hac ibadetine olan ilgisini artırmış, aynı
zamanda Orta Asyalı Müslümanların Kafkasların kuzeyini kullanmalarına
imkân sağlamıştır. Nitekim aşağıda zikredilecek belgede bu husus açıkça
ifade edilmektedir. Buhara Hâkimi Muhammed Masum Han 10 Şevval
1203/4 Temmuz 1789 tarihli dönemin Osmanlı Sultanına gönderdiği
teferruatlı mektubunda konumuza dair iki hususa vurgu yapmaktadır.
Bunlar; bölgesinde bulunan Kazak ve Kırgızların Ruslarla ciddi mücadele
etmeleri gereği ile hacca dairdir. Muhammed Masum Han 1203/1789
tarihinden evvel yaklaşık 130 yıldır bölge ahalisinin Safavilerin
engellemeleri nedeniyle hacca gidemediklerini, böylelikle İslâm’ın temel
şartlarından birini imkânı olanların bile yerine getirmediğini sitayişle
anlatmaktadır (C.HR: 7458). 1789 tarihi dikkate alındığında 130 yıl
evvelinde Orta Asya hanlıklarında yaşayan Müslümanların hacca gidebilmek
için iki yolları bulunmakta idi. Bunlardan birincisi; İran üzerinden Bağdat’a,
oradan Şam veya Kerbela yolundan Mekke’ye ulaşmak idi. Diğeri ise;
Kafkasların Kuzeyinden Karadeniz Limanlarına, oradan gemi ile Trabzon
veya İstanbul’a ulaşarak Osmanlı Kafilesine katılmaları idi.
Belgede geçen 130 yıldır hacca gidememelerine dair vurgu, en
azından o tarihte az da olsa bir grubun Kafkasların kuzeyinden İstanbul'a
oradan da Mekke'ye gittikleri ihtimalini güçlendirmektedir.
Bugünkü Kırgızistan, Hokand Hanlığı tarafından 1763 yılında ilhak
edilmiştir (Konukçu, 1998: 215). Bu tarihten yaklaşık olarak 45 yıl sonra
Hokand hükümdarı Seyyid Muhammed Ömer Han (1809-1822), İstanbul’a
gönderdiği elçisi Seyyid Kurban Efendi vasıtasıyla Osmanlı Devletine biat
etmek istediğini bildirmiştir (HAT: 553; Saray, 2004:50). Belgeden anlaşılan
odur ki bu tarihten itibaren Osmanlı Devleti ile Hokand Hanlığı arasında sıkı
bir münasebet başlamış ve elçilerin yanı sıra bir kısım insanlar Osmanlı
topraklarından hacca gitmeye başlamışlardır.
Bu öngörüden hareketle Osmanlı Devleti'ne hac için gelenler ile
alakalı detaylara geçebiliriz.
2.1- İhtiyaç İçindeki Kırgız Hacıların Yardım Talebi
Osmanlı Devleti Hicaz’ın siyasi hâkimi olması nedeniyle haccın
idaresi ve sevkiyatı onun üzerinde idi. Bu nedenle dünyanın hangi
Müslüman coğrafyasından gelirse gelsin hac için Mekke’ye yönelenler
devletin misafiri sayılıyorlardı. Buna ilaveten Osmanlı Devleti,
sömürgeleştirme sürecinde Ruslar ve İngilizlerin işgal ettikleri İslâm
yurtlarından özellikle Hac için Mekke ve Medine’ye gelenlere sahip çıktığı
kadar, bu niyetle topraklarından geçenlere de aynı hassasiyet ve yardımı
yapmaya çalışmıştır. Sultan Abdülhamid Han döneminde yoğunlaştığı
bilinen Osmanlı/Uzak Asya ilişkilerinin tersine Orta Asyalı ve İdil-Ural
hacılarının İstanbul’a olan ilgilerinin tarihi neredeyse bir yüzyıl öncedir.
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Daha evvel değişik çalışmalarda Osmanlı devletinin farklı bölgelerden gelen
hacılara yapmış olduğu muamele ortaya konulduğundan, bu çalışmada
sadece o zamanki adıyla Fergana veya Hokand Hanlığından gelenlere
yönelik uygulama ve imkânları ele alacağız.
1265/1849 yılı haccına iştirak için bir süre evvel İstanbul’a gelen
Hokand Hanzadelerinden Sadık Bey ile Buhara Hâkimi Mirza Şems’e
İstanbul'da kaldıkları sürede ikamet etmeleri için bir konak tahsis edilmiştir.
Ayrıca yeme içme ve diğer masraflarına karşılık olarak da 1500 kuruş
verilmiştir (A. AMD: 4.11). Mutad olduğu üzere İstanbul Hac Kafilesinin
1265 yılı Recep ayının 12. Gününde (3 Haziran 1849) hareket ettiği göz
önüne alınırsa, Hanzadelerin misafirliği kanaatimizce 5-6 ayı bulmuştur.
Memleketlerinde nüfuz ve zenginliğe sahip olan bu kişiler her ay veya belirli
zamanlarda kendilerine yardım edilmesi için müracaatta bulunmuşlar, yani
yardıma muhtaç olmuşlardır. Ödenen meblağdan her ne kadar bu konuda bir
kısıtlama yapılmadığı anlaşılsa da; Hanzade ve Mirza sıfatlarını taşıyan bu
şahısların daimi yardıma muhtaç olmaları kendilerini hayli üzmüştür (A.
AMD: 4.11). Sadık Bey ile Mirza yazdıkları istidâ da böyle ifadeler
kullansalar da dönüş yolu için yine İstanbul’u kullanmayı tercih etmişlerdir.
Aslında yola çıkanların memleketlerine ulaşmaları için en kısa ve güvenli
yolu tercih etmeleri gerekirken, Kırgız Hanzadelerinin dönüşte de İstanbul’a
uğramalarının nedeni ne olabilir? Akla gelen ilk cevap güvenlik olmalıdır.
Ancak her hâlükârda eğer İstanbul’daki işini bitirmiş ise, sadece güvenlik
gerekçesi ile geri döndüğünü kabul etmek biraz zordur. Bu durumda akla
diplomasi ve maddi yardım yapılması gelmektedir. Bir diğer ihtimal de ailesi
ve çocuklarını hacca götürmediğinden onları almak olabilir.
1265/1849 haccına iştirak edip 1266/1850 yılı ortalarına doğru
İstanbul’a geri dönen Sadık Bey’e İstanbul’da kaldığı zaman diliminde hac
hazinesinden yevmiye 180 kuruş verilmiştir. İlave olarak ise Trabzon’a
kadar yol harçlığı olarak 5000 kuruş tahsis edilmiştir. Sadık Bey’in yol
güzergâhı ise İstanbul Trabzon arası vapur, oradan karayolu olarak tespit
edilmiştir (A. AMD: 1.19).
Görüleceği üzere Hanzade Sadık Bey hac yolculuğuna İstanbul’dan
başladığı gibi dönüşte de aynı yolu kullanmış, Osmanlı Devleti büyük
oranda Hac hazinesinden, gerektiğinde de merkezi hazineden kendisi ve
yanında bulunanların tüm maddi ihtiyaçlarını karşılamış hatta kendilerine
yol harçlığı bile vermiştir.
2.2- Elçilik İçin Gelenlerin Mekke’ye Gitmek İstemesi
XIX. asırda Müslüman hanlıklar ve topluluklardan birçok elçi veya
ulema değişik vesilelerle İstanbul’a gelmişlerdir. Bunlardan bir kısmı
vazifesini ifa edip memleketine dönmeyi tercih ederken büyük bir kısmı ise,
devletin Hac ve Hacılara özellikle de uzak İslâm yurdundan gelenlere
gösterdiği ilgi ve şefkatten etkilenerek başlangıçta niyetlerinde olmasa da
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hacca niyetlenmişlerdir. Bu değişiklik öncelikle bir ibadetin yerine
getirilmesi olarak görülse de, başlangıçta planlanmadığı için, hem elçiler
hem de onları misafir eden Osmanlı devleti için yeni bir maddi külfet
anlamına gelmiştir.
Mesela 1283/1866 yılında İstanbul'a gelen Hokand elçisi Yakup
Efendi esas vazifesini ifa etikten sonra yanındaki kardeşi ve 6 kişilik
maiyetiyle birlikte hacca niyetlenmiştir. Süveyş Kanalının açılması sonrası
deniz yolculuğunun yaygınlaşmaya başladığı ilk yıllara gelen bu yolculuk
için Yakup Han’a önce gemi ile İskenderiye'ye oradan Süveyş yoluyla Cidde
‘ye giden güzergâh seçilmiştir. Yakup Han başlangıçta kendisi ve tebaası
için böyle bir niyet taşımadığından yol masrafları ve diğer giderler için
hazırlıklı değildi. Önceki uygulama ve devletin müspet yaklaşımına
istinaden Sultan Abdülaziz’e bir dilekçe yazmış, yol masrafları dışında
kendisine 3000 kuruş verilmesini talep etmiştir (A.MKT.MHM: 376/93).
Keza 1312/1895 yılının sonlarında İstanbul’a hem elçilik hem de
Hac niyeti ile gelmiş olan Hacı Kurban Efendi’ye bu yolculuğunda ailesi ve
yakın hizmetkârları refakat etmiştir. Gelmesinden sonra mutad teşrifat ile
elçilik vazifelerini ifa eden Kurban Efendi 1313 yılı haccına iştirak etmek
üzere hazırlıklarını yapmıştır. Kervanın yola çıkmasına kadar hayli zaman
olduğundan getirdiği harçlığı bittiği anlaşılan Kurban Efendi ve tebaasına
günlük 150 kuruş tahsis olunmuştur (A.MKT.MVL: 57/73). Önceki yıllarda
aynı durumdaki Sadık Bey’e 180 kuruş tahsis edildiği göz önüne alınırsa,
dönemde yaşanan enflasyonist baskıya rağmen rakamın düşmesi, üzerinde
düşünülmeye değer bir haldir. İlk akla gelen husus Sadık Bey’in ailesi ve
yardımcılarının daha çok olduğudur. Ancak burada 9 kişiden bahsediliyor
olması o rakamın bundan daha fazla olma ihtimalini azaltmaktadır.
2.3-Mekke Dönüşü Sultan’ı Ziyarete Gelen Kırgızlar
1255 yılında Hokand vezirlerinden Seyyid Bahadır Han küçük
oğlunu yerine vekil bırakarak Hind yolundan hacca gitmiştir. Bahadır Han
hem bir yıl evvel Hokand’a dönen elçilerinin anlattıklarından, hem de hacda
Osmanlı Padişahının kendilerine olan yakınlığını ve gerektiği durumlarda
cömertçe yardımlarını işitmiştir. Bu saiklerle sadece Sultan’ı ziyaret için
dönüş yolunda İstanbul’a uğramayı arzu etmiştir. Arzusunu kanaatimizce
1255 yılında Mekke’de Hac emirine veya Surre eminine iletmiştir. Onların
muvâfık görmesi ile büyük oğlu ile birlikte evvela kervan ile Şam’a gelmiş,
oradan da Surre emini ile beraber İstanbul’a ulaşmıştır. Vezir dilekçesinde
maddi anlamda herhangi bir yardıma ihtiyacı bulunmadığını belirtmiş,
maksadının sadece 5-10 gün kalarak Sultan’ı ziyaret olduğunu ısrarla
vurgulamıştır. İstanbul’a geldikten sonra Surre emininin durumu sadaret
makamına iletmesi ile devlet protokolü uygulanmıştır. Surre emininin bu
durumu bildirmesinin yanında Hokandlı vezirin hem hacda hem de
memleketindeki hayırseverliğinden de bahsetmiş olmalıdır ki, kendisine özel
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ihtimam gösterilmiştir. Öncelikle bir misafirhaneye yerleştirilmiş, ardından
hem tercümanlık yapması hem de mihmandarlık için Ayazmalı Mustafa
Efendi görevlendirilmiş, 3000 kuruş ilave masraf gideri tayin edilmiştir.
Bu arada Sultan Abdülmecid’e mesele iletilerek Bahadır Han’ın
görüşme talebinde olduğu bildirilmiştir. Sultan bu talebe olumlu karşılık
vererek Pazar günü saat üç sularında mabeyn-i hümayunda görüşeceğini
belirtmiştir (HAT, 36564).
İncelediğimiz diğer belgelerden farklı olan, ancak Osmanlı dışındaki
Müslümanların genel kanaatine uygun düşen bu belgeden anladığımıza göre
ilgili tarihlerde bir kısım hacılar Hac öncesi ve sonrası İstanbul’a uğrar iken;
bir kısmı Hindistan üzerinden okyanusa, oradan deniz yoluyla Yenbuğ’a
Cidde limanına ulaşıyorlardı. Kanaatimizce bu hacıların çoğu yine aynı
yoldan Hokand memleketine dönüyorlardı. Bahadır Han gibi imkân sahibi
olanlar ise hem ziyaret, hem Sultan’ı görmek, hem de siyasi maksatlarla
karayolundan, yani klasik hac kervan yolundan İstanbul’a ulaşıyorlardı.
2.4-Hokandlı Hacının Borcunun Ödenmesi
Yukarıda beyan ettiğimiz üzere sadece Hokand Hanzadeleri değil
aynı zamanda yüksek rütbeli ilim adamları hatta Şeyhü’l-İslâmları hac
yolculuklarında İstanbul’u ana hareket merkezi ittihaz etmişlerdir. Bu minval
üzere Hokand’da adı Şeyhü’l-Alemi olan Muhammed Rahim Efendi
1283/1866 yılında İstanbul’a gelmiş ve diğerleri gibi kervanın yola
çıkmasına kadar kalmış, burada devletçe misafir edilmiştir. Hac mevsimine
yakın, hacca niyetlenerek vapurla yola çıkmak istemiştir. Muhammed Rahim
Efendi yanında bulunan kişinin hacca gidemeyeceği hakikatinden hareketle
onların İstanbul’da kalacaklarını beyan etmiş ve ihtiyaçlarının karşılanmasını
istemiştir (MVL: 526/81).
Muhammed Rahim Efendi bu istidâsının devamında kendi yolculuğu
içinde borç talep etmiştir. Ancak talebi dikkate değerdir. Rahim Efendi
borcu yoldaki ihtiyaçları için Mısır hazinesinden talep etmiştir(MVL:
526/81).Bu talepten anlaşılan; Rahim Efendi’nin elinde Hokand’dan
getirdiği bir miktar paranın bulunduğu, bu parayı belki de sadece hac için
ayırdığı ve harcamadığı neticesine varabiliriz. Mısır hazinesinden borç talebi
ise, vapur ücretinin fazla olması veya maiyetindekilere beklenmeyen
masrafların çıkması olabilir.
Belgede bu borcun verilip verilmediğine dair bir not bulunmamakla
birlikte aynı durumdaki diğer vesikalara verilen cevaplardan hareketle, hem
İstanbul’daki Hokandlı misafirlere hem de bizzat şeyhülislâma yol boyunca
yetecek kadar atıyye verildiğini, ihtiyacı olan diğer paranın da Mısır’dan
karşılandığını rahatlıkla söyleyebiliriz.
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2.5- İstanbul ve Diğer Yerlerde Tahsis Edilen Mekânlar
Günümüzün misafirhanelerinin benzerleri olan bir kısım mekânlar
Osmanlı İstanbul'u başta olmak üzere dışarıdan misafir çeken birçok yerde
mevcuttur. Bu hususta konumuzu ilgilendiren başta İstanbul olmak üzere
Hac için gelip gidilen merkezlere zaviyeler başta olmak üzere, hususi
mekânlar tahsis edilmesidir. Belki de aynı milletten kalanların daha rahat
anlayabilecekleri öngörüsünden hareketle İstanbul’da Özbekler, Hintliler,
Afganlılar, Kazanlılar tekkeleri tesis edilmiştir. Hali hazırda Kırgızlar için
böyle bir tekkenin İstanbul’da olup olmadığını bilemiyoruz. Ancak
yukarıdan beri incelediğimiz belgelerden onlara tahsisli ve ismi bilinmeyen
bir konağın olduğu izlenimi ediniyoruz. Aşağıdaki 1267 tarihini taşıyan
istidaya dair belgede bu talep ortaya çıkmaktadır. Fergana Müftüsü Ahmed
Efendi 1266 yılında İstanbul'a gelmiş ve yanında Hokand Hanlığının
mektubunu getirmiştir. Kendisine kalması için bir konak tahsis edilmiş ve
Ahmed Efendi Recep ayında hacca gitmiştir. 1267 yılının Rebiulahir veya
Cemaziyelevvel aylarında hacdan dönmüş, muhtemelen yaşadığı barınma
mekânı sıkıntısı nedeniyle bir istida yazarak eski konağının kendisine
tahsisini istemiştir (İ.MVL: 100/31). Misafirhane meseleleri ile daha çok
mekânın müdürleri ilgilenmiş ve onların gerekli resmi işlerinde yardımcı
olmuşlardır.
Keza 1312 yılında İstanbul’da bulunan Kurban Efendi bu süre
zarfında kendisine tahsis edilen misafirhanede uzun müddet kalmıştır
(A.MKT.MVL: 57/73).
2.6-Cidde’de Kırgız Zaviyesi
Yukarıda İstanbul’da Kırgızlar için müstakil ve daimi bir mekân
tahsis veya inşa edilmediğini belirtmiştik. XIX. asırda yol güvenliğinin
sağlanması, özellikle İstanbul üzerinden Rusya ve okyanus yoluyla
Hindistan’dan hacca gelenlerin sayısının artması üzerine Cidde neredeyse
İstanbul ve Şam gibi hacı yoğunluğuna sahne olmaya başladı. Bu gelişme
üzerine İngiltere, Rusya Fransa gibi devletler Cidde’de hac konsoloslukları
açmaya başladılar. Haliyle konsolosluklar şehirde ikamet imkânı
sağlamadıklarından aynen İstanbul ve Kudüs’te olduğu gibi tekke ve
zaviyeler inşa edilmeye başlandı.
Kanaatimizce Kırgız hacılarının Cidde’de fazlalaşması üzerine
burada konaklama sıkıntısı baş gösterince, bölge ileri gelenlerinden Şeyh
Süleyman adlı kişi bir zaviye yapmaya başlamıştır. Şeyh Süleyman en son
1294/1877 haccına katılmış, özellikle Cidde’deki konak sıkıntısını görmüş
ve bunun bir tekke ile çözüleceğini bildiğinden hemen inşaya başlamıştır.
1295/1278 haccından sonra zaviye bitirilemediğinden Dersaadet’ten yardım
istenmiştir. 9 Safer 1296/ 2 Şubat 1879 tarihli belgede adı geçen binanın
bitirilmesi için 37692 kuruşa ihtiyaç olduğu yazılmıştır (İ.MVL 2253/21-3).
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Ana iskeletinin ve kaba sıvasının yapılarak tamamlanamadığı için ek
bir desteğe ihtiyaç duyulduğu anlaşılan tekkenin beyaz sıvası ve sair işlerinin
kaldığı belirtilse de (İ.MVL 2253/22-1). O ana kadar harcanan miktar 600
lira ile istenen miktar arasındaki uçurumdan inşaatın sadece başlangıç
aşamasında olduğu neticesine varılabilir. Devlet ilk planda bunu
karşılamayacağını belirtmiş ve meseleyi Hicaz vilayetine havale etmiştir.
Bu havale üzerine kapsamlı bir çalışma yapılarak yapılacaklar
çıkarılmıştır. İlk ihtiyaç duyulan sıva, kuyu kazımı ve bahçenin
düzenlenmesi olmuştur. Fakat bunların hazinece karşılanamayacak
olduğunun belirtilmesi genel uygulamanın oldukça tersine bir durumdur.
Kanaatimizce devlet özellikle İstanbul’da bu iş için mevcut tekkeleri tahsis
veya vakıfları yoluyla yapılmasını murad ettiğinden burada da aynı
uygulamayı hedeflemiş olabilir.
Netice olarak Cidde de bir Kırgız tekkesi yapılmış ancak zamanında
bitirilememiştir. Benzer diğer örneklerden hareketle biz, bu tekkenin
bitirilerek uzun müddet kullanıldığı kanaatindeyiz.
3-Rus İşgali
XIX. yüzyılın ortalarından itibaren Ruslar diğer Türk bölgeleri gibi
Kırgızların yaşadıkları bölgelere de taarruza başladılar. 1876 yılında Ruslar
Hanlığa son verseler de toplum, yüzyılın sonlarına kadar buna direndi. Bu
direnmeye paralel olarak az da olsa Hacı hareketliliği devam etti. Bolşevik
ihtilâline kadar tam bir Rus hâkimiyeti görülmese de sıkıntılı süreç
başlamıştı. 1936’dan itibaren tamamen Sovyet sitemine dâhil oldular. Bu
tarihten sonra komünizm ideolojisi gereği tüm İslâmî ibadet ve haliyle hac
da yasaklandı.
4-1991’den Bugüne Hac
31 Ağustos 1991'de Sovyetlerden bağımsızlığını ilan eden
Kırgızistan’da bağımsızlık sonrası oluşan yumuşama ve nispi İslamlaşma
hareketi sonucu İslâm’ın temel prensiplerinin icrası artmaya başlamıştır.
Bağımsızlıktan sonraki dönemde İslâm ile ilgili gelişme sadece mescit
sayılarındaki olağanüstü artışta bile kendisini göstermektedir. Konuyla ilgili
bir açıklamada 1991’e kadar39 mescit varken; 1991’den 2002 yılana kadar
yani sadece 11 yılda mescid sayısı 1338’e ulaşmıştır (Büyükalaca, 2003:18).
Hemen belirtelim ki sayıdaki bu fevkalade artışın tamamı yeni inşa değildir.
Kahir bir ekseriyeti eski mescitlerin yeniden ihyası, ya da maksadı dışında
kullanılanların esas gayesine uygun hale dönüştürülmesi yoluyla
gerçekleşmiştir. Toplam nüfusunun %86,3’ü Müslüman olan ülkede, diğer
doğu bloğu Müslüman ülke ve topluluklardaki gibi her geçen gün daha fazla
insan törensel tarafı ağır basan bayram ve Cuma namazlarına gitmektedir.
Bunların dışında, kurban kesmek, oruç gibi bireysel ibadetleri ifa edenlerde
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artmaktadır. Bu artışa paralel olarak hacca gidenlerin sayısında da artış
vakidir (Cihan, 2005:14).
1991 sonrasında tüm İslâm ülkeleri gibi onlar da Hac kotasına tabi
olduklarından yıllar geçtikçe artan sayıda hacı Mekke'ye gitmiştir. 2013
yılında 4000-4500 civarında hacının Mekke'ye kafileler halinde gittikleri
bilinmektedir4. Kırgızlar, 1991 itibaren Hac işini daha profesyonel yapmaya
başlamışlar ve beyaz renkli elbiselerine milli desenleri ile Kırgızistan yazısı
işlemişlerdir. Erkekler için milli başlık "Kalpak" da kafalara takılarak
tanınma ve disiplin sağlanmaya çalışılmaktadır.
Bu tedbirlerin temelinde elbette geçtiğimiz yıllarda yaşanan
sıkıntılar vardır, Örneğin 2010 yılında pasaportlarda yapılan sıkıntılı ifadeler
nedeniyle çok sayıda hacı günlerce Cidde havaalanında beklemek zorunda
kalmıştır5.
5-Kırgızistan’da Haccın İdaresi
Hokand Hanlığı döneminde haccın idaresinden Şeyhülulemalar
sorumlu idi. Bugün ise konu ile alakalı yayınlanan hükümet kararnamesinin
6. maddesindeki “Kırgız Cumhuriyeti’nin hac ve umre organizasyonunu
düzenleme ve gerçekleştirme işleri Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti’ne bağlı
Din İşleri Devlet Komisyonu’nun sorumluluğuna verilmiştir ifadesinden
(Büyükalaca 2003:167) müştak olarak Din İşleri Komisyonu tarafından
yürütülmektedir. Mutad olan Hac yolculuğu dışında az sayıda kişi kara
yolundan ve bisikletle gitmeyi planlamışlardır. Geçtiğimiz 2013 yılı haccına
iştirak için bisiklet rallisi organizatörü Nur Kamil Hacı Saskeyev’in
girişimiyle 15 Kırgız Hacı adayı kara yolundan Mekke’ye gitmeyi
planlamışlardır6. Bu plana göre 10 Ağustos’ta yola çıkmayı, günde 60-70
kilometre yol almayı hedefleyen bisikletli Hacı adayları, güzergâh için
Kazakistan, Türkmenistan, İran, Basra Körfezi, Medine ve Mekke’yi tespit
etmişlerdir. 70 gün sürmesini planladıkları yolculukları esnasında konaklama
yeri olarak camileri ve doğal ortamları kullanacaklarını açıklamışlardır7.
Kendisi iyi bir bisiklet binicisi olan Nur Kamil Hacı Saskeyev’in bu
yolculuğu yapıp yapmadığını bilmiyoruz. Çünkü Irak’taki iç savaş
nedeniyle, İran’dan sonrası karayolu geçişine şu an el vermeyen durum
nedeniyle yolculuğun akıbetini bilemiyoruz. Fakat bu teşebbüs bize
Kırgızistan’da Hac olgusunun en az diğer Müslümanlar gibi İslâm’ın temel
şartlarına bağlılıkta hassas olduklarının göstergesidir. Hatta böylesine uzun
ve zahmetli aynı zamanda tehlikeli bir yolculuğa çıkmalarında kutsal
şehirlere karşı duyulan özlemin önemli göstergesi vardır denilebilir.
4http://timeturk.com/m/haber.asp?id=556783

(Erişim Tarihi 25.9.2014).

Tarihi 25.9.2014).
2013 yılı (Erişim Tarihi 25.9.2014).
7http://kabar.kg/tur/society/full/5311 2013 yılı. (Erişim Tarihi 25.9.2014).
5http://www.dunyabulteni.net/?aType=haber&ArticleID=139789(Erişim
6http://kabar.kg/tur/society/full/5311
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Sonuç
1. Kırgızların kitlesel İslamlaşmasının diğer Orta Asya
Müslümanlarına göre daha geç olması nedeniyle XVIII. asır evveline ait Hac
ile alakalı bir kayıt bulunmadığı,
2. Aynı dönemde coğrafi ve siyasi sıkıntılar nedeniyle Kırgız
Hacıların ya da hacca gitmek isteyenlerin İran ve Kuzey Kafkasya’yı
kullanamadıkları,
3. XVIII. asrın sonlarından itibaren hem Hind, hem İran, hem de
Kuzey Kafkasya yoluyla hacca gidişlerin yaşandığı tespit edilmiştir.
4. XIX. asrın başlarından itibaren ise özellikle Hokand
Hanzadelerinin içinde bulunduğu elçiler, ilim adamları ve halktan bir kısım
insanlar Hac için Kafkasya’nın kuzeyinden Karadeniz Limanlarına veya
Trabzon’a oradan da İstanbul’a gelmişlerdir. İstanbul’a hac için gelenler
veya değişik maksatlarla burada bulunan Kırgızlar Surre Alayı ile beraber
hareket eden ana kervana katılarak Mekke’ye doğru yola çıkmışlardır.
5. Osmanlı Devleti başta hac için İstanbul’a gelen tüm
Müslümanlara uyguladığı yaklaşımı Kırgızlara da uygulamış, onların
konaklama, yol giderleri, hatta dönüş yapmaları halinde dönüş masraflarını
da üstlenmiştir.
6. Bu tutum farz bir ibadetin ifası kadar Osmanlı Hokand ilişkilerine
de müspet katkıda bulunmuş, XIX. asırda iki devlet İslâm ve ırk kardeşliğine
mütenasip olarak birçok hususta ittifak halinde olmuştur.
Sovyet Rusya’nın yıkılmasından sonra ise, Kırgız Hacılar daha çok
hava yolundan Mekke’ye ulaşmayı tercih etmişler, her geçen gün her
Müslüman'ın mukaddes mekânlara duyduğu özlem Kırgızlarda da aynı
şekilde tezahür ettiği gözlemlenmiştir
Kaynakça
Başbakanlık Osmanlı Arşivi Bab-i AsafiAmedi Kalemi Belgeleri, (A.
AMD), 4.11, 1/19.
Başbakanlık Osmanlı Arşivi Cevdet Tasnifi Hariciye Kataloğu (C.HR),
7458.
Başbakanlık Osmanlı Arşivi Hatt-ı Hümayun Tasnifi (HAT), 36 553;36564.
Başbakanlık Osmanlı Arşivi İrade Meclis-i Vala Evrakı (İ.MVL), 100/31,
2253/22-1.
Başbakanlık Osmanlı Arşivi Meclis-i Vala Evrakı(MVL), 526/81 , 526/81.
Başbakanlık Osmanlı Arşivi Sadaret Mektubi Meclis-i Vala Evrakı
(A.MKT.MVL), 57/73.

11

M. Güler / XIX. Asırdan Günümüze Kırgızistan’da Hac Olgusu ve Osmanlı Devleti’nin Bölge
Hacılarına Yaklaşımı

Başbakanlık Osmanlı Arşivi Sadaret Mektubi Mühimme Kalemi Evrakı
(A.MKT.MHM), 376/93.
BROVER, D. “Russian Road to Mecca: Religious Tolerance and Muslim
Pilgrimage in The Russian Empire” Slavic Review, vol 55, No 3
(Autumn, 1996), p. 567-585.
BÜYÜKALACA O N. Kırgızistan’da Dini Eğitim ve Müslümanların Din
İdaresi, Ankara Ünv, SBE Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara
2003
CİHAN, A. “Kırgızistan’da Dini Bilinçlenmenin Toplumsal Tezahürleri:
Güney Kırgızistan’da Celalabat Kenti Örneklemi” Akademik Bakış
Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, Sayı: 7 Eylül – 2005,
s. 1-25
ERŞAHİN, S. “Kırgızların İslâmlaşması Üzerine Bazı Mülahazalar”, Ankara
Ünv. İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt XXXIX, Ankara 1999, s.406.
http://kabar.kg/tur/society/full/5311 2013 yılı (Erişim Tarihi 25.9.2014)
http://timeturk.com/m/haber.asp?id=556783(Erişim Tarihi 25.9.2014)
http://www.dunyabulteni.net/?aType=haber&ArticleID=139789
(Erişim
Tarihi 25.9.2014.
JUSUBELİEV, A. Kırgızların İslâmiyet’i Kabulü, Ankara Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Basılmamış Doktora Tezi, Ankara 2007.
KONUKÇU, E., "Hokand Hanlığı", DİA, XVIII, İstanbul 1998. s.215-216.
ÖZCAN, A. "Nadir Şah", DİA, XXXII, İstanbul 2006, s.276-277.
SARAY, M. Modern Kırgızistan’ın Doğuşu, Ankara 2004, s. 50.
SCYUYLER, E. Türkistan Seyahatnamesi, Çeviren Kolağası Ahmed,
İstanbul 2003.

12

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / Cilt:18, Sayı:1, 2016, 1-16

Ekler
Ek 1: C.HR. 7458 Kırgızların 130 Yıldır Hac Yapamadığına Dair Bir Belge

13

M. Güler / XIX. Asırdan Günümüze Kırgızistan’da Hac Olgusu ve Osmanlı Devleti’nin Bölge
Hacılarına Yaklaşımı

Ek 2: HAT. 36553 Sultanla Görüşmek İsteyen Kırgız Veziri’nin İsteklerine Dair Bir
Belge

14

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / Cilt:18, Sayı:1, 2016, 1-16

Ek 3: İ. MVL. 100/31 Kırgız Hacılara İstanbul’da Konak Tahsis Edilmesi Hakkında
Bir Belge

15

M. Güler / XIX. Asırdan Günümüze Kırgızistan’da Hac Olgusu ve Osmanlı Devleti’nin Bölge
Hacılarına Yaklaşımı

Ek 4: MVL. 2253/21 Cidde’de Kırgız Zaviyesi’nin Kurulmasına Dair Bir Belge

16

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / Cilt:18, Sayı:1, 2016, 17-28.

İktisat Perspektifinden Postmodern Epistemolojiler

DOI NO: 10.5578/jss.16923

Emrah Doğan1

Geliş Tarihi: 04.03.2015
Kabul Tarihi: 12.02.2016

Özet
İktisat bilimi kendisini ideolojisi olmayan bir olgu bilim olarak
tanımlamasına karşın günümüz modern iktisadı; aynı olguların farklı
perspektiflerde, kırılmaları ve ayrımların bir arada yaşandığı bir bilim haline
getirmiştir. İktisadın bu yeni yapısı kesin ve mutlak doğru iddiaları ile bu doğruların
araştırılması yöntemlerinin bir yana bırakılarak çoğulcu söylem, anlayışa yönelik;
yöntem ve metodolojiye önem verilmesi gereğini ortaya koymaktadır. Modernist
düşüncenin tek doğru anlayışına bir tepki olarak ortaya çıkan postmodernizm,
iktisadın bu yeni yapısına dinamik ve çoğulcu bir modelleştirme anlayışı
önermektedir. Bu çalışmada, kantitatif yöntemlerin yanı sıra farklı bilme
biçimlerinin insan bilgisine dahil edilmesini savunan postmodern çoğulcu anlayışın
modern iktisada olan yansımaları irdelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: İktisat, Postmodernizm, Epistemoloji, Bilim Felsefesi

Postmodern Epistemology from Economic Perspective
Abstract
Economics as a science, although non-science ideology itself as a
phenomenon, our present day, the modern economy, has become a science that has
one the different perspectives of the same phenomenon of reflection and the
distinction. This new structure of economics with precise and absolute truth claims,
leaving aside, investigation method of this rights pluralist discourse for
understanding; reveals the importance should be need to the method and
methodology. The only accurate understanding of modernist thought as a response
which emerged in postmodernism offers a dynamic and pluralist conception of
modeling for the new structure of economics. In this study, as well as quantitative
methods, advocating the inclusion of Human Knowledge of the different forms of
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knowledge reflections of the postmodern pluralism in modern economics are
examined.
Key Words: Economics, Postmodernism, Epistemology, Philosophy of
Science

Giriş
Geleneksel bilimsel düşüncenin temellerini 13. yüzyılda Roger
Bacon’a kadar uzanan pozitivist felsefe oluşturmaktadır. 13. yüzyıldan
günümüze kadar ki süreç incelendiğinde, bilimin metodolojik yönde
gösterdiği değişimlerin arkasında çoğunlukla o dönemlerde kendinden önce
ki bilimsel alışkanlıkları ortadan kaldıran zihinsel değişimler olduğu
görülmektedir. Bilimin gelişim sürecinin son dönemleri incelendiğinde de
benzer bir değişim sürecinin yaşandığı görülmektedir. Rönesans sonrası
Aydınlanma Çağı’nın yaşanmasıyla hız kazanan, 18. yüzyıldan bu yana
bilime hakim olan başlangıçta nesnelcilik olarak tanımlanırken, sonraları
olguculuk olarak tanımlanan ve en genel haliyle “modernizm” olarak
adlandırılan yeni bir zihinsel değişim sürecine girilmiştir. Bu yeni süreç
bilimi ve bilim felsefesi anlayışını çok keskin hatlarla kabul edilen, değer
yargılarının sorgusuz paradigmalarla kabul edildiği bir forma
dönüştürmüştür. Bilim felsefesinde görülen bu değişim bilim metodolojisine
de yansıyarak kartezyen düşünce ve pozitivist yaklaşımlarıyla bilimsel olanı
maddesel olana indirgeyerek bilimin çalışma alanını daraltmıştır.
Bilim metodolojisinde gerçekleşen maddesel bilim anlayışı tüm
insani ve toplumsal faaliyetlerin çekirdeği olarak adlandırabilecek iktisadi
faaliyetlerin bilimi olan iktisadında temel ilkelerini etkileyerek matematiksel
tabanlı, formalist ve tekçi (pozitivist) bir anlayışa hapsederek iktisat
biliminin üzerine gölge düşürmüştür. İktisadın incelemiş olduğu nesnenin
deneysel bir ortama hapsedilememesi, hapsedildiği takdirde ise mevcut
yapısında bulunan önemli mekanizmaların gözlenmesinin zor hale gelmesi,
pozitivist kesinlikçi ideolojinin iktisada olan yararlılığının sorgulanmasını
gerektirmektedir. Böyle bir iktisadın varlığı, çoğu zaman temelini borçlu
olduğu iktisadi faaliyetleri ve ilişkilerini sorgulamak yerine, tıpkı rasyonel
insan varsayımında olduğu gibi iktisadı, nesnel neden olarak kabul etmekle
yetinmektedir. Dolayısıyla da iktisat gerçek anlamını yitirerek, kesinlik
ideolojisinin hakim olduğu bir metodolojik sistemin elinde giderek ortadan
kaybolmaktadır.
18. yüzyıldan bu yana iktisada hakim olan metodolojik, araçsal,
formel ve tekçi sistem, son yıllarda mantıksal olguculuk karşıtlığı ya da
nesnelliğin eleştirisi olarak modernist felsefeye karşı yeni bir boyut getiren
postmodernist bilgi kuramıyla, pozitivist sisteme karşı çoğulcu bir perspektif
sunarak önemli bir alternatif olmaya başlamıştır. Bu çalışma boyunca da
modernist felsefeyi sorgulayarak bilim felsefesine yeni bir boyut getirmeyi

18

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / Cilt:18, Sayı:1, 2016, 17-28.

başaran postmodernizmin, iktisat metodolojisi ve iktisat bilimine yansımaları
irdelenmeye çalışılmıştır.
Çalışmanın ilk bölümünde modernist felsefeden postmodern
söyleme yaşanan süreç irdelenmiştir. İkinci bölümünde postmodern
epistemolojiler aktarıldıktan sonra çalışmanın son bölümünde postmodern
söylemin iktisada olan yansımaları incelenmiştir.
1. Modernizmden Postmodernizme
Modernizm, başlangıcı 1300’lü yıllara kadar dayanan Rönesans’ın
biçimlendirmesiyle özellikle 19. yüzyılda Batı dünyasının egemen haline
gelen düşünce ve dünya görüşüdür. 18. yüzyılda aydınlanma çağı ile
başlayan modernizmi betimleyen karakteristik özellikleri; rasyonellik, aklın
egemenliği, mantık, bilimsel/evrensel doğrular, bilimsellik, algoritmik,
sistematik düşünme ve pozitivizm olmuştur (Kale, 2002: 29). Modernitenin
en önemli özelliklerinden biri insan aklına verilen aşırı önemdir. Bu önemin
ardında Aydınlanma çağının beraberinde getirdiği dinamikler yatmaktadır.
Akıl aracılığıyla yaratılan düzenlerin tartışılmaz olduğunu savunan
Aydınlanma düşüncesine göre akıl, insana matematiğin en soyut, en
karmaşık doğrularını anlama ve bu doğruları evrene uygulama olanağı
vermiştir.
Modernizm de söz konusu olan akıl anlayışı bilimsel bilgilerin
öznellikten arınmış rasyonel bilgiler olduğu düşüncesiyle pozitivist bilim
anlayışı ön planda tutulmaktadır. Bu nedenle modernist düşüncede bilgi
zaman ve mekana göre değişmediği varsayımıyla, tıpkı insana doğayı
gözlemleyerek ve deneye tabi tutarak formel kurallarla doğaya müdahale
yetisi verdiği gibi; iktisat, sosyoloji gibi sosyal bilimlerde de toplumları
gözlem ve deneye tabi tutarak kurallarla müdahale etme yeteneği
vermektedir. Bilginin gerçeği yansıttığı ve bunun evrensel geçerli olduğu
düşüncesini taşıyan pozitivist bilim anlayışı; kültür, etik, din gibi konuları
ise rasyonel söylemin dışına itmiş, bunlar üzerine konuşulmasını
anlamsızlaştırmıştır (Kale, 2002: 31-32).
Modernist felsefede pozitivist bilim anlayışının popülaritesinin
artmasında 18. yüzyılda David Hume ve August Comte’un katkısı büyük
olmuştur. Hume’un, bilimsel akıl yürütme yöntemini insan davranışlarını
incelenmesinde kullanarak psikoloji, felsefe, estetik ve epistemoloji gibi
bilimlerin ampirik bulgularını tek bir ampirik insan doğası bilimi olarak
bütünlemeye çalışması araştırmanın yöntemi olarak aklın seçilmesinde
modernist düşüncenin gelişimini güçlendirmiştir. Comte’un ise olguların
toplanması ve betimleyici yasalarla elde edilecek bilimsel bilginin tüm
disiplinlerde öznelliği aşacak bir bilimsel yöntem olacağını öne sürmesi,

19

E. Doğan / İktisat Perspektifinden Postmodern Epistemolojiler

aklın ve yasalara dayalı tekçi gerçekliğin kabul edilmesinde büyük etkisi
olmuştur (Serdaroğlu,1995: 55-56).
19. yüzyılda da, modernist görüş tıp, biyoloji, sosyoloji gibi pek çok
alanda insan bilgisinin elde edilmesinde tek kuram olmuştur. 20. yüzyılda da
Mach’ın sadece ampirik verilerle doğrulanan kuramların bilimsel olduğu
görüşü ve Karl Popper’ın bilimi, “yanlışlanabilir, açık, kesin savlar ileri
sürebilme” şeklindeki tanımı modernist pozivist bilim anlayışının bu yüzyıla
da damga vurmasını sağlamıştır (Beed, 1991: 459-461). Ancak 20. yüzyılda
Aydınlanmacı modernizmin çoğulluk ve özgürlükleri sınırlayan, farklı
söylemlerin yeşermesini zorlaştıran totaliter bir metasöyleme dönüşmesi
sonucu bu yüzyılın son çeyreğinde ciddi bir sarsıntıya uğramıştır (Kara,
2001: 9). Bu sarsıntı beraberinde yeni bir düşünce akımı Postmodernizmi
getirmiştir. Bu yeni düşünce akımı modernizmin akıl, bilgi, birey, toplum,
nedensellik gibi kategorilerini radikal bir eleştiriye tabi tutarak,
Aydınlanmacı metasöylemin ufuk daraltan ve düşünce parametrelerini
sınırlayan tekçi (pozitivist) çemberini kırarak çoğulcu bir düşünce alanının
oluşturulmasına büyük katkıda bulunmuştur.
Postmodernistlerin gerçeğin tek ve her yerde evrensel olduğu
şeklinde var olan modernist düşünceye karşı oldukları burada özellikle
belirtilmelidir. Postmodernist düşünürlere göre gerçek tek değildir. Bu,
gerçeğin olmadığı anlamına gelmez. Daha doğrusu mutlak bir gerçekliğin
olmadığı, birden fazla olabileceği anlamına gelmektedir (Beriş, 2003:498).
Postmodern anlayışa göre bilimsel bilginin öznelliği reddetmeyen
yapısı bilim felsefesi ve tüm bilimleri etkilemektedir. Bu yeni akımda tek
bilimsel doğru iddiası ve bu iddiayı oluşturan bilimsel yöntem bırakılarak,
çoğulcu söylemin önemsenmesinin yolu açılmıştır. Modernist düşüncenin
tek doğru anlayışına karşı çıkan postmodernizm, bu yönde oluşturulan
modellerden birini seçmeyi reddeden, tek kimlik, tek anlayış yerine çoğulcu,
ayırımı ve farklılığı vurgulayan; “kendinden menkul rasyonel özne, reteorik
ile bilim arasında katı bir ayırım içeren” bilgi anlayışına meydan
okumaktadır (Ruccio, 1991:495-497). Postmodern söylem başta sanatta ön
plana çıkmış olsa da sonraları tüm bilimlerde özelliklede sosyal bilimlerde
yeni bir perspektif getirmiştir. Modernizmin tekçi çözüm ve cevap üreten
perspektifi yerini son yıllarda ucu açık, çok boyutlu, çok değişkenli, çok
yöntemli, sadece rasyonel insan davranışı yerine öznel insan davranışlarına
da yer veren çoğulcu bilgi ve bilim anlayışına bırakmaktadır.
2. Postmodern Epistemolojiler
Aydınlanma felsefesinin ortaya çıkardığı tekli düşünce matrisini
benimseyen modernizmin epistemolojik bileşenini “tek doğru” veya “tek
yanlış” gibi tek akla dayanan basit bir düşünce mekanizması
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oluşturmaktadır. Bu basit düşünce mekanizması özellikle İkinci Dünya
Savaşı sonrasında ortaya çıkarak modernizmin tek akılcı söylemine karşı
koyan postmodernizm; tek akıl yok akıllar var teziyle modernist
epistemolojilere şüpheyle bakılarak sorgulanmasını sağlamıştır.
Postmodern epistemoloji modernizmin bilgiye özcü, indirgemeci ve
temelci bir biçimde yaklaştığını savunur. Postmodern epistemolojiye göre
ise, tek akıllar yerine akıllar vardır ve her şey her şeyi belirler ve her şey her
şeyden etkilenebilir. Doğrular yalnızca teorilerin içinde vardır, teoriler arası
ortak doğrular yoktur. Hiçbir kuram evrensel veya bütünsel açıklamalarda
bulunamaz.2 Postmodern epistelomoji, modern epistemolojilerin dayandığı
varlık/düşünce özne/nesne dualitelerini reddedip bunları gerçeklik içeren
bütünün parçaları olarak görmektedir (Kara, 2001:87).
Postmodernizm modern bilim anlayışını da etkileyerek bilimsel
metodolojinin eski alışkanlıklarını değiştirmesinde büyük etkiye sahip
olmuştur. Modernizm de bilginin insan tarafından dış dünyanın
gözlemlenmesi ve deneylenmesi sonucunda elde edilmesine karşı
postmodern epistemolojiye göre, bunu yapan insanın tarafsızlığı neredeyse
imkansızdır. Bu nedenle postmodern epistemoloji insanı da dahil eden çoklu
çözüm mekanizmaları olan bilim metodolojisini savunmaktadır.
3. Postmodernizmin İktisada Yansımaları
İktisat bilimi ve felsefesinin, iktisadın kendini ideolojisi olmayan bir
olgucu bilim olarak tanımlayarak bir ideolojik görüşte olması, iktisadın bir
çatışma ve zıtları içeren bir bilim dalı yapmaktadır. İktisadın, ekonomide
üretilen malların; değişimi, bölüşümü, tüketimi; bireylerin faydalarını
maksimize etmeleri, firmaların rekabeti ilgili faaliyetlerin bilimi olduğu
kadar, toplumdaki ideolojilerin yeniden üretilmesini de içeren bir bilim
olması, karşılıklı çatışmaların olmasının temel dayanak noktasıdır.
Klasik İktisattan Neoklasik İktisat’a, Neoklasik İktisat’tan
Keynesyen İktisat’a kadar pek çok iktisat okulu iktisadi faaliyetleri ve
iktisadı kendi ideolojik dayanak ve yöntemlerinden hareketle tek bir iktisadi
tanıma indirgemeye çalışmıştır. İktisat okullarının iktisadı tek bir tanıma
indirmesinin altında yatan sebepse, hakim iktisadın pozitivist kökenli
olmasından kaynaklanmaktadır. İktisadın bir taraftan sosyal unsurların
ekonomik yapıya indirgendiği ekonomi toplumlarının (Polanyi, 2000:101)
tekçi yapısından, diğer taraftan doğaya ve insana gittikçe etkin bir şekilde
hükmetmesinin yolunu açan teknik ve pozitivist bilimin rasyonellik
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kültüründen (Habermas, 1997:34-37) beslenmesi iktisadı tekçi aklın olduğu
bir bilim haline getirmiştir.
Pozitivizmin etkisiyle hakim politik ve bilimsel sistemin iktisadı tek
tipleştirmesi beraberinde bir çok tartışmaya da öncülük etmiştir. Tek
tipleştirilmiş iktisat üzerine yapılan tartışmalar sonucu günümüz modern
iktisadı kırılmaları, ayrımları yaşamıştır. İktisatçılar bu kırılmalar sonucu
aynı olguları farklı perspektiflerde algılayarak kuramları kavramsallaştırması
sonucunda, farklı kuramlara dayanan farklı politika önerilerini
savunmuşlardır (Ruccio, 1991:495; Serdaroğlu, 1987:1; Serdaroğlu, 1995:
66).
Modernizmin tek akılcı yapısına karşı süregelen tartışmalara öncülük
eden postmodernist felsefenin iktisada yansımaları ise 1982’de Caldwell ile
birlikte, doğa bilimlerindeki olguculuk karşıtlığı tartışmasıyla olmuştur.
İktisatçılar olguculuk karşıtlığı tartışmalarıyla birlikte iktisat bilimine,
mantığına postmodernist bir perspktifle farklı görüşler ileri sürmeye
başlamışlardır.
İktisatçılar iktisat bilimine postmodernist felsefenin esintileriyle
yaklaştığında, tek kesin doğru anlayışını reddederek, libreal, neoklasikyapısalcı, marksist ayrımları eşit ama farklılık temelinde çoğulcu bir yapıda
ele alabilmektedir (Mirowski, 1991: 565; Ruccio, 1991: 495-496;
Seradaroğlu, 1995: 66). Bu yeni yapısıyla bir toplumsal bilim olarak iktisat,
ne yalnızca a priori/analitik bilime (matematik), ne yalnızca ampirik bilime
(fizik), ne yalnızca normatif bilime (ideoloji ya da ahlak felsefesi), ne de
yalnızca tarihe indirgenebilir; ama bunların kesiştiği bir bilimdir. (Yay,
2005: 2). Söz konusu bu tespit, postmodern felsefenin önerdiği çoğulcu
(pluralist) yapının iktisada yansımasından başka bir şey değildir. Örneğin
iktisadi bilgi üretim sürecine, A. Smith'in (işbölümü ve görünmez el)
hipotezinin uygulanması durumunda, iktisadi bilgi bütünü çok daha fazla
artırılabilir. Gereken sadece; herkesin kendi uzmanlık alanında işini en iyi
şekilde yapmaya çalışması, disiplinlerarası iletişim ve tartışma geleneğinin
oluşturularak çoğulcu çözüm mekanizmalarını içeren yapıda bir bilim
olmasıdır (Mirowski ve Sent, 2002).
1980 öncesi iktisadında hakim olan bilimsel metodoloji, bilim
felsefesindeki mantıksal pozitivizm veya Popper’a başvurularak
kararlaştırılır ve iktisadi bir sorun; “bilim felsefesi”, “iktisat metodolojisi” ve
“uygulamacı iktisatçılar” hiyerarşisi çerçevesinde tek doğruya ulaşmak için
yanıt aramaktaydı (Yay, 2005: 2). Ancak postmodernizmle birlikte günümüz
modern iktisadında sadece olgulara dayanan tekçi bilimsel metodoloji
miadını doldurmaktadır.
Geleneksel iktisadın özellikle neoklasik iktisat anlayışının olgucu
temele dayanan kuram ve modellerinin, bilimsel ve gerçekleri açıklayıcı
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iddiasında olmalarına karşın, iktisadi olgu ve gelişmeleri açıklamada yetersiz
kalmaktadır. Diğer yandan farklı felsefi yaklaşımların ürünleri olarak ortaya
konulan, kendilerini modernist ideolojinin eleştirisi olarak adlandıran Post
Keynesyen, Marksist, Yapısalcı iktisat anlayışlarının ortaya koyduğu model
ve kuramlarda modernist sorunsalın olgucu tekçi yapı sınırlarını
aşamamaktadır (Serdaroğlu, 1995:71).
Bilimin ne olduğuna ilişkin tartışmaları iktisada taşıyan ilk iktisatçı
olan Blaug’a göre, iktisat ve bilimin amacı yanlışlanabilir ilginç önermeler
üretmektedir. Bilimde üretilen kuramların bilimsel olabilmesi en azından
kural olarak yanlışlanabilirliğine bağlıdır (Blaug, 1986:697). İktisat
perspektifinden düşünüldüğünde de üretilen teorilerin olgucu kabulle tek ve
kesin doğrucu anlayışı, iktisat bilimini bilim olmaktan uzaklaştırmaktadır.
İktisadın Blaug’un da önerdiği gibi mantıksal olguculuk karşıtı bir yapıda
varsayımları ampirik olarak test edilebilmesi üretilen teorilerin değerini
arttırmaktadır. Ancak modernist iktisatta varsayımların ampirik olarak
testinde, insanı rasyonel kabul ederek insan davranışlarını bilimin dışına
itmesi, iktisat bilimini bilimsel gerçekliklerden uzaklaştırmaktadır. Gerçek
dünyada elde edilen verilerin kullanıldığı modernist iktisadın önerdiği pek
çok model, önermelerin ve varsayımların testini güvenirlik ve uygunluk
açısından gerçek dünya gerçeklerinden uzaklaştırmaktadır.
Günümüz modern iktisadında iktisadi analizde önemli bir yer tutan
ekonometride de bu gerçeklik sorunu görülmektedir. Blaug iktisadın pek çok
alanında yapılan ekonometrik çalışmaların çelişkili sonuçlar verdiği, gerçek
dünya verileriyle elde edilecek sonuçların tek doğruluğuna ulaşamayacağı
gerçeğine dikkat çekmektedir ( Blaug, 1986: 703). Bu ise modernist iktisat
bilim metodolojisinin dayandığı olgucu bilim felsefesi anlayışının, insan
davranışları temeline dayalı iktisattaki çöküşü anlamına gelmektedir.
Ekonometriye postmodernist bir bakışla yapılacak bir diğer eleştiride
ekonometrik çalışmaların değer yargısı içermesidir (Beed, 1991: 486).
Ekonometriye bir araç değil de amaç gözüyle bakarak kişisel inanç, yargı
gibi bakış açılarıyla ön yargılı istenen tek doğru sonuca göre değişkenlerin
belirlenerek istatistiki sonuçlar elde etme çabası, iktisadı nesnel, bilimsel ve
inandırıcı olmaktan uzaklaştırmaktadır.
Tüm bu tartışmaların ışığında iktisat yazınında postmodern söylemin
yansımaları artarak devam etmektedir. Genel Denge Analizi ve bu modelin
uzantıları olarak kabul edilebilecek dengesizlik modelleri, çoğulcu
postmodern özellikleriyle iktisatta postmodernizmin ilk yansımaları olarak
değerlendirilmektedir. Tümüyle modernist olgucu bilim felsefesi anlayışını
yansıtan Neoklasik İktisat okulunda tek denge ve dengenin tekliği kuramı ise
Sanısal Denge Modelleri ile sarsılmaktadır. Sanısal denge modelleri,
Neoklasik tek dengeciliğe karşı kuramın nesnesi olan malı, farklı zaman
ortam boyutlarında tanımlayarak farklı konjonktürde farklı denge noktaları
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oluşabileceği yaklaşımıyla modern pozitivist iktisadın genel geçer
dayanaklarından birini postmodern bir bakışla geçersiz kılmaktadır.
Postmodernizmin iktisatta bir diğer eleştiri konusu da matematiğin
kullanımıdır. “İktisatta matematiğin kullanımı, diğer matematik dışı
dillerden daha az imgesel” olmamaktadır (Serdaroğlu, 1995: 75). İktisatta
ölçülebilen olguların doğruluğunun sınanması matematik sayesinde
mümkündür. Ancak iktisatta her olgu birçok olguya bağlıdır ve bu açıdan
her olguya birçok açıdan bakılması gerekir (Olgun, 1979: 95-98).
Modernizmin getirdiği mantık ve tek akla dayalı geleneksel iktisat ise
özellikle Neoklasik iktisat okuluyla matematiksel tabana dayalı matematiğin
alt dalı gibi bir biçime dönüşerek; iktisadı piyasa, fiyat, fayda, kar gibi
iktisadi kelimeleri kullanan “ sosyal matematiğe” dönüştürmüştür. Burada
sorun yalnızca, matematiğin iktisatta yoğun bir şekilde kullanılması olmayıp,
iktisadın toplum bilimlerini teğet geçmesi nedeniyle toplumsal sorunlarla
bağlantısının yeterince kurulamamasıdır. Oysaki makro iktisadın temel
konularını oluşturan azgelişmişlik, işsizlik, yoksulluk, gelir dağılımı
eşitsizliği gibi sorunların sonuçları toplumsaldır (Durusoy, 2008: 15-17).
Philip Mirowski neoklasik iktisat okulunun iktisadı tekçi yapıda,
matematiksel formel bir biçime dönüştürmesine karşı çıkarak, alternatif bir
yol olarak postmodern değer kuramını sunmuştur. Postmodern değer kuramı
diğer adıyla sosyal değer kuramı matematiğin fizikte kullanmadığı dört
alanını kullanarak neoklasik değer kuramına alternatif bir biçimde formüle
etmiştir (Mirowski, 1991). Mirowski bu değer kuramını Fizik “enerji”
metaforu üzerine inşa edilmiştir epistemolojisiyle, iktisatta değer kuramı
üzerine inşa edilmiştir epistemolojik dönüşümüyle başarmıştır.
Postmodern felsefenin iktisada yansımalarının önemli bir kısmı
matematik, fizik ve biyolojideki gelişmelerin yansımasından başka bir şey
değildir. Bir başka ifade ile “yeni” matematik, “yeni” fizik, “yeni” biyoloji,
postmodern yeni iktisadın temelidir. Bu gelişmeler, yeni iktisatta çoğulculuk
anlamına da gelmektedir. Yeni iktisat metodolojisi de bu durumdan
etkilenerek dönüşüm sürecine girmiş çoğulcu anlayışta tümevarım yöntemini
kullanmaya başlamıştır (Milberg, 2007). Postmodern felsefenin iktisada
getirmiş olduğu bu yeni akımın kullandığı araçlar: çoklu denge
problemlerine önem verilmesi; kesin ve tek doğru yerine belirsizliğin hakim
olduğu; insan bilgisinin ve davranışının rasyonelliğinden çok insan
davranışlarının ve insanın öğrenmesinin daha ciddiye alındığı; kuramsal
yöntemler yerine farklı bilme biçimlerinin de dahil edilmiş olduğu ampirik
doğruluklara daha fazla önem veren iktisadi bilimsel metodolojileridir.
Postmodernizm iktisat metodolojisinde; heterojen ajanlar, doğrusal
olmama, rastlantısal (random), olasılıksal gibi yeni kavramları getirmesinin
yanı sıra ekonofizik, termo iktisat, kompleksite iktisadı (doğrusal olmama,
çoklu denge, artan getiri, küçük olayların önemini içeren dengesizlik
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iktisadı) gibi istatistiksel fizik kökenli yeni alanların ortaya çıkmasında etkili
olmuştur (Eren, 2012:6). Örneğin dinamik olasılıksal genel denge kuramı ve
kararsız denge kavramı iktisatta çok sayıda (sayısız denge) konusunu
gündeme getirmiştir (Dridi vd., 2007:397). Ayrıca, dinamik olasılıksal genel
denge kuramında olasılıksal şoklarda ele alınan belirsizlik, rastlantısal
olasılıklarının dağılımının bilinmesi varsayımı üzerine kuruludur (Frenkel ve
Rapetta, 2009:686). Bu varsayım, iktisatta kesin ve tek doğrunun dönüşüm
geçirerek yerine belirsizliğin hakim olduğu postmodern yeni iktisat
metodolojisini ortaya koymaktadır.
Kompleksite
(karmaşıklık)
iktisadında
ise
hesaplanabilir
(computitional) iktisat analizleri, heterojen birey gibi öne çıkan birçok analiz
ve kavramlar, iktisatta hızla postmodern bakış açısının kullanılmasını
sağlamaktadır (Hommes, 2006). Kompleksite (karmaşıklık) iktisadı ve ajantemelli hesaplanabilir iktisadın giderek önem kazanmaya başlaması ve
özellikle doğrusal olmama, çoklu denge gibi unsurları içermeleri açısından
postmodern felsefe iktisat bilimine önemli açılımlar getirmektedir. Son
yıllarda postmodern felsefenin önem kazanmasıyla iktisatta dikkat çekilen
diğer iki gelişme ise, yeni davranışsal iktisat ile de öne çıkan H.Simon’un
ortaya attığı sınırlı rasyonellik (Dow, 2008) ve ajan temelli, kompleks
uyarlamalı dinamik modellerdir (Leijonhufvud, 2009, s.741-757).
Postmodern felsefenin iktisada getirmiş olduğu yeni akım, doğrusal
olmayan, sınırlı rasyonellik, birbirini etkileme, heterojen bireyler, öğrenme
ve adaptasyon, dengesizlik ve çoklu denge, dengenin kararsızlığı, rastlantı,
belirsizlik, dinamik, kompleksite (karmaşıklık) ve sosyal değer gibi çoklu
çözüm mekanizmalarına daha fazla önem veren iktisadi bilimsel
metodolojilerinin gelişmesine olanak vermektedir.
Sonuç
Modern bilim metodolojisinin, mantıksal tek akılcı pozitivizmden
beslenen epistemolojik bileşenlerini eleştiriye tabi tutarak, tek akıllar yerine
çok akıllar vardır önermesi yapan Postmodern felsefe bilime ve bilim
metodolojine yeni bir alternatif sunmayı başarmıştır. Postmodern felsefe,
modernist bilim felsefesinin Kartezyen düşünce sistemi üzerine inşa ettiği
metodolojik arka planın anlamsız bileşenleri içinde geçerlilik arz eden
Neoklasik, Keynesyen, Marksist gibi iktisat okullarının tek doğruculuğunu
eleştirerek iktisat biliminde yeni bir tartışma açmıştır.
Günümüz modern iktisadı da bu tartışmaların ışığında 1980 sonrası
yoğun bir şekilde evrim geçirmeye başlamıştır. İktisadın geçirdiği evrime
bağlı olarak tek tipleştirilen bir bilimsel yaklaşım yerine farklı alternatifleri
ve çoklu çözümü içeren bir yapıya dönüşmesi önemlidir. Modernizmin
iktisat bilimine hakim olması, iktisadın temel konuları olan üretim, rekabet,
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faydacılık, denge, işsizlik gibi kavramlarının insan ve toplumla ilişkili olsa
da bu bağı giderek kopartmaktadır. İktisadın doğa bilimleri ve matematikle
kurduğu bağ ile birlikte, iktisat biliminin hakim paradigması konumunda
olan Neoklasik iktisat okulunun iktisadı yoğun bir formülasyon sürecine
hapsetmesi, iktisadı gerçek amacından koparılmış bir metodolojik tekel
ilişkisi içine sokmuştur. İktisat bilimindeki bu seyir iktisatçıların kendi
araştırma alanı olan iktisadi alandan uzaklaşmasına ve diğer toplum
bilimlerini de besleyemeyen bir hal almasına neden olmuştur.
Postmodern felsefede iktisatta matematiğin yoğun kullanımı
eleştirilse de, iktisat biliminde kullanılan üretim miktarı, fiyat istihdam gibi
sayısal özellikleri olan karmaşık durumların analizi yapılmak istendiğinde
matematik kaçınılmaz bir araçtır. Postmodern iktisada göre, iktisatta
matematiğin kullanımı önemlidir, ancak iktisadi dinamik olguların
açıklanmasında bir amaç değil araç olarak kullanıldığı sürece önemlidir.
Postmodernizmin iktisada önerdiği, bireyin optimum iktisadi bireyi
aşan bir çerçevede kavramlaştırılması, iktisadi faaliyetlerde sosyal, politik
ahlaki değer sistemlerini rolünün de önemsenerek modernist iktisadın
önerdiği tek doğrucu tek akılcı statik iktisat yerine dinamik iktisat olması,
iktisadın bilimsel niteliğini artıracaktır.
Postmodern felsefe iktisat bilimi etkileşiminde, çoğulcu düşünce
mekanizmasının iktisada yansımaları sürdüğü takdirde, pozitivist-normatif
ikilemi sorgulanmaya devam edecektir. İktisat bilimi postmodernist
felsefenin esintileriyle, teorik önermelerin ampirik kanıtlarla desteklendiği;
ekonometri, matematiğin formel modelleri yanında diğer gözlem ve deneysel
yöntem ve araştırmalara yer verildiği; insan davranışlarına da iktisat
epistemolojisinde yer veren bir bilim olacaktır. Postmodern felsefenin
getirmiş olduğu çoğulcu yapının devamı halinde iktisat, farklı iktisat okulları
arasında ve iktisatçılarla farklı sosyal bilimciler arasında disiplinlerarası bir
diyaloğun olduğu; zıtları bol olan, çoğulcu, dinamik bir bilim haline
gelecektir.
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Özet
Geleneksel yaşam biçiminin yerini sanayi toplumuna bırakması ile yaşlılar,
ekonomik, sosyal, psikolojik açıdan pek çok zorluklarla karşılaşmaktadırlar.
Özellikle de kırsal alanlarda bu sıkıntılar katlanarak daha farklı boyutlarda
ilerlemektedir. Oysa birçok toplumda sonraki nesillere bilginin yanı sıra ahlaki ve
manevi değerleri aşılayan kişiler yaşlılardır. Türk toplumunda da yaşlı aile
büyüklerinin ayrı bir yeri ve önemi vardır.
Bu çalışmanın temel amacı; Konya ili Derebucak ilçesinde yaşayan
yaşlıların karşılaştıkları sorunları irdelemek ve çıkan sonuçlar doğrultusunda
yaşlıların yaşam kalitelerini artırmaya yönelik öneriler geliştirmektir. Bu amaç
kapsamında; Derebucak’ta 46 kişi ile yüz yüze görüşmeler yapılmış, yaşlı halkın
yörede en çok karşılaştıkları sorunlar incelenmiş ve bu doğrultuda öneriler
geliştirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Kırsal Alan, Yaşlılık, Yaşlı Yerel Halk, Derebucak.

Problems Encountered by the Senior Local Population in Rural
Areas: A Research on Konya Province Derebucak District
Abstract
Upon the replacement of the traditional life style with the industrial society,
the seniors are faced with numerous difficulties in the economic, social and
psychological sense. These problems are getting multiplied even further in rural
areas and are advancing in different dimensions. Yet, it is the elderly who instill
ethical and moral values to the next generations, in addition to knowledge, in many
1
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societies. And, the senior family members have a different place and significance in
the Turkish society.
The primary purpose of this study is to address the problems that the
seniors, living in Konya province Derebucak district, are faced with and offer
recommendations aimed to increase the life qualities of the seniors as based on the
obtained results. Within the scope of this purpose; face-to-face discussions have
been held with 46 individuals living in Derebucak, the problems that are most
frequently encountered by the old people in the region have been examined; and
recommendations have been developed accordingly.
Key Words: Rural Area, Old Age, Senior Local Public, Derebucak.

1. Giriş
Türkiye’de yaşlılık konusu, gündemde hak ettiği yeri henüz
bulamamıştır. Halen genç bir nüfusa sahip olması, Türkiye’nin dikkatini
yaşlı nüfusun sorunları ve bu sorunların olası toplumsal maliyeti konusuna
odaklanmasına engel teşkil etmektedir. Türkiye’deki yaşlı nüfusu, nüfusu
yaşlanmakta olan küçük bir Avrupa ülkesinin yaşlı nüfusuyla eşit
durumdadır. Dolayısıyla, yaşlı nüfusu, aslında Türkiye’de yadsınamayacak
kadar büyük bir nüfustur (Dural ve Con, 2011:494). Kentleşme ve nüfus
yaşlanması son 50 yılın en önemli nüfus değişimi olarak ön plana
çıkmaktadır. Özellikle yaşlılara yönelik hizmetlerin planlanmasında
kentleşme ve nüfus yaşlanması bir arada ele alınacak sorunlardır
(Mandıracıoğlu, 2010:44). Nüfusun yanı sıra aile kurumunun yapısı da
değişmiştir. Geleneksel yapı, yaşlıların aile içinde bakımını sağlamış ancak
ailenin küçülmesi, yetişkin çocukların yaşlılara bakma imkanlarını
azaltmıştır. Bu durum, zaman içinde yaşlıların sorumluluğunu üstlenecek
kişilerin oranının azalmasına neden olmuştur. Ayrıca kültürel değerlerdeki
değişimle beraber, aile ve çevrenin yaşlılara karşı sorumluluğu topluma
devredilmiştir. Gelecekte nüfusun yaşlanmasıyla birlikte aile yapısındaki
değişmeler (geniş aileden çekirdek aileye doğru yaşanan dönüşüm, çocuklu
aile sayısındaki azalma, evlenme oranlarında düşüş, boşanma oranlarında
artış) kaynaklanan nedenlerden dolayı aile içi yaşlı bakımı giderek
zorlaşacaktır (Yıldız Bağdoğan, 2015: 429).
2. Kırsal Alan’ın Tanımı
Kırsal kavramının yabancı dillerdeki karşılıklarına bakıldığında
kavramın ilk bakışta köy olgusu ile özdeşleştirildiği düşünülse de aslında,
“kent” kelimesinin zıt anlamlısı olarak belirtilmektedir. İngilizce ve
Fransızca’da “rural” şeklinde belirtilen kırsal kavramı genellikle köye ait bir
anlam yaratmaktadır: Türkçe’de “kent” kelimesine karşılık, İngilizce’de
“urban”, Fransızca’da ise “urbain” kelimesinin zıt anlamlısı olarak
kullanılmaktadır (Küçükaltan, 2002: 152).
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Kırsal alanın dünyaca kabul edilmiş bir tanımı olmamakla ve kısaca
kent dışı yerler olarak algılanmakla birlikte; kırsal alanların, zaman
içerisinde giderek daha kapsamlı bir tanımlama içinde ele alındığı
görülmektedir. Önceleri arazi parçası olarak ele alınan kırsal alanlar zaman
içerisinde, sosyo-kültürel özellikleri de önemseyen daha kapsamlı bir
çerçeve içinde değerlendirilmeye başlanmıştır. Bu dinamik boyutun kendisi
de ayrıca üzerinde uzlaşılan kapsamlı tanımlar yapmayı zorlaştıran bir
unsurdur. Böyle olmakla beraber, kırsal alanlar denilince; nüfus
yoğunluğunun düşük olduğu, ekonomik hayatın daha çok tarıma veya
hayvancılığa dayandığı, geleneksel değerlerin etkin olduğu, başta altyapı,
yol, su, elektrik, telefon olmak üzere, eğitim ve sağlık imkânlarının daha
kısıtlı olduğu şehirli nüfus ile güçlü sosyal bağları olan ve bu kesim için
dinlenme hizmeti sunan toplumun her kesimi için değerli olan zenginliklere
de kaynaklık eden alanlar anlaşılmaktadır (Uçar vd., 2010:47). Oysa
Türkçe’de sözlük anlamı itibariyle kır “şehir dışı, çoğu boş ve geniş yer,
sahra” olarak tanımlanmaktadır. Bu tanım kırsallığın çerçevesini yalnızca
köy ile sınırlandırmamakta, aksine genişletmektedir (Ahipaşaoğlu ve Çeltek,
2006: 9)
Ancak 6360 Sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi
Yedi İlçe Kurulması ile bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile birlikte Büyükşehir Belediyesi
sınırları kırsal alanları da kapsayacak şekilde il sınırlarına genişletilmiştir.
Bu yasayla birlikte (BŞB) bulunan 30 ilde tüzel kişiliği kaldırılarak
mahalleye dönüştürülen köyler ve beldeler nedeniyle ülke geneli için gerek
kırsal nüfus büyüklüğünün gerekse kırsal alan kapsamının mevcut tanımlar
üzerinden tespit edilmesi ve sürdürülmesi oldukça güçleşmiştir. Mahallelerin
tüzel kişilikleri bulunmadığı için şehirlerdeki mevcut mahalleler ile kırsal
alandaki bu yeni mahalleler arasında, istatistiki olarak bir ayrıma
gidilememektedir. Dolayısıyla Mahalli İdareler yapısındaki değişmelerden
asgari düzeyde etkilenecek yeni bir kırsal alan tanımına ihtiyaç
bulunmaktadır (UKKS, 2014:8)
Türkiye’de 2012 yılında Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi
Sonuçlarına göre, toplam nüfus 75.627.384’tür. Bunun 58.448.431’i il ve
ilçe merkezlerinde, 17.178.953’ü belde ve köylerde yaşamaktadır. 2012
yılında il ve ilçe merkezlerinde ikamet edenlerin oranı %77,3 olarak
gerçekleşmiştir. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle, toplam nüfus 76.667.864
kişi olarak gerçekleşmiştir. İl ve ilçe merkezlerinde ikamet edenlerin oranı
ise %91,3 olmuş ve büyük bir artış görülmüştür. Bu artışa 14 ilde büyükşehir
belediyesi kurulması ve büyükşehir statüsündeki 30 ilde, belde ve köylerin
ilçe belediyelerine mahalle olarak katılmasının önemli katkısı olmuştur. 31
Aralık 2014 tarihinde Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçlarına göre
ise, Türkiye’de toplam nüfus 77.695.904 kişi olmuştur. Bunun 71.286.182’si
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il ve ilçe merkezlerinde, 6.409.722’si belde ve köylerde yaşamaktadır
(TÜİK, 2015)
3.Yaşlılığın Tanımı
Yaşlılık konusu ilk olarak 1982 yılında Viyana’da daha sonra 2002
yılında Madrid’de yapılan Birleşmiş Milletler Dünya Yaşlılar
Asamblesi’ndeki Uluslararası Eylem Planı’nda “Her yerde insanların güvenli
ve saygın şekilde yaşamalarını ve toplumlarda tüm haklara sahip birer
vatandaş olarak yaşamaya devam etmelerini garanti etmek” amacı ile
gündeme gelmiş daha sonra giderek artan bir ilgi görmeye başlamıştır
(Yıldız Bağdoğan, 2015:426)
Belli bir yaşın üstündeki insanlar yaşlı olarak nitelenmektedir.
Ancak bu yaşın hangi yaş olduğu belli değildir çünkü toplumlara ve zamana
göre değişebilmektedir. Yaşlı nitelemesi genelde takvim yaşı temelinde
yapılmaktadır (İçli, 2008:30)
Dünya Sağlık Örgütünün (WHO) yaptığı bir sınıflandırmaya göre;
45-59 yaş arası orta yaş, 60-74 yaş arası yaşlılık, 75-89 yaş arası ileri
yaşlılık, 90 ve üstü ise ihtiyarlık kategorisine yer almaktadır (Şahin,
2015:12). Ancak bu kronolojik bilgi bize niteliğe ilişkin bilgi vermez.
Yaşlının anlaşılması, sosyal, psikolojik ve kültürel bağlamların birlikte ele
alınması ile mümkündür. Bu bağlamda yaşlanma ve yaşlılığın tanımlanması,
yaşlının ne olduğunu ortaya koyacaktır (İçli, 2008:30). Gönümüzde genel
kanıya göre, yaşlanmak, “bakıma muhtaç bir toplum haline gelmek”
anlamındadır. Yaşlı insanın toplumumuzdaki imajı izolasyon ve yalnızlık,
bağımlılık ve yardıma gereksinim duymak gibi olgularla karakterize
edilmektedir. Bunun dışında zihinsel yeteneklerin gerilemesi neredeyse
olağan kabul edilir (Şahin, 2015:12).
Çalışma Ekonomisi Kuramı 16-65 yaş grubu içinde yer alanları
"çalışma çağında", "çalışma yaşında", "aktif", "iktisaden, ekonomik yönden
faal" nüfus olarak kabul ederek, işgücü kavramına bu yaş sınırları içinde,
daha dar bir yaklaşımla anlam kazandırmaktadır. Bu yaklaşımda, 65 yaş ve
daha üzeri yaş grubunda yer alanlar ekonomik yönden aktif olmadıkları,
işgücü piyasası dışında kaldıkları varsayıldığı için iş piyasasına dönük
faaliyetlerde bulunmayan nüfus olarak irdelenir. Oysa, pek çok insan yaşlılık
dışındaki pek çok nedenle 65 yaşından önce çalışamaz duruma gelirken ve
özel olarak korunmaya ihtiyaç duyarken, diğer taraftaki çok sayıda insan da
65 yaşını aşmış olmasına rağmen çalışabilecek durumdadır ve özel olarak
korunma ihtiyacı duymaz. Ancak, yukarıda sıralanan tüm olumsuzluklarına
karşın, 16-65 yaş sınıflandırmasında olduğu gibi, kronolojik yaş kullanımı
sosyal politikaların uluslararası ilke ve kurallarına da yansımış, pek çok ülke
tarafından yaygın bir kabul görüştür (Altan ve Şişman, 2003:5)
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Yaşın kronolojik yönünün yanında “biyolojik”, “psikolojik” ve
“sosyolojik” yönleri de bulunmaktadır (Yıldız Bağdoğan, 2015:427)
Yaşlanma farklı insanlarda farklı oranlarda ortaya çıkan bireysel bir
süreçtir. Kronolojik yaş yaşlı bir insanın fiziksel ve zihinsel zindeliğine
ilişkin doğru bir ölçüt olmayabilir. Yaşlılar pek çok sorunla karşı karşıya
kalırlar: Düşük statü, anlamlı bir rolün eksikliği, gençlik üzerine yapılan
toplumsal vurgu, sağlık sorunları, ekonomik sorunlar, aile ve arkadaşların
kaybı, yetersiz barınma, ulaşım sorunları, cinselliğini ifade etmede sınırlı
imkanlar, yetersiz beslenme, suça kurban gitme, depresyon ve ölüm
koşullarından kaynaklanan duygusal problemler bunlar arasındadır (Zastrow,
2010:677). Aile ve sosyal yaşamda da rol değişikliği ve daha çok rol kaybı
görülür. Yaşlı insanda sosyal rolün ve kendisine olan güvenin kaybolması,
faydasızlık, çaresizlik, başkalarına muhtaç olma vb. gibi ruhsal problemlere
yol açmaktadır. Yakın çevresinin kendisine ihtiyaçlarının bulunduğunu
hissetmesi, yaşlıyı yaşama bağlayan ve onu aktif kılan nedenlerdendir. Yaşlı
annenin (anneanne- babaanne) torun bakması, onların denetimini sağlaması,
bir işe yarama duygusu, yaşama sarılmasına neden olur. Bu tür davranışlar
aile ve akrabalık ilişkilerinin pekişmesini sağlar ve yaşlının yaşamla olan
bağını arttırarak sosyal anlamda yaşlı bireyin yaşam kalitesini yükseltir
(MEB, 2013:10).
Yaşlanma, tüm canlılar için kaçınılmaz bir gerçektir. Dünya nüfusu
ise hızla yaşlanmaktadır. Günümüzde nüfus artış hızındaki azalma eğilimi ve
ortalama yaşam beklentisinin yükselmesi genel nüfus içinde yaşlı nüfus
oranının artmasına yol açmaktadır.
TÜİK verilerine göre, Türkiye’de yaşlı (65 ve daha yukarı yaş) nüfus
5 891 694’dür. Yaşlı nüfusumuz bu büyüklüğü ile Danimarka (5 584 728) ya
da Finlandiya’nın (5 262 930) nüfuslarından fazladır. 2013 yılında
nüfusumuzun %7,7’sini yaşlı nüfus oluşturmaktadır. Yaşlı nüfus oranı
yıllara göre incelendiğinde bir artış eğilimi olduğu görülmektedir. 1940 ve
1960 yılında %3,5 olan yaşlı nüfus oranı, 1980 yılında %4,7, 2000 yılında
%5,7, 2010 yılında %7,2, 2012 yılında %7,5, 2013 yılında ise bu oran %7,7
olmuş, 2014 yılında ise 6 milyon 192 bin 962 kişi olup bu oran % 8’e
yükselmiştir. Birleşmiş Milletlerin tanımına göre bir ülkedeki yaşlı nüfusun
toplam nüfus içindeki oranının %8 ile %10 arasında olması o ülke nüfusunun
yaşlı, %10’un üzerine geçmesi ise çok yaşlı olduğu anlamına gelmektedir.
TÜİK nüfus projeksiyonlarına göre yaşlı nüfus oranının 2023 yılında %10,2,
2050 yılında %20,8, 2075 yılında ise %27,7’ye yükseleceği tahmin
edilmektedir. 2075 yılında Türkiye’nin yaşlı nüfusunun yaklaşık 24,7 milyon
olacağı ve bu değerle Avustralya’nın 2012 yılındaki toplam nüfusuna
yaklaşacağı tahmin edilmektedir (TÜİK, 2015).
Türkiye’de yaşlılara yönelik çeşitli tarihlerde sınırlı da olsa bazı
hukuki düzenlemeler yapılmıştır. Örneğin; 1982 Anayasası’nın eşitlik
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ilkesiyle ilgili 10. Maddesi’nde yaşlılara yönelik pozitif ayrımcılığa yer
verilmiştir. Bu maddeye göre, “Çocuklar, yaşlılar ve engelliler gibi özel
surette korunması gerekenler için alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı
sayılmaz.” Ayrıca Anayasa’nın 61. Maddesi’nde de yaşlılarla ilgili olarak
“Yaşlılar, devletçe korunur. Yaşlılara devlet yardımı ve sağlanacak diğer
haklar ve kolaylıklar kanunla düzenlenir. Bu amaçlarla gerekli teşkilat ve
tesisleri kurar veya kurdurur.” şeklinde bir düzenleme bulunmaktadır.
Türkiye’de yaşlılara yönelik, sosyal güvenlik hizmetleri ile kurumsal bakım
ve gözetim hizmetleri verilmektedir (Yıldız Bağdoğan, 2015:436).
4. Araştırma Alanının Genel Özellikleri
Konya ili Derebucak ilçesinin il merkezine uzaklığı 140 km’dir.
İlçenin deniz seviyesinden ortalama yüksekliği 1.240 metredir. İlçenin
kuzeyinde Beyşehir, güneyinde Antalya ilinin İbradı, Akseki ve Manavgat
ilçeleri, batısında Isparta ilinin Sütçüler ilçesi ve doğusunda Seydişehir ilçesi
bulunmaktadır. İlçenin yüzölçümü 498,2 km²’dir. Derebucak; Batı
Toroslar’ın Gembos Polye Havzası içerisinde ve Akdeniz iklimi ile İç
Anadolu iklimi arasında geçiş alanı içerisinde yer almaktadır (MEVKA,
2012:2). Deniz seviyesinden yüksek olması nedeniyle, tam anlamıyla ne
Akdeniz ne de Karasal İklim görülmektedir. Yazları kurak ve sıcak, kışları
ise soğuk ve kar yağışlı geçmektedir (Derebucak Kaymakamlığı, 2014).

Şekil 1. Derebucak Siyasi Harita
(http://www.derebucak.gov.tr, Erişim tarihi: 24.06.2014)
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İlçenin toplam nüfusu 7.576’dır. Derebucak’ta, 4 merkez mahalle ve
30 Nisan 2014 yerel seçimlerinde 6360 Sayılı Kanun kapsamında merkeze
bağlı mahalle statüsünü almış 8 mahalle ile birlikte toplam 12 mahalle
bulunmaktadır. İlçenin nüfusunun %70’ini yaşlı ve orta yaşlı nüfus
oluşturmaktadır. Bu çerçevede ilçenin genç nüfus oranı oldukça düşüktür
(Derebucak Kaymakamlığı, 4 Temmuz 2014). Zira yörede iş imkanı
olmadığı için yörenin gençleri iş bulmak ümidiyle her geçen yıl merkezlere
göç etmektedir.
Derebucak ilçesinin ne zaman kurulduğu kesin olarak bilinmemekle
beraber eldeki mevcut bilgilerden; Bayramyeri, Yukarıköy, Balat, Çukurlar
ve Seniryeri adlı mevkilerden gelip toplanarak 1200 ile 1300 yılları arasında
bu günkü Derebucak’ı kurdukları sanılmaktadır (Derebucak Kaymakamlığı,
2014). Oba, mezra ve karye şeklindeki yedi küçük yerleşim biriminin
bölgeye gelip yerleşerek yarı göçer, yarı meskûn olarak yaşayan konargöçer
Türkmenler tarafından kurulduğu düşünülmektedir. Kuruluşunda
Derebucak’ın adı “Kışlakçı”dır ve bilinmeyen bir tarihte de Derebucak adını
almıştır (Derebucak Belediyesi, 2014).
Derebucak önceleri Antalya ili Alanya ilçesine bağlı iken sonradan
Akseki ilçesine bağlanmış, 1900 yıllarında Akseki’den ayrılarak Konya ili
Seydişehir ilçesine bağlanmıştır. 1967 yılında Belediye teşkilatı kurularak
Beyşehir ilçesine bağlanmıştır. 1987 yılında çıkan 3392 sayılı “103 İlçe
Kurulması Hakkında Kanun” ile ilçe olmuş ve Ağustos 1988 tarihinde
Beyşehir’den ayrılarak fiilen ilçe hüviyetini kazanmıştır (Derebucak
Kaymakamlığı, 2014).
Derebucak’ın içilebilir temiz su ve atık su altyapısı tamamlanmıştır.
Derebucak’ta yolların büyük bölümü asfaltlanmış olmakla birlikte 10 km’lik
bir kısmı ise stabilize yoldur. İlçede 5 yatak kapasitesine sahip 1 ilçe devlet
hastanesi bulunmakta olup, günde yaklaşık 100 hastaya hizmet
verilmektedir. Hastanede 1 uzman aile hekimi, 3 aile hekimi, 4 pratisyen
hekim, 1 diş hekimi, 4 ebe, 8 hemşire, 2 sağlık memuru, 11 acil tıp
teknisyeni, 2 röntgen teknisyeni, 3 işçi, 2 hizmetli, 2 şoför olmak üzere
toplam 43 personel görev yapmaktadır. Hizmet veren 2 tam donanımlı
Ambulans ve 1 hizmet aracı bulunmaktadır” (Derebucak Kaymakamlığı, 4
Temmuz 2014). Derebucak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
tarafından ve Derebucak Kaymakamlığı tarafından evde bakım hizmetleri
kapsamında hane ziyaretlerinde bulunularak ve kitapçıklarla yöre halkına
evde bakımla ilgili bilgiler verilmektedir.
Derebucak 2013-2014 eğitim verileri ise şöyledir: Derebucak’ta 5
İlkokul, 5 Ortaokul, 1 İmam Hatip Ortaokulu, 1 Yatılı Bölge Ortaokulu, 1
Çok Programlı Lise, olmak üzere toplam 13 okul bulunmaktadır. Toplam 55
derslik, 49 şube, 404 erkek, 292 kız öğrenci olmak üzere toplam 696 öğrenci
bulunmaktadır. Derebucak okul öncesi öğrenci verileri ise; 38 kız, 19 erkek
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toplam 57 öğrenci eğitim almıştır. Derebucak’ta toplam 65 öğretmen eğitime
hizmet vermektedir. İlçede yapımı tamamlanmış 90 öğrenci kapasitesine
sahip 1 adet Ortaöğretim Öğrenci Yurdu bulunmaktadır (Derebucak
Kaymakamlığı, 4 Temmuz 2014).
İlçe ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır. İlçede 27.910
dekar sulanabilir tarım alanı, 762 dekar çayır mera alanı, 415.810 dekar
ormanlık alan, 53.758 dekar tarım dışı alan bulunmaktadır. Sulu tarım
alanlarında meyve, sebze, bağ, yemeklik baklagil, hububat, yem bitkisi ve
endüstri bitkileri üretilmektedir. “Gembos Ovası Sulama Projesi”
kapsamında yapılan çalışmalar sonucu bitkisel üretimde gözle görülür bir
şekilde verim artışı görülmüştür. İlçenin diğer bir geçim kaynağı da
hayvancılık olup; sığır, manda vb., koyun, keçi ve kanatlı kümes hayvanları
ile arıcılık mevcuttur. Bu bağlamda ilçede 1700 baş sığır ve manda, 2010
koyun, 10200 keçi, 5030 kanatlı hayvan ve 1800 arı kovanı bulunmaktadır.
Derebucak’ta yıllık 2100 ton süt, 20 ton bal, 52 ton köy tipi keçi peyniri
üretilmektedir (Derebucak Kaymakamlığı, 4 Temmuz 2014).
5. Araştırmanın Konusu ve Kapsamı
Araştırmanın konusu, Konya’nın bir ilçesi olan Derebucak’ta
yaşayan yaşlı yerel halkın, kırsalda en çok karşılaştıkları sıkıntıların
irdelenmesidir. Araştırma kapsamında, Derebucak’ta yaşamını sürdüren 65
yaş üstü yerel halk ile yapılan mülakatlardan elde edilen verilere yer
verilmiştir.
6. Araştırmanın Amacı ve Önemi
Derebucak’tan iş, eğitim, sağlık vb. nedenlerden dolayı genç nüfus
göç etmiştir ve kırsalda ise daha çok yaşlı nüfus kalmıştır. Zorlu ekonomik
ve coğrafi yaşam koşullarında mücadele veren yaşlılar bir de yaşlılığın
getirmiş olduğu bir takım sıkıntılarla baş etmeye çalışmaktadır. Yapılan bu
çalışma, Derebucak’ta yaşayan yaşlı nüfusun karşılaştıkları sıkıntıları ortaya
koymayı amaçlamaktadır. Bu çalışmanın; kırsal alanda yaşayan yaşlıların
sıkıntılarına yönelik çözüm üretmeleri konusunda, karar vericiler ve politika
uygulayıcılara katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
7. Materyal ve Yöntem
Araştırma alanı olarak Konya’nın 31 ilçesinden biri olan Konya’ya
140 km. uzaklıktaki Derebucak ilçesi seçilmiştir. Araştırma Derebucak’ın, 4
merkez mahallesi ve 30 Nisan 2014 yerel seçimlerinden önce “Köy, Kasaba,
olan ve yerel seçimlerden sonra merkeze bağlı mahalle statüsünü alan 8
mahallesi olmak üzere toplam 12 mahallesinde gerçekleştirilmiştir.
Araştırmanın materyali; Derebucak’ın toplam 12 mahallesinde
yaşayan yaşlı yerel halka, 1 Mayıs 2014 ve 9 Mayıs 2014 tarihleri arasında
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yüz yüze uygulanmış olan derinlemesine mülakatlardan gelen veriler üzerine
oturmaktadır. Araştırmada Derebucak’ta yaşayan yaşlı yerel halkın yörede
en çok karşılaştıkları sıkıntılar incelenmiş ve yaşanan bu sıkıntıların
giderilmesi konusunda önerilerine yer verilmiştir.
Bu çalışmanın yönteminin ana temeli; yarı yapılandırılmış soru
formuyla hazırlanmış niteliksel derinlemesine mülakatlardan gelen veriler
üzerine oturmaktadır. Araştırmada toplam 46 kişi ile görüşülmüş ve toplam
on adet soru kullanılmıştır. Yıldırım ve Şimşek’in (2008:98) belirtmiş
olduğu gibi nicel araştırmada ortaya çıkarılamayan saklı verilerin, nitel
araştırma yöntemi ile ortaya çıkarılması hedeflenmiştir. Nitel araştırmada
ortaya çıkan bulgular nicel araştırmada olduğu gibi dışarıdan nesnel olarak
gözlemlenebilen gerçeklerden çok araştırmaya katılan bireylerin algılarıdır.
Verilerin nasıl toplanacağı, Yıldırım ve Şimşek’in (2013) belirtmiş olduğu
gibi araştırmada katılımcılardan ne beklendiği, kendilerinden ne tür bir veri
toplanacağı, bu verilerin çalışmaya ne şekilde aktarılacağı açıklanmıştır.
Bireyler özgür iradeleriyle mülakatlara katılmışlardır. Araştırma evrensel
etik değerler ilkesi doğrultusunda sürdürülmüştür. Araştırmanın
güvenilirliğini artırmak için derinlemesine mülakatların sonuçlarını analiz
ederken toplanan verilerin özgün ‘orijinal’ formuna mümkün olduğu kadar
sadık kalınmıştır. Toplanan veriler araştırmaya aktarılmıştır.
8. Araştırma Bulguları
Araştırmada katılımcılardan elde edilen veriler sunulmadan önce
örneklemin özelliklerini net bir şekilde ortaya koymak için görüşme yapılan
kişilerin demografik bilgilerine yer verilmiştir.
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Fotoğraf 1. Derebucak’ta Yaşlıların Sosyal Ortamlarından Bir Görünüm-Kahvehane
(Orijinal, 7 Mayıs 2014)

Araştırmada 65 yaş üstü 23 kadın, 23 erkek olmak üzere toplam 46
kişiyle yüz yüze görüşme yapılmış ve bu doğrultuda veriler derlenmiştir.
Kadınlardan 20’si evli olup 3’ünün ise eşi vefat etmiştir ve daha sonra bu
kadınlar evlenmemiştir. Kadınların eğitim durumlarına bakıldığı zaman,
10’u okuma yazma bilmiyor, 8’i okuryazar, 4’ü ilkokul ve 1’i ortaokul
mezunudur. Kadınlardan 18’i eşinin sosyal haklarından yararlanmaktadır.
3’ü 65 yaş aylığı almaktadır ve 1’i engelli olan çocuğundan dolayı engelli
aylığı almaktadır. Kadınlardan sadece 1’inin sosyal güvencesi
bulunmaktadır. O da çiftçi olarak Bağkur’a kayıtlıdır. Görüşme yapılan
kadınların yaş aralığı incelendiğinde en küçüğü 65, en büyüğü 86 yaşındadır.
Kadınların aylık gelir durumuna bakıldığında ise, en düşük 330 lira, en
yüksek sadece bir kişi olmak üzere 2500 lira aldıkları görülmektedir.
Erkeklerin ise; 18’i evli, 5’inin eşi vefat etmiştir ve daha sonra
evlenmemiştir. Erkeklerin eğitim durumuna bakıldığı zaman, 3’ü okuma
yazma bilmiyor, 10’u okuryazar, 8’i ilkokul, 1’i ortaokul ve 1’i üniversite
mezunudur. Erkeklerden 1’i engelli aylığı almakta, 1’i memur emeklisi, 3’ü
Gazi emeklisi, 2’si Avrupa ülkelerinden işçi emeklisi, 4’ü çalışan Bağkur’lu
ve 12’si çiftçi veya esnaf Bağkur emeklisidir. Görüşme yapılan erkeklerin en
küçüğü 65 yaşında, en büyüğü ise 88 yaşında olduğu görülmüştür.
Erkeklerin aylık gelir durumuna bakıldığında ise, en düşük 330 lira, en
yüksek sadece Avrupa ülkelerinden işçi emeklisi olarak bir kişinin 6000 lira
aldığı görülmüştür.
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Fotoğraf 2. Derebucak’ta Kadınların Komşu Ziyaretlerinden Bir Görünüm
(Orijinal, 2 Mayıs 2014)
8.1. Türkiye’de Yaşlılığın Başlama Yaşı Konusundaki Düşünceleri
Kadınlara göre Türkiye’de yaşlılığın başlama yaşı en küçük 50, en
büyük ise 80 yaş olarak düşünülmektedir. Erkeklere göre ise Türkiye’de
yaşlanma yaşı en küçük 50, en büyük ise 88 olarak düşünülmektedir. Ancak
özellikle de 60 yaşından itibaren kişinin güçten düştüğünü ve yoğun güç
harcanan aktivitelerde verimli olamayacağını aktarmışlardır. Zorlayıcı yaşam
koşulları, maddi yetersizlikler, yetersiz ve niteliksiz beslenme, olumsuz
çevre koşulları, gürültülü ortamlar, mutsuzluk vb. psikolojik nedenlere
maruz kalan kişilerin, tam tersi hayat koşullarında yaşayan kişilere göre
farklılık gösterebileceğine dikkat çekmişlerdir. Görüldüğü üzere yaşlılığın
başlama yaşı çeşitli faktörler de göz önüne alındığı zaman kişiden kişiye
değişmektedir.
8.2. Ev Yaşamlarını Birlikte Paylaştıkları Kişiler ve Katıldıkları
Aktiviteler
Kadınlardan 1’i yalnız yaşıyor, 2’si çocuklarında kalıyor, 20’si ise
eşiyle birlikte yaşıyor. Erkeklerin, 5’i yalnız yaşamakta, 18’i ise eşiyle
birlikte yaşamaktadır. Araştırmadan çıkan sonuca göre eşleri vefat eden
kadınlar çocuklarında kalmayı tercih ediyor. Eşleri vefat eden erkeklerin ise
yalnız yaşamayı tercih ettikleri görülmektedir. Kadınların katıldıkları
aktiviteler ev işleri, bağ bahçe işleri, akraba ziyaretleri, komşu ziyaretleri ve
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mezarlık ziyaretleridir. Erkeklerin katıldıkları aktiviteler, bağ bahçe işleri,
cami ziyaretleri, kahve ziyaretleri, komşu ziyaretleri ve mezarlık
ziyaretleridir. Görüldüğü üzere kadınlarda gündelik ihtiyaçların karşılanması
için yapılan işler ve eş dost ziyaretleri sosyalleşme olarak görülürken,
erkeklerde bağ bahçe işlerinin yanı sıra, cami ziyaretleri, komşu ziyaretleri
ve kahve ziyaretleri de sosyalleşme olarak görülmektedir. Kırsalda
kadınların erkeklere oranla daha kısıtlı durumda olduğu dolayısıyla
erkeklerin kadınlara göre sosyalleşme konusunda daha şanslı olduğu
görülmektedir.
8.3. Hayatta En Çok Korkutan ve Endişelendiren Durumlar
Elden ayaktan düşmek, yoksulluk, bakımımızı üstlenecek olan
çocuklarımızın yoksulluğu, başkalarına muhtaç olmak, sağlığı kaybetmek,
yatalak kalmak, yalnız kalmak, kimse olmadan yalnız ölmek şeklinde
verdikleri cevaplar, kadınların ve erkeklerin en çok endişe ettikleri konular
olarak önem derecesine göre sıralanmıştır. Araştırmada katılımcıları hayatta
en çok korkutan ve endişelendiren şeyler kadınlarda ve erkeklerde değişim
göstermemiştir. Kadınların endişe duydukları ve korktukları şeyler erkekler
için de endişe verici ve korktukları durumlardır. Özellikle çocukları yöre
dışında olanlar yalnız ölmekten ve çocuklarının yoksullaşarak aile
büyüklerine bakamayacak duruma gelmelerinden endişe duymaktadırlar.
8.4. Yaşlıların Sağlık Hizmetlerine Ulaşım İmkânları ve Ulaşımın
Sıklığı
Katılımcıların 10’u doktorun yöreye haftada bir gün geldiğini, 9’u
haftada iki, 8’i ise onbeş günde bir geldiğini aktarmıştır. Bitmiş olan ilaçları
için reçete yazdığını aktarmışlardır. Detaylı bir muayene için Derebucak’ta
elverişli imkânlar olmadığı için bazıları tek başına, bazıları da yakınlarının
yardımı ile en yakın ilçelerden biri olan Beyşehir’e, bazen de Konya il
merkezine gitmektedirler. Dolayısıyla Derebucak’ta verilen sağlık
hizmetlerinin yöre halkına ilaç yazmaktan öteye gidemediğini
belirtmişlerdir.
8.5. Sağlık Hizmetlerine Ulaşımda Karşılaştıkları Sorunlar ve
Çözüm Önerileri
Araştırmadan elde edilen verilere göre, katılımcıların 20’si tam
olarak nitelikli bir muayene yapılma olanağının sağlanamadığını, 24’ü
özellikle kış aylarında sağlık hizmetlerinden yararlanmak için merkeze
ulaşmakta güçlük çektiklerini ve başkalarının yardımına ihtiyaç duyduklarını
belirtmişlerdir. Katılımcılardan sadece 2’si hiçbir sorun yaşamadığını
belirtmiştir. Bu sorunların giderilmesi için önerileri şöyledir: Katılımcılardan
25’i yörede daha düzenli ve donanımlı muayene ortamlarının
oluşturulmasını, 21’i yaşlı kesimin sağlık hizmetlerine ulaşımının daha
kolaylaştırılmasını ve verilen ilaçların kontrolünün, takibinin daha iyi
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yapılmasını önermişlerdir. Yörede yaşayan yaşlılar almış oldukları sağlık
hizmetinin niteliğini sorgulamaktadırlar. Merkeze bir yardım almaksızın
ulaşan yaşlıların da aşırı yığılmalardan dolayı zorluklar yaşadıkları bilgisi
aktarılmıştır. Yörede tüm sağlık imkânlarının karşılanabileceği imkânların
oluşturulması, özellikle aşırı düşkün ve yaşlıların sağlık hizmetlerine
ulaşımda refakatçilerinin olması ve verilen ilaçların takibinin sağlık
personeli tarafından yapılması önemle vurgulanmıştır.
8.6.Derebucak’ta Yaşlıların Yaşamlarında En Fazla İhtiyaç
Duydukları Hizmetler ve Hizmet Aldıkları Kişiler
Yaşlılar yaşamlarında en fazla ihtiyaç duyduklarına ilişkin soruya
birden fazla cevap vermişlerdir. Tablo: 1’de görüldüğü üzere görüşme
yapılan kişilerin ihtiyaç duydukları hizmetler, yaşları, bulundukları coğrafya
ve içinde bulundukları hayat şartları itibariyle oldukça çeşitlilik
göstermektedir. Yaşlılar ihtiyaç duydukları hizmetleri kendi içinde
bulundukları koşullar çerçevesinde değerlendirmişlerdir. İhtiyaç duydukları
bu hizmetleri kendileri, eşleri ve çocukları karşılamaktadır. Çok az bir kesim
ise devletten ve komşularından yardım aldıklarını aktarmışlardır.
Tablo 1.Yaşlıların İhtiyaç Duydukları Hizmetler ve Hizmet Aldıkları Kişiler
Sıra
No

İhtiyaç Duydukları Hizmetlere İlişkin
Verilen Cevaplar ve Kişi Sayısı

1
2
3

Bağ ve bahçe işlerinde (28).
Henüz bir hizmete ihtiyaç duymuyorum (15).
Maddi imkanlarım olsa hiçbir şeye ihtiyaç duymam..En fazla paraya ihtiyaç
duyuyorum (11).
Bazen kendi yemeğimi bile pişirecek mecalim kalmıyor (9).
Yanımda birinin olmasına ve yalnız kalmamaya (8).
Sağlık sorunlarım var dolayısıyla soba yakmak için kova çıkaramıyorum (7).
Yol, su ve elektrik hizmetlerine (5).
Ev işlerinin yaparken bir erkek olarak çok zorlanıyorum (5).
Engelli çocuğumun bakımına, yaşlı olduğum için çok zorlanıyorum (2).
Yatalak eşimin bakımına, bir erkek olarak zorlanıyorum (1).

4
5
6
7
8
9
10

Sıra
No

Hizmet Aldıkları Kişilere İlişkin Verilen Cevaplar ve Kişi Sayısı

1
2
3
4
5

Kendim yapıyorum (19).
Kendim yapıyorum ve eşim yapıyor (12).
Çocuklarımdan alıyorum (8).
Devletten alıyorum (5).
Komşularımdan alıyorum (2).

8.7. Derebucak’ta Yaşlıların İlgili Kurum ve Kuruluşlardan Genel
Olarak Beklentileri
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Tablo: 2’de görüldüğü üzere yaşlıların çektiği onca sıkıntıya rağmen
yetkililerden bir beklentilerinin olmadığı ve aşırı kanaatkâr olduğu,
bazılarının ise oldukça mütevazı beklentilerinin olduğu ve bu beklentilerin
çok uygulanabilir olduğu görülmektedir. Bazı beklentiler ise kırsalın en
büyük kanayan yaralarından biridir. Bu kapsamda kırsalda sağlık
hizmetlerinin yetersizliği ve kış aylarında ihtiyaç duyulan sıcak yemek
ihtiyacı dikkat çekicidir. Bunun yanı sıra engelli çocukların özelliklede
yetişkin engelli çocukların eğitimi, kişisel gelişimi ve sosyal hayatta bir yer
bulamamalarına aileler dikkat çekmişlerdir. Görüldüğü üzere yaşlılar ilgili
kurum ve kuruluşlardan beklentileri konusunda da birden fazla görüşlerini
aktarmışlardır.
Tablo 2.Yaşlıların İlgili Kurum ve Kuruluşlardan Beklentileri
Sıra No

Genel Olarak Beklentilerine İlişkin Verilen Cevaplar ve Kişi Sayısı

1
2
3
4

Kimseden bir beklentim yok (20).
Kurumların yaşlıların bakımına katkı vermesini isteriz (11).
Sağlık hizmetlerine daha rahat ulaşabilmeyi isteriz (10).
Belediye yörede yaşlı ve düşkünlere özelliklede kışın sıcak yemek imkanı
vermelidir (10).
Devlet nakdi yardımlarını bizim gibi güçsüzlere daha fazla artırmalıdır (5).
Devlet kırsal yörelerde, yetişkin engelli çocukları sosyal hayata dahil
ederek bu çocuklara sosyal aktivite imkanları verebilmeli. Gezici oyun
parkları ve bu çocukların eğlenip dinlenebileceği gezi, kamp aktiviteleri
geliştirmelidir (3).

5
6

8.8. Yaşlı Bakım Hizmetlerinin Verilmesi Esnasında Yer Tercihleri
ve Yer Tercih Nedenleri
Katılımcıların büyük bir çoğunluğu yaşlı insanlara yörede
oluşturulacak yaşlı bakım evleri ve bakım merkezlerinde hizmet verilmesi
konusunda görüş bildirmişlerdir. Tercih nedenlerini Tablo: 3’de görüldüğü
gibi şöyle açıklamışlardır: Devletin denetimi ve kontrolü altında olunacağını,
işsizlik vb. nedenlerden dolayı göçün fazla olduğunu ve dolayısıyla yöre
gençlerine istihdam imkânlarının doğacağını, yaptıkları çeşitli ziyaretlerin
kesintiye uğramayacağını, devlete daha az mali bir yük olacağını ve
dolayısıyla daha fazla kişinin bu imkânlardan yararlanabileceğini
belirtmişlerdir. Diğer bir kısmı ise kendi evinde bakım hizmetinin verilmesi
görüşünü benimsemektedirler. Bu konuda yaşlıların her birinin bir den fazla
görüşleri bulunmaktadır. Güvende hissedeceklerini, şiddete maruz
kalınmayacağını, akraba ziyaretlerinin süreceğini ve morallerinin yüksek
olacağını dile getirmişlerdir.
Tablo 3. Yaşlı Hizmetlerinin Verileceği Yer ve Tercih Edilme Nedeni

42

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / Cilt:18, Sayı:1, 2016, 29-48

Sıra No

Tercih Edilen Yere İlişkin Verilen Cevaplar ve Kişi Sayısı

1
2

Bulunulan yörede bakım evlerinde veya bakım merkezlerinde verilmeli (27).
Kendi evinde verilmeli (19).

Sıra No

Birinci Tercih Nedenleri Konusuna İlişkin Verilen Cevaplar ve Kişi
Sayısı

1
2
3
4
5
6
7

Devlet daha düzenli ve huzurlu bir ortam yaratır (17).
Devlet denetimi olur (17).
Yöredeki gençlere istihdam olanağı sunabilme imkan verir (12).
Bu kişiler zaman zaman komşularıyla diyalogu devam ettirirler (10).
Herkesin evinde bakılması çok uygulanabilir değil (7).
Devletin bakım masrafları azalarak daha fazla kişinin bakımını üstlenir (7).
Bağ ve bahçe ziyaretlerini sürdürürler (6).

Sıra No

İkinci Tercih Nedenleri Konusuna İlişkin Verilen Cevaplar ve Kişi
Sayısı

1
2
3
4
5

Kendi evlerinde bakılmalı çünkü yaşlılar daha güvende olur (15).
Kabir ziyaretlerini yaparlar (11).
Yaşlılar şiddete maruz kalmazlar (8).
Kendi evinde yaşlıların huzuru ve morali daha iyi olur (6).
Akrabalar ziyareti doğal olarak kesmezler (3).

8.9.Yaşlı Yerel Halkın Yörede En Fazla Karşılaştıkları Sorunlar
Tablo: 4’de ise yörede yaşanan sıkıntıları katılımcılar şöyle
sıralamışlardır: Göç olgusunun yörede pek çok sıkıntıları beraberinde
getirdiğine vurgu yapmışlardır. Yörede hastanenin yetersiz oluşu dolayısıyla
sağlık hizmetlerinde yaşanan sıkıntılar, sobalı evlerde yaşamanın getirdiği
sıkıntılar ve bunun sıcak çorba yapmalarını bile kısıtladığını, maddi
imkânsızlıkları dile getirmişlerdir. Ayrıca, yolların bakımsız olduğunu, kışın
uzun ve çetin oluşu, dolayısıyla alt ve üstyapıyı zorladığını, yakacak
giderlerinin çetin kış koşulları nedeniyle ekonomik olarak yaşlı yerel halkı
zorladığını, genç nüfusun iş bulma ümidiyle göç etmesinden dolayı okulların
bir bir kapandığını dolayısıyla eğitim imkânlarına ulaşamayan genç neslin
yine göç etmek zorunda kaldıklarını vurgulamışlardır. Görüldüğü üzere
yaşlılar kendi sosyal, psikolojik, sağlık ve ekonomik koşulları doğrultusunda
sıkıntılarının çeşitliliğini dile getirmişlerdir. Bütün bu sorunların ivedilikle
giderilmesini önermişlerdir.
Tablo 4.Yaşlıların Yörede En Fazla Karşılaştıkları Sıkıntılar
Sıra
No
1
2
3
4
5

Karşılaşılan Sıkıntılara İlişkin Verilen Cevaplar ve Kişi Sayısı
Göç olgusundan dolayı yörede çoğunlukla yaşlıların kalması ve dolayısıyla
hizmetlerin yetersiz oluşu (32).
Tam teşekküllü bir hastanenin olmaması dolayısıyla detaylı muayene olunamaması
ve merkeze gitmek zorunda kalınması (27).
Yaşlı olarak kışın soğukta sıcak yemek yapmakta oldukça zorlanıyoruz (24).
Maddi imkanların çok sınırlı oluşu (20).
Yolların bakımsız oluşu (17).
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6
7
8
9
10

Yolların kış şartlarında kapanması ve soğuktan suların hemen donması (15).
İklim koşullarının uzun ve çetin olması nedeniyle yakacak giderlerinin fazla
olması (15).
Genç nüfusun giderek azalmasından dolayı okulların bir bir kapanması dolayısıyla
torunlarımızın eğitim için yöreden göç etmek zorunda oluşu (15).
Uzun ve çetin kış koşullarından dolayı sık sık elektrik kesintilerinin oluşu (9).
Bir sıkıntım yok (3).

8.10.Yaşlıların Yörede Yaşadıkları Sorunların Giderilmesine Yönelik
Çözüm Önerileri ve Bu Sorunların Çözümünde Dahil Olması Gereken İlgili
Kurum ve Kuruluşlar, Aktörler
Yaşlılar yörede yaşadıkları sorunların giderilmesine yönelik çözüm
önerilerini ve sorunların çözümüne dahil olması gereken aktörleri Tablo:
5’de şöyle aktarmışlardır: Genç nüfusun yörede tutunabilmesi için yöreye
yatırımların yapılması, sağlık hizmetlerine tam erişim için daha kapsamlı
hastanenin en kısa zamanda yapılması, yakacak sıkıntılarının çözülmesi,
altyapı ve üstyapı geliştirilirken iyi analiz edilerek yörenin coğrafi ve iklim
şartlarının göz önünde bulundurulması ve yaşlılara sıcak çorba servisi
yapabilecek taşımalı sistemin hayata geçirilmesi önerilmiştir. Sorunların
çözümünde yer alacak kurum ve kuruluşlar olarak, belediye, kaymakamlık,
muhtarlar, sivil toplum, doktorlar ve üniversiteleri saymışlar ve bu
kurumların sorumluluk alması gerektiği yönünde görüşlerini aktarmışlardır.
Görüldüğü üzere kendi yaşam koşulları ve çevresel etkenler nedeniyle
yaşlılar aynı sorulara farklı cevaplar vermişlerdir.
Tablo 5. Çözüm Önerileri ve Sıkıntıların Çözümüne Dahil Olacak Aktörler
Sıra No

Çözüm Önerilerine İlişkin Verilen Cevaplar ve Kişi Sayısı

1
2
3

Genç nüfusu yörede tutacak tüm yatırımların artırılması (32).
En kısa sürede tam teşekküllü hastanenin yapılması (27).
Yakacak yardımları vb. artırılmalı ve yöre halkı ormanlardan istifade edebilmeli
(26).
Tüm altyapı, üstyapı vd. hizmetler verilirken yörenin coğrafi koşulları ve iklim
koşulları göz önüne alınmalıdır (19).
Asfaltlanacak yollarda yolun ömrünü uzatmak için iklim koşullarına göre
malzemeler seçilmeli (15).
Kışın yaşlılara sıcak çorba dağıtacak taşımalı bir sistemin geliştirilmeli (12).
Elektrik hatlarının iklim koşulları dikkate alınarak hazırlanmalı ve direkler arası
mesafenin korunması (9).

4
5
6
7

Sıra No
1
2
3
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Sıkıntıların Çözümünde Dahil Olacak Aktörlere İlişkin Verilen Cevaplar ve
Kişi Sayısı
En önemli görevler devlete düşüyor. Çünkü yörede güçlü bir girişimci yok.
Genellikle halk fakirdir (46)
Belediyeler yer almalı (35)
Kaymakamlık yer almalı (35)
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4
5
6
7

Muhtarlar yer almalı (22).
Sivil toplum kuruluşları yer almalı (16).
Doktorlar yer almalı (15).
Üniversiteler yer almalı (10).

Fotoğraf 3. Derebucak’ta Erkeklerin Komşu Ziyaretlerinden Bir Görünüm
(Orijinal, 7 Mayıs 2014)

9. Sonuç ve Öneriler
Araştırma kapsamında Derebucak’ta yaşayan yaşlılar pek çok
konuya vurgu yapmışlardır. Öne çıkan başlıklar ve yaşlıların önerileri
şöyledir:
Katılımcılar yaşlanmanın kişilerin yaşam standartları ve çevre
koşulları dikkate alındığında kişiden kişiye farklılık gösterdiğini
düşünmektedirler.
Sosyal hayatları, bağ bahçe işleri, cami, komşu, mezarlık ve kahve
ziyaretlerinden ibaret olduğu görülmüştür.
Yaşlıları hayatta en çok korkutan ve endişelendiren durumlar, elden
ayaktan düşmek ve muhtaç duruma düşmek, yalnız ölmek ve çocuklarının
fakirleşmesidir. Korku ve endişelerin türünde cinsiyete göre bir değişim
görülmemiştir.
Sağlık hizmetlerine ulaşım konusunda ise, yaşlılara Derebucak’ta
verilen sağlık hizmetlerinin niteliğinin oldukça düşük olduğu
anlaşılmaktadır. Zira yörede verilen sağlık hizmetlerinin yöre halkına ilaç
yazmaktan öteye gidemediği araştırmada açık bir şekilde görülmektedir. Bu
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nedenle de kendi imkânlarıyla ya da bir yakınından yardım alanlar tam
teşekküllü bir muayene ortamı için Konya il merkezine gitmek
zorundadırlar. Bu durum özellikle de düşkün yaşlıları zorlamaktadır. Bu
sorunun giderilebilmesi için daha düzenli ve donanımlı muayene
ortamlarının oluşturulması, yaşlıların daha huzurlu bir şekilde sağlık
hizmetlerine ulaşmalarının kolaylaştırılması, doktorun daha düzenli ve sık
gelmesi, sağlık hizmetlerine ulaşımda bir refakatçinin olması, verilen
ilaçların takibinin iyi yapılması ve insanların bu konuda bilinçlendirilmesini
önermişlerdir.
Yaşlıların yaşamlarında en çok ihtiyaç duydukları hizmetler yaşları,
bulundukları coğrafya ve içinde bulundukları hayat şartları itibariyle oldukça
çeşitlilik sergilemiştir.
Bazıları gündelik ihtiyaçların karşılanmasına ihtiyaç duyarken
bazıları da kendileri gibi dezavantajlı gruplardan olan yatalak ve engelli aile
bireylerinin bakımının yapılmasına ihtiyaç duymaktadırlar. Bu hizmetleri
kendileri, çocukları ve yakınlarından almaktadırlar. İlgili kurum ve
kuruluşlardan beklentileri ise şöyledir: Kurumların yaşlıların bakımına katkı
vermesi, sağlık hizmetlerine ulaşımlarının kolaylaştırılması, yerel yönetimin
yörede yaşlı ve düşkünlere sıcak yemek imkanı vermesi, devletin nakdi
yardımlarını artırması, kırsal yörelerde yetişkin engelli çocukları sosyal
hayata dahil edilerek bu çocuklara sosyal aktivite imkanları vermesi, gezici
oyun parkları ve bu çocukların eğlenip dinlenebileceği gezi, kamp
aktivitelerinin geliştirmesini beklemektedirler.
Yaşlılar yaşlı bakım hizmetlerinin ait oldukları yörede ve ağırlıklı
olarak bakım evlerinde veya bakım merkezlerinde verilmesi gerektiğini
düşünmektedirler. Devlete olan güvenleri bu görüşlerinin gerekçesini
oluşturmaktadır. Diğer bir gerekçeleri ise, kurulacak bakım merkezlerinin
yöredeki gençlere istihdam olanağı sunulabileceği, eş dostla diyalogun
kesilmeyeceği, herkesin evinde bakılmasının uygulanabilir olmadığı,
devletin bakım masraflarını azaltarak daha fazla kişinin bakımını
üstlenebileceği, bağ ve bahçe ziyaretlerinin sürdürülebileceğidir.
Yaşlıların yörede en fazla karşılaştıkları sorunlar ise şöyledir:
Göçlerden dolayı yörede çoğunlukla yaşlıların kalması ve dolayısıyla
hizmetlerin yetersiz olması, yörede tam teşekküllü bir hastanenin olmaması
dolayısıyla detaylı muayene olunamaması ve merkeze gitmek zorunda
kalmaları, yaşlı olarak kışın soğukta sıcak yemek yapmakta zorlanmaları,
maddi imkânların kısıtlı olması, yolların bakımsız olması, suların kışın sık
sık donması, iklim koşullarının uzun ve çetin olması nedeniyle yakacak
giderlerinin artması, genç nüfusun giderek azalmasından dolayı okulların bir
bir kapanması dolayısıyla torunlarının eğitim için yöreden göç etmek
zorunda kalması ve uzun ve çetin kış koşullarından dolayı sık sık elektrik
kesintilerinin olmasıdır.
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Bu sıkıntıların giderilmesi için önerileri şöyledir; genç nüfusu
yörede tutacak yatırımların artırılması, en kısa sürede tam teşekküllü
hastanenin yapılması, yakacak yardımları artırılması, tüm altyapı, üstyapı vd.
hizmetler verilirken yörenin coğrafi koşulları ve iklim koşullarının göz ardı
edilmemesi, asfaltlanacak yollarda yolun ömrünü uzatmak için iklim
koşullarına göre malzemelerin seçilmesi ve kışın yaşlılara sıcak çorba
dağıtacak taşımalı bir sistemin geliştirilmesini önermişlerdir.
Görüldüğü
üzere,
Derebucak’ta
yaşlıların
yetkililerden
beklentilerinin uygulanabilir ve oldukça mütevazı beklentiler olduğu
görülmektedir. Elbette bütün bu önerilenlerin yaşlılarımızın sorunlarının
çözülmesi ve yaşam standartlarının artırılması için yeterli olduğu
söylenemez.
Sonuç olarak kırsalın kaynakları oldukça sınırlıdır ve göç olgusu da
yaşlı nüfusu kırsalda sıkıntılarla yalnız bırakmıştır. Her daim övgüyle söz
ettiğimiz Türk aile yapısının korunması, sağlıklı bir toplum olarak
dengelerin kurulması ve ailenin sürekliliği için, ailenin büyükleri “yaşlılar”
oldukça önemlidir ve bu düşünce herkes tarafından kabul görür. Öyleyse
yaşayan her canlının bir gün mutlaka yaşlanacağı düşüncesini unutmadan
öncelikle yetkili kurumlar olmak üzere, devamında ise her bir birey henüz
gücü yeterken kendi üzerine düşen görev ve sorumluluklarını layıkıyla
yerine getirmelidir.
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Özet
Çalışanların örgütsel bağlılıklarının, performanslarının ve motivasyonlarının
işletmeler açısından ne derece önemli olduğunu ortaya koyan çok sayıda çalışma vardır.
Ancak bu faktörleri, örgütsel iletişim bağlamında birlikte ele alan çalışmalar sınırlı iken
bunlar arasındaki ilişkileri sosyal hizmet işletmeleri açısından inceleyen çalışmalar ise
yok denecek kadar azdır. Bu eksiklikten hareketle bu çalışmada bahsi geçen faktörlerle
örgütsel iletişim arasındaki ilişkiler sosyal hizmet işletmeleri bağlamında ele alınmıştır.
Bu amaçla sosyal hizmet sunan bir örgüt ile sunmayan bir özel işletmeden anket yoluyla
bilgi toplanmıştır. Analizler sonucunda, sosyal hizmet çalışanlarının örgütsel iletişimden
duymuş oldukları tatmin düzeyinin, sosyal hizmet sunmayan işletme çalışanlarına göre
daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca örgütsel iletişimden duyulan tatmin düzeyi
ile örgütsel bağlılık, performans ve motivasyon arasında anlamlı ilişkiler olduğu
bulunmuştur. Her ne kadar bu ilişkiler, her iki işletme için geçerli olsa da sosyal hizmet
işletmesi çalışanları için iletişim tatmini ile motivasyon arasında anlamlı bir ilişki
olmadığı görülmüştür.
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Examination of the Relationship between Organizational
Communication and Factors of Organizational Commitment,
Employee Performance, and Motivation in Terms of Social Service
Organizations
Abstract
There are various studies show how important employees’ organizational
commitment, performance, and motivation for the organizations. Although studies that
address these factors in the context of organizational communication are few, there are
scarcely any studies analyze the relationships between these factors with regards to
social service organizations. Considering the scarcity, in this study, the relationships
between these factors are examined in the context of social service organizations. To
that end, data was gathered from a private and a social service organization. After the
analyses, it is found out that communication satisfaction of social service employees is
higher than employees of the company that not provide social service. Also, significant
relations between employees’ satisfaction level of organizational communication and
organizational commitment, performance, and motivation are found out. Although this
relations are valid for both organizations, there is no meaningful relationship between
communication satisfaction and motivation for social service workers.
Key Words: Organizational Communication, Social Service Organizations,
Organizational Commitment, Employee Performance, Motivation

Giriş
Çalışma hayatında yöneticiler ile çalışanlar arasındaki bilgi alışverişini
gerçekleştirmek için kullanılan örgütsel iletişim (Sabuncuoğlu ve Tüz, 2005),
işletmelerin vizyon ve misyonlarını çalışanlarına aktarmasında ve örgütsel
hedeflerini gerçekleştirmesinde etkin bir rol oynamaktadır (Guo, 2009). Öyle ki
uygulamacılar ve araştırmacılar iletişim süreçlerinin örgütsel başarı için temel
bir unsur olduğu konusunda görüş birliği içindedirler. Yöneticileri ile açık bir
iletişim kanalına sahip olan çalışanların daha etkin iş ilişkileri kurarak kurumsal
kimliklerini ve performanslarını arttırdıkları ve örgütsel verimliliğe katkıda
bulundukları görülmektedir (Neves ve Eisenberger, 2012). Bu açıdan
bakıldığında örgütsel iletişimden duyulan tatmin, kurumsal performansın
arttırılmasında kritik bir rol oynayan örgütsel bağlılık, çalışan performansı ve
motivasyon gibi faktörleri önemli derecede etkileyebilmektedir.
Bu bağlamda örgütsel iletişim, örgütsel bağlılığı pozitif bir yönde
etkileyerek (Chen, Silverthorne ve Hung, 2006; Taşlıyan ve Hırlak, 2014; Van
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Den Hooff ve De Ridder, 2004) çalışanların kendilerini örgütün bir parçasıymış
gibi görmelerini ve işlerini severek yapmalarını sağlamaktadır (Fink, Harms ve
Kraus, 2008). Aynı zamanda etkin bir iletişim, çalışanların istenilen iş
performansını göstermelerinde anahtar bir rol oynamaktadır (Cox, Marler,
Simmering ve Totten, 2011; Kandlousi, Ali ve Abdollahi, 2010). Bunlara ek
olarak örgütsel iletişim tatmini, çalışanların iş ile ilgili süreçlerden bilgi sahibi
olmalarını sağlayarak, bilgi ihtiyaçlarını karşılayarak ve geribildirimleri
mümkün kılarak onların motivasyon düzeyleri üzerinde etkili olmaktadır
(Myers, 2002; Orpen, 1997; Park ve Rainey, 2012).
Bilgi paylaşımı, karar verme ve koordinasyon gibi fonksiyonları yerine
getiren örgütsel iletişim, gerek sosyal hizmet sunan bir işletme gerekse
sunmayan bir işletme olsun örgütlerin genel performansları üzerinde etkilidir
(O’driscoll ve Schubert, 2007; Snyder ve Morris, 1984). Ancak insanlara yardım
etmeyi temel alan (Horner, 2012) sosyal hizmetlerin doğası ve bu hizmetlerin
genellikle kâr amacından uzak örgütler tarafından gerçekleştiriliyor olması, bu
alandaki örgütlerin, sosyal hizmet sunmayan işletmelerden belli farklılıklar
göstermesine neden olabilmektedir (Giffords, 2003). Bu açıdan bakıldığında
örgütsel iletişimden duyulan tatmin ile işletmelerin hedeflerine ulaşmasında
hayati bir rol oynayan örgütsel bağlılık, çalışan performansı ve motivasyon
faktörleri arasındaki ilişkinin de işletmelerin faaliyet gösterdiği alana göre
farklılaşabileceği düşünülmektedir. Olası bu farklılıkların ortaya konulması,
önemi giderek artan sosyal hizmet işletmelerinin, daha verimli ve etkin bir
şekilde yönetilmesi açısından önem arz etmektedir. Ancak ülkemiz akademik
literatüründe örgütsel iletişim bağlamında sosyal hizmet işletmelerinin
farklılıklarını ortaya koyan çalışmaların bulunmaması dikkat çekicidir. Bu
ihtiyaçtan hareketle yapılan bu çalışmada örgütsel iletişimden duyulan tatmin ile
örgütsel bağlılık, çalışan performansı ve motivasyon arasındaki ilişki, bir sosyal
hizmet işletmesi ile farklı bir alanda faaliyet gösteren bir özel işletme
karşılaştırılarak ele alınmıştır.
1. Örgütsel İletişim
Örgütsel iletişim, örgüt içerisinde bir mesajın çalışanlar arasında çeşitli
kanallarla iletilme ve alınma süreci olarak tanımlanmaktadır (Bakan ve
Büyükbeşe, 2004). Diğer bir tanımda ise örgüt tarafından çalışanlara ve örgüt
çalışanlarının kendi arasında iş ile alakalı bilgilerin aktarılma derecesi olarak
gösterilmektedir (Price, 1997). Ayrıca örgütsel iletişim, kurumun, amaç ve
hedeflerine ulaşması için gereken ve kurumu oluşturan bölüm ve diğer öğeler
arasında; koordinasyonu, bilgi akışını, bütünleşmeyi, değerlendirmeyi, karar
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almayı ve denetimi sağlamak amacıyla belli kurallar içerisinde gerçekleştirilen
iletişim süreci olarak kabul edilmektedir (Sabuncuoğlu ve Tüz, 2005).
Belli ortak amaçları gerçekleştirmek için oluşturulmuş olan örgütler
çeşitli araçları bir araya getirerek bu amaca ulaşmaya çalışmaktadırlar. Hedefe
ulaşmada, hangi düzeyde olursa olsun iletişim, belirleyici bir işleve sahiptir
(Tutar, 2003). Öyle ki hem yöneticiler hem de araştırmacılar, iletişim sürecinin
örgütün düzgün bir şekilde işlemesindeki ve örgütsel verimliliğin
sağlanmasındaki en önemli kavramlardan biri olduğu konusunda hem fikirdirler
(Snyder ve Morris, 1984). Yöneticilerin bu süreçte, kendileri ve çalışanları
arasındaki iletişimi sağlayacak araçları oluşturması ve bu araçların aktif bir
şekilde çalışmasını temin etmesi gerekmektedir (Casson, 2003). Bu açıdan
bakıldığında iletişimin örgütlerdeki rol ve önemi, kan dolaşımının insan
vücudunda oynadığı rol ve önem ile aynı derecededir (Tutar, 2003). Özetle,
etkili iletişim, örgütte görev yapan tüm çalışanlar için olmazsa olmaz en önemli
unsurlardan bir tanesi olarak karşımıza çıkmaktadır (Koehler, Anatol ve
Applbaum, 1981).
Etkin bir örgütsel iletişimin, verimliliği ve gelişimi olumlu yönde
etkilediği kabul edilmektedir (Snyder ve Morris, 1984). Çoğunlukla alıcı
konumunda olan çalışanların kendilerinden beklenenlerin neler olduğunu
bilmeleri, çalışma hayatında başarılı olabilmeleri açısından önem taşımaktadır
(Geçikli, 2004). Bu bağlamda etkin örgütsel iletişimin bir sonucu olarak
çalışanın yeterli düzeyde bilgilendirilmesi, çalışanın örgütle bütünleşmesinde en
azından iki yönlü bir katkı sağlamaktadır. İlk olarak, yeterli oranda
bilgilendirilen çalışan, işini doğru ve etkin icra etmek için ısrarlı bir çaba
içerisine girmekte; ikinci olarak ise bilgilendirildiği oranda bulunduğu birim için
ve genel anlamda da kurumu için kendini önemli hissetmektedir. Tüm bunlar
uzun vadede örgütün verimini, gelişimini ve çalışanın örgütsel bağlılığını
olumlu yönde etkilemektedir (Güllüoğlu, 2011).
Diğer taraftan örgütsel iletişimden duyulan tatmin ise çalışanların örgüt
içindeki iletişim çevresinin bütününe karşı hissettikleri çok boyutlu ve
genelleştirilmiş duygu olarak tanımlanmıştır (Downs ve Hazen, 1977). Bu çok
boyutluluk, çalışanların iletişimden bir bütün olarak tatmin olmalarını ya da
olmamalarını değil; iletişimin farklı kategorilerinden ve araçlarından değişen
oranlarda tatmin olmalarını sağlamaktadır. Bu bağlamda örgütsel iletişim
tatminine ilişkin sekiz boyut oluşturulmuştur. Bunlar; iletişim ortamı, yönetsel
iletişim, örgütsel bütünleşme, iletişim araçlarının kalitesi, iş arkadaşı iletişimi,
örgüt bilgisi, kişisel geri bildirim ve astlarla iletişimdir (Clampitt ve Downs,

52

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / Cilt:18, Sayı 1, 2016, 49-77

1993). Her ne kadar bahsedilen bu boyutların etkileri farklılaşsa da genel olarak
iletişim tatmini örgüt için pek çok değişken ile yakından ilişkilidir.
Çalışanların örgüt içi iletişimden tatmin olmaları çalışanlar arasında
etkin bir iş ilişkisinin gelişmesini sağlamaktadır (Gray ve Laidlaw, 2004).
Ayrıca örgütlerde iletişim tatmini; verimliliğin yükselmesini, kârın artmasını ve
çalışan-yönetici ilişkilerinin gelişmesini de sağlamaktadır (Downs ve Hazen,
1977). Örgütsel iletişimden duyulan tatmin çalışanların verimliliği açısından da
önem arz etmektedir (Bakan ve Büyükbeşe, 2004). Ayrıca Muchinsky’nin
(1977) farklı meslek gruplarındaki çalışanlar ile yapmış olduğu bir araştırmada,
iletişim tatmini ile iş tatmini arasında önemli derecede ilişki olduğu ortaya
konulmuştur. Diğer taraftan çalışanların örgüt içi iletişimden tatmin olmaması;
iş stresinin, devamsızlığın ve personel değişim oranının artmasına yol
açabilmektedir (Tsai, Chuang ve Hsieh, 2009).
Sosyal hizmet işletmeleri özelinde örgütsel iletişimden duyulan tatmini
incelediğimizde, personel değişim oranı, çalışan performansı ve motivasyon gibi
işletmelerin etkinlik ve verimliliğinde önemli görülen faktörler üzerinde etkili
olduğu görülmektedir (Kim ve Lee, 2009; Neves ve Eisenberger, 2012). Sosyal
hizmetlerin doğası ve bu hizmetlerin genellikle kamu kurumları ve kâr amacı
gütmeyen örgütler tarafından sağlanıyor olması nedeniyle bu alandaki örgütler,
sosyal hizmet sunmayan işletmelerden belli farklılıklar gösterebilmektedir.
Sosyal hizmetlerin sunulduğu bu örgütsel ortamlar, sunulan hizmetin
karakteristiklerinden etkilenebilmekte; bu da çalışanların tutum ve inançlarına
yansıyabilmektedir (Giffords, 2003). Bu bağlamda sosyal hizmetin sahip olduğu
kendine özgü değerler, yöneticiler ve çalışanlar arasındaki iletişimi
etkileyebilmektedir (Alatrista ve Arrowsmith, 2004; Ridder, Piening ve Baluch,
2012).
Hipotez 1: Sosyal hizmet sunan işletme çalışanları ile sosyal hizmet
sunmayan işletme çalışanlarının örgütsel iletişimden duydukları tatmin
düzeyleri arasında farklılık vardır.
2. Örgütsel İletişim ve Örgütsel Bağlılık
Örgütsel bağlılık, örgüt bünyesinde görev yapan bireyin örgüt ile kendi
kişiliğini birleştirme derecesi olarak tanımlanmaktadır (Mowday, Steers ve
Porter, 1979). Öyle ki bireyin örgütte çalışmaya devam etme isteği, örgütün
amaç ve değerleriyle maddi kaygılar düşünmeksizin özdeşleşmesi (Güney,
2004), örgüt içerisindeki görev alma isteği, örgüte olan güveni, aktif üye olma
çabası ve kendisinden beklenenden daha fazlasını yapmayı istemesi, örgütsel
bağlılığı göstermektedir (Bogler ve Somech, 2004). Örgütsel bağlılığa sahip olan
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bir çalışan, işini severek yapmakta ve bu durum, hem bireyin işinden tatmin
olmasını hem de performansının daha yüksek olmasını sağlamaktadır (Shore ve
Martin, 1989).
Örgütsel bağlılık ile ilgili literatür, örgütsel bağlılığı sadece kişinin
örgütte kalma isteği olarak değil aynı zamanda örgütün amaç ve hedeflerine
ulaşmasında çaba göstermesi olarak tanımlamaktadır. Bu nedenle örgütsel
bağlılığı yüksek olan çalışanların yüksek performans göstermeleri
beklenmektedir (Steyrer, Schiffinger ve Lang, 2008). Kurumlarına yüksek
düzeyde bağlılık duyan çalışanların sadece kendilerinden istenen görevleri
yapmakla kalmayıp, beklenenin ötesinde performans gösterdikleri tespit
edilmiştir (Güllüoğlu, 2011). Jaramillo, Mulki ve Marshall (2005) yapmış
oldukları meta analiz çalışmada örgütsel bağlılık ile satış elemanlarının iş
performansları arasında ilişki olduğunu ortaya koymuşlardır.
Örgütsel iletişimin yetersiz olması veya iletişim tatminsizliği
çalışanların örgütsel bağlılıklarını azaltmaktadır. Bu durum ayrıca çalışanların
performanslarının düşmesine ve işe devamsızlıkların artmasına neden
olabilmektedir (Gray ve Laidlaw, 2004). Başka bir deyişle iletişim tatmininin
yüksek olması çalışanların iş tatminlerinin ve örgütsel bağlılıklarının artmasını
sağlamaktadır (Carriere ve Bourque, 2009).
Van Vuuren, De Jong ve Seydel (2007), yapmış oldukları çalışmada;
yöneticinin, hangi değerlerin önemli olduğu, hangi amaçların gerçekleştirilmesi
gerektiği ve bunların geçmişte nasıl etkili sonuçlar verdiği gibi durumları net bir
şekilde açıklamasının çalışanların örgütsel bağlılığını güçlendirdiğini ortaya
koymuşlardır. Örgütlerde iyi işleyen bir iletişim sisteminin varlığı sayesinde,
çalışanlar ve örgütün uyumu sağlanmakta ve çalışanlar örgütte meydana gelen
olaylardan ve değişikliklerden zamanında haberdar edildiklerinde örgüte olan
bağlılıkları artmaktadır (Van Vuuren ve diğ., 2007). Bunlara ek olarak
ülkemizde imalat sektöründeki çalışanların görüşleri çerçevesinde yapılan bir
başka araştırmada ise örgütsel iletişim ile duygusal bağlılık, devamlılık ve
normatif bağlılık arasında pozitif yönde bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır
(Ada, Alver ve Atlı, 2008).
Hipotez 2a: İşletmenin faaliyet gösterdiği alandan bağımsız olarak tüm
çalışanların örgütsel iletişimden duymuş oldukları tatmin düzeyleri ile örgütsel
bağlılık düzeyleri arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki vardır.
Hipotez 2b: Sosyal hizmet sunmayan işletme çalışanlarının örgütsel
iletişimden duymuş oldukları tatmin düzeyleri ile örgütsel bağlılık düzeyleri
arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki vardır.
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Örgütsel bağlılık, sosyal hizmet işletmeleri için, işin doğası ile
arasındaki kuvvetli bağdan dolayı kaliteli bir hizmet sunulabilmesi adına önem
arz etmektedir. Örgüte duyulan bu bağlılık; sosyal hizmet örgütleri, çalışanları
ve kullanıcıları için çaba, dikkat, istikrar, uyum, verimlilik, örgütte kalma isteği
ve işten ayrılma isteğinin azalması gibi yararlar sağlamaktadır (Collins, 2015).
Bunun yanısıra örgütsel bağlılığın, sosyal hizmet çalışanlarının iş tatminini
arttırdığını gösteren çalışmalar da mevcuttur (Jaskyte ve Lee, 2009). Konuyu
sosyal hizmet işletmeleri özelinde ele aldığımızda bazı araştırmacılar iletişimden
duyulan tatmin düzeyinin, örgütsel bağlılığı direkt olarak etkilemediğini
düşünmektedirler (Ellis ve Miller, 1994). Ancak diğer taraftan etkin bir
iletişimin, net ve yeterli bilginin sağlanmasının ve açık iş tanımlarının
yapılmasının, gönüllü çalışanların örgütsel bağlılıklarını arttırdığını gösteren
çalışmalar da mevcuttur (Galindo-Kuhn ve Guzley, 2002).
Hipotez 2c: Sosyal hizmet sunan işletme çalışanlarının örgütsel
iletişimden duymuş oldukları tatmin düzeyleri ile örgütsel bağlılık düzeyleri
arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki vardır.
3. Örgütsel İletişim ve Çalışan Performansı
Günümüz dünyasının değişen işletme anlayışı ve insan faktörünün
örgütler içerisinde önem kazanması, örgüt içi iletişimi örgütlerin başarısında
etkili olan faktörlerden biri haline getirmiştir. Çeşitli çalışmalar iletişimin;
verimliliği, etkinliği ve örgütlerin genel performansını etkilediğini göstermiştir
(Myers ve Sadaghiani, 2010). Bireylerin, örgüt bağlamı içerisinde gerekli
mesajları iletebilme, algılayabilme ve analiz edebilme yeteneği onların
performansı ve etkinliği üzerinde etkilidir (Okoro ve Washington, 2012).
Özellikle grup içinde ve takım bazlı çalışma ortamlarında etkin bir iletişimin
sağlanması, insan kaynağının verimli bir şekilde kullanılması için bir
gerekliliktir (Troth, Jordan, Lawrance ve Tse, 2012; Vora ve Markoczy, 2012).
Etkin bir örgüt içi iletişim, çalışanların kendilerinden beklenenleri doğru
bir şekilde bilmelerini ve ilgili ve kullanışlı bilgileri alabilmelerini
sağlamaktadır. Ayrıca yöneticilerin astları ile olan iletişimlerinin güçlü olması
belirsizliği ortadan kaldırarak çalışanların görevlerini daha iyi anlamasını
sağlamaktadır (Hartog, Boon, Verburg ve Croon, 2012). Vogelgesang, Leroy ve
Avolio (2013) yapmış oldukları çalışmada liderlerin, çalışanları ile şeffaf bir
iletişim içinde olmasının iş katılımını ve performansı arttırdığını göstermişlerdir.
Ayrıca Kratzer, Leenders ve Van Engelen (2004), yenilikçi çalışmalarda, her ne
kadar olması gerekenden fazla iletişim, performansı negatif yönde etkilese de
grup içi iletişimin grup performansını attıran en önemli faktörlerden biri
olduğunu ortaya koymuşlardır.
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Örgütsel iletişim ve çalışanların performansı arasındaki ilişkinin önemli
bir boyutu da performans değerlendirme sürecinde gerçekleşmektedir. Öyle ki
örgüt içinde çeşitli fonksiyonları olan performans değerlendirmesinin
amaçlarından bir tanesi de çalışanlarla iletişime geçmektir (Bouskila-Yam ve
Kruger, 2011). Çünkü performans değerlendirme, çalışan ve yönetici arasında
karşılıklı iletişimi gerektiren ve çalışanın kendisini geliştirmesini amaçlayan bir
süreçtir (Chen ve Eldridge, 2010; Kondrasuk, 2011; Nickson, 2007).
Savunma sanayi alanında yapılan bir araştırma kapsamında iletişim
tatmininin performans açısından önemli bir faktör olduğu tespit edilmiştir
(Yüksel, 2005). Sağlık çalışanları üzerinde yapılan başka bir araştırmada ise,
yönetici ile kurulan iletişimden duyulan memnuniyet ile çalışan performansı
arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu bulunmuştur. Araştırma
sonucuna göre, yönetici ile kurulan iletişim memnuniyeti düzeyi arttıkça çalışan
performansı da artmaktadır (Tanrıverdi, Adıgüzel ve Çiftçi 2010). Farklı
örgütleri karşılaştıran başka bir araştırmada ise örgütsel iletişimin, iş tatminini
güçlü şekilde desteklediği ve çalışan performansında da zayıf bir düzenleyici
rolü olduğu sonucuna ulaşılmıştır (Pettit, Goris ve Vaught, 1997). Son olarak,
hastane çalışanlarının katıldığı bir araştırmada algılanan örgütsel iletişim tatmini
ile iş tatmini ve iş performansı arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırmada,
yönetici iletişiminin, iletişim ikliminin ve geribildirimin; iş tatmini ve iş
performansı üzerinde güçlü bir etkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır (Pincus,
1986).
Hipotez 3a: İşletmenin faaliyet gösterdiği alandan bağımsız olarak tüm
çalışanların örgütsel iletişimden duymuş oldukları tatmin düzeyleri ile
performans düzeyleri arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki vardır.
Hipotez 3b: Sosyal hizmet sunmayan işletme çalışanlarının örgütsel
iletişimden duymuş oldukları tatmin düzeyleri ile performans düzeyleri arasında
pozitif yönlü anlamlı bir ilişki vardır.
Sosyal hizmet alanında faaliyet gösteren çalışanlar ile bu alan dışında
çalışan kişilerin performansları arasındaki farklılığa ilişkin bir görüş birliği
bulunmamaktadır. Örneğin sosyal hizmet alanındaki çalışanlar açısından maddi
ödüllendirmelerin daha yüksek bir performans için etkili olduğunu ortaya koyan
çalışmalar (Cnaan ve Cascio, 1999; Theuvsen, 2004) mevcut iken diğer taraftan
maddi ödüllere daha az önem veren sosyal hizmet çalışanlarının daha iyi
performans sergilediklerini gösteren çalışmalara da rastlamak mümkündür
(Rubin ve Parrish, 2012). Örgütsel iletişim ve performans bağlamında Neves ve
Eisenberger (2012) sosyal hizmet işletmelerinde yapmış oldukları çalışmada,
yöneticiler ve çalışanlar arasındaki iletişimin performansı arttırdığını ortaya
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koymuşlardır. Bu bulgular, bu iki değişken arasındaki olası ilişkileri işaret
etmektedir.
Hipotez 3c: Sosyal hizmet sunan işletme çalışanlarının örgütsel
iletişimden duymuş oldukları tatmin düzeyleri ile performans düzeyleri arasında
pozitif yönlü anlamlı bir ilişki vardır.
4. Örgütsel İletişim ve Motivasyon
Motivasyon, insan doğası ile ilgili diğer birçok olgu gibi tanımının
yapılması zor bir kavramdır. Ancak genel manada motivasyon, kişinin
davranışlarına enerji veren, yönlendiren ve devam etmesini sağlayan “şeyler”
olarak kabul edilmektedir (Park ve Rainey, 2012). Diğer taraftan çalışma
motivasyonu ise iş ile ilgili davranışların oluşmasını sağlayan, bu davranışların
şeklini, yönünü, yoğunluğunu ve süresini belirleyen ve hem kişinin içinden
gelen hem de dış kaynaklı olan güçler kümesi olarak tanımlanmıştır (Meyer,
Becker ve Vandenberghe, 2004). Motivasyon kişilerin belirli amaçlar etrafında
harekete geçirilmesine yönelik olup ihtiyaçların, dürtülerin ve güdülerin bir
sonucu olarak ortaya çıkmaktadır (Ataman, 2001). Bu açıdan bakıldığında
örgütsel iletişimin amaçlarından bir tanesi de çalışanların motivasyonunu
sağlayarak çalışma isteğini ve moralini artırmaya yardımcı olmaktır (Karatepe,
2005). Çalışanlar, kendilerinden beklenenleri, yapmaları gereken işleri ve
işlerini nasıl yaptıkları hakkındaki geribildirimleri iletişim yoluyla
öğrenmektedirler. Bilgi transferinin örgüt içinde bu denli önemli bir role sahip
olması, etkin bir örgütsel iletişimin çalışan davranışlarını olumlu yönde
etkilemesini sağlamaktadır (Orpen, 1997). Öyle ki etkin bir iletişim sistemi
çalışanların motivasyonunu etkileyen en önemli değişkenlerden biri olarak
karşımıza çıkmaktadır.
Yöneticilerin çalışanlara beklentilerini etkin bir biçimde aktarması,
onların hem bu beklentilerle direkt alakalı olmayan işlere daha az zaman
harcamalarını hem de işlerine motive olmalarını sağlamaktadır (Aslam, Zeeshan,
Ayub, Shah ve Javed, 2011). Diğer taraftan çalışanların beklentilerinin dikkate
alınması ise onların motivasyonlarını artırarak gerçek performanslarını
göstermelerine veya performanslarını yükseltmelerine imkân vermektedir
(Casson, 2003). Bununla birlikte geribildirimler de, örgüt içi iletişimi
geliştirmekte ve çalışanların motivasyonlarını artırarak personelin kendisini
geliştirici bir anlayış içine girmesine olanak tanımaktadır (Cascio, 1998). Burada
dikkat edilmesi gereken önemli bir husus ise iletişim sürecinde çalışanları
motive etmek için negatif davranışlar yerine pozitif davranışları ön plana
çıkararak, çalışanların yetersiz oldukları alanları yapıcı bir şekilde ifade etme
gerekliliğidir (Cox ve diğ., 2011).
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çalışanların
motivasyonlarının sağlanması için yaptıkları işler ile ilgili ihtiyaç duydukları
bilgilere etkin bir biçimde ulaşabilmelerinin sağlanması gerekmektedir (Pfeffer,
1995). Aynı zamanda çalışanların çalışma hayatında yakın çevresiyle güçlü
ilişkiler ve iyi bir iletişim kurmaları motivasyonlarını artırmaları açısından
önemli görülmektedir (Tunçer, 2013). Değişik kademelerdeki yöneticilerin
katıldığı bir araştırmada iş tatmini ve iş motivasyonunun işletme içindeki
iletişimin kalitesinden etkilendiği tespit edilmiştir (Orpen, 1997).
Hipotez 4a: İşletmenin faaliyet gösterdiği alandan bağımsız olarak tüm
çalışanların örgütsel iletişimden duymuş oldukları tatmin düzeyleri ile
motivasyon düzeyleri arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki vardır.
Hipotez 4b: Sosyal hizmet sunmayan işletme çalışanlarının örgütsel
iletişimden duymuş oldukları tatmin düzeyleri ile motivasyon düzeyleri arasında
pozitif yönlü anlamlı bir ilişki vardır.
Sosyal hizmet işletmeleri için ise motivasyon araçları daha karmaşık bir
durumdadır. Sosyal hizmet çalışanlarının ücretleri diğer alanlardaki çalışanlara
göre genel olarak daha düşük, iş yükleri daha çok, kaynak kısıtlılıkları daha fazla
olsa da yaptıkları işleri daha anlamlı bulmalarından dolayı daha güçlü bir
motivasyon gösterebilmektedirler (Borzaga ve Tortia, 2006). Konuyu örgütsel
iletişim bağlamında ele aldığımızda Kim ve Lee (2009) sosyal hizmet alanında
yapmış oldukları çalışmada yöneticiler ile çalışanlar arasındaki ilişkinin
motivasyonun önemli göstergelerinden olan tükenmişlik ve personel değişim
oranı gibi faktörler üzerinde etkili olduğunu göstermişlerdir. Aynı zamanda
özellikle sosyal hizmet alanındaki gönüllü çalışanların, sadece maddi ödüllerle
motive olmadıkları görülmektedir. Bundan dolayı sosyal hizmet sunmayan
işletmelerden farklı olarak ne ücret artışları, ikramiye ve bonuslar ne de finansal
cezalandırmalar bu çalışanları motive etmemektedir (Cnaan ve Cascio, 1999).
Bu açıdan bakıldığında sosyal hizmet çalışanlarının motivasyon kaynaklarının
farklı olabilmesi, örgütsel iletişimin bu alandaki çalışanların motivasyonları
üzerinde etkin olamayacağı ihtimalini düşündürmektedir.
Hipotez 4c: Sosyal hizmet sunan işletme çalışanlarının örgütsel
iletişimden duymuş oldukları tatmin düzeyleri ile motivasyon düzeyleri arasında
anlamlı bir ilişki yoktur.
5. Araştırma Yöntemi
Yukarıda belirtilen hipotezlerin test edilebilmesi amacıyla farklı
alanlarda faaliyet gösteren ve merkezleri İstanbul’da olan iki işletmeden,
hazırlanan anket yardımıyla bilgi toplanmıştır. Anketin uygulandığı işletmelerin
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ilki kâr amacı gütmeyen sektörde faaliyet gösteren ve muhtaç kişilere yardım
ulaştırmayı misyon edinen bir insani yardım kuruluşu iken diğeri ise ilaç ve
kozmetik sektöründe faaliyet gösteren bir özel sektör işletmesidir. Sosyal hizmet
işletmesinde toplamda 379 çalışan var iken bu çalışanların 125’i uygulanan
ankete cevap vermiştir. Diğer taraftan özel sektör işletmesinde ise toplam 335
çalışanın 98’inden bilgi toplanmıştır.
Hazırlanan anket dört bölümden oluşmaktadır: a) Örgütsel iletişim
tatmini, b) Örgütsel bağlılık, c) Çalışan performansı ve d) Çalışan motivasyonu.
Ankette çalışanların değerlendirmesine sunulan toplam 23 ifadeye yer
verilmiştir. Kullanılan ölçeklerin kapsam geçerliliği için uzman görüşüne
başvurulmuş ve yapı geçerliliği için doğrulayıcı faktör analizi uygulanmıştır.
Örgütsel iletişim tatminini test edebilmek amacıyla bu alanda yaygın bir
şekilde kullanılan Mueller ve Lee (2002) tarafından hazırlanmış olan iletişim
tatmini ölçeğinin bu araştırmanın konusu ile ilgili olan “Organization
Integration” ve “Media Quality” bölümleri kullanılmıştır. Bahsi geçen iki bölüm
de 5 maddeden oluşmaktadır ki böylelikle bu değişkeni ölçebilmek amacıyla
çalışanlara değerlendirmeleri için 10 ifade verilmiştir. Doğrulayıcı faktör analizi
sonucunda KMO değerinin 0,646 ve maddelerdeki değişkenliğin açıklanma
oranının ise %77,30 olduğu görülmüştür. Ölçeğe ait Cronbach-Alfa katsayısı
0,839 olarak bulunmuştur.
Örgütsel bağlılık ölçeği için Mowday, Porter ve Steers (1982) tarafından
hazırlanmış olan örgütsel bağlılık ölçeği kullanılmıştır. Doğrulayıcı faktör
analizi sonucunda KMO değeri 0,873, değişkenliğin açıklanma oranı ise
%77,82 olarak bulunmuştur. 5 maddeden oluşan ölçeğin güvenilirlik analizi
sonucunda elde edilen Cronbach-Alfa katsayısı 0,762’dir.
Çalışanların motivasyonlarını ölçmek amacıyla Hackman ve Oldham’ın
(1974) geliştirmiş oldukları “The Job Diagnostic Survey” anketinin motivasyon
ile ilgili olan kısmı kullanılmıştır. Motivasyon ölçeği 4 maddeden oluşmaktadır.
Doğrulayıcı faktör analizi sonucunda KMO değerinin 0,691 ve değişkenliğin
açıklanma oranının %51,23 olduğu görülmüştür. Ölçeğe ait Cronbach-Alfa
güvenilirlik katsayısı 0,612’dir.
Son olarak çalışanların performanslarını ölçmek amacıyla Yousef (2000)
tarafından kullanılmış olan ölçekten yararlanılmıştır. 4 ifadeden oluşan ölçek ile
çalışanların kendi performanslarını değerlendirmeleri istenmiştir. Doğrulayıcı
faktör analizi sonucunda ilgisiz bir madde çıkartılmıştır. Sonrasında yapılan
faktör analizinde KMO değeri 0,697 ve değişkenliğin açıklanma oranı ise
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%80,30 olarak bulunmuştur. Güvenirlilik analizi sonucunda Cronbach-Alfa
katsayısının 0,805 olduğu görülmüştür.
Kullanılan ölçeklerin tamamı 7’li Likert ölçeği ile ölçülmüştür.
Ölçeklerde “1” puanı en düşük düzeyleri (düşük düzeyli tatmin, motivasyon vb.)
gösterirken “7” puanı en yüksek düzeyleri belirtmek amacıyla kullanılmıştır.
6. Araştırmanın Bulguları
Araştırma kapsamında 2 farklı işletmedeki toplam 223 çalışandan,
hazırlanmış olan anketler aracılığı ile bilgi toplanmıştır. Kâr amacı gütmeyen
sosyal hizmet işletmesinden (SHİ) 125, sosyal hizmet sunmayan özel sektör
işletmesinden (ÖSİ) ise 98 çalışan ankete cevap vermiştir. Ankete cevap
verenlerin 105’i kadın çalışan iken 116’sı erkek çalışan (2 çalışan cinsiyet
sorusuna cevap vermemiştir) ve 97’si lise, 104’ü lisans ve 20’si lisansüstü
eğitim düzeyine sahiptir (2 çalışan eğitim düzeyi sorusuna cevap vermemiştir).
Çalışanlara ait demografik bilgiler Tablo-1’de özetlenmiştir.
Tablo-1: Çalışanların Cinsiyetleri ve Eğitim Düzeyleri
Cinsiyet
Eğitim Düzeyi

Kadın
Erkek
Lise
Lisans
Lisansüstü

SHİ
28 (%22,8)
95 (%77,2)
33 (%26,8)
73 (%59,3)
17 (%13,8)

ÖSİ
77 (%78,6)
21 (%21,4)
64 (%65,3)
31 (%31,6)
3 (%3,1)

Genel
105 (%47,5)
116 (%52,5)
97 (%43,9)
104 (%47,1)
20 (%9,0)

Ankete katılanların yaş ortalaması SHİ için 30,5 (std. sap. 5,5) iken ÖSİ
için 22,2 (std. sap. 6,9) olarak hesaplanmıştır. Genel yaş ortalaması ise 26,5 (std.
sap. 7,5) olarak bulunmuştur. Ayrıca çalışanların ortalama kıdemleri SHİ için
3,3 (std. sap. 2,5), ÖSİ için 2,2 (std. sap. 2,3) iken genel ortalama ise 2,8 (std.
sap. 2,5) olarak hesaplanmıştır.
Tablo-2’de araştırma kapsamında ele alınmış olan örgütsel iletişimden
duyulan tatmin, örgütsel bağlılık, motivasyon ve performans değişkenlerine
ilişkin çalışanlardan alınan cevapların ortalamaları ve standart sapmaları
verilmiştir.
Tablo-2: Temel Değişkenlerin Ortalamaları ve Standart Sapmaları
İletişim Tatmini
Örgütsel Bağlılık
Performans
Motivasyon

60

SHİ
5,07 (1,051)
6,08 (0,789)
5,56 (1,060)
6,03 (0,933)

ÖSİ
4,76 (0,603)
4,69 (0,616)
5,67 (0,834)
4,63 (0,539)

Genel
4,93 (0,895)
5,47 (0,994)
5,60 (0,967)
5,41 (1,049)
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Tablo-2 incelendiğinde performans değişkeni için özel sektör
işletmesindeki çalışanların performanslarının sosyal hizmet çalışanlarına göre
daha yüksek performans gösterdikleri görülürken diğer değişkenlerde ise sosyal
hizmet çalışanlarının ortalamalarının daha yüksek olduğu görülmektedir. Ele
alınan bu değişkenlerin işletmenin bulunduğu faaliyet alanına göre istatistiksel
olarak farklılık gösterip göstermediğini incelemek amacıyla işletmelere ait
ortalamalar t-testi ile karşılaştırılmıştır. Elde edilen sonuçlar Tablo-3’te
gösterilmiştir.
Tablo-3: Temel Değişkenler Üzerinde Faaliyet Alanının Etkisi
SHİ
5,07 (1,051)
İletişim Tatmini
6,08 (0,789)
Örgütsel Bağlılık
5,56 (1,060)
Performans
6,03 (0,933)
Motivasyon
* %1 anlamlılık düzeyinde geçerlidir.

ÖSİ
4,76 (0,603)
4,69 (0,616)
5,67 (0,834)
4,63 (0,539)

t Değeri
2,633
14,296
-0,861
13,251

Anlamlılık Değ.
0,009*
0,000*
0,390
0,000*

Tablo-3’te gösterilen sonuçlardan anlaşılacağı üzere örgütsel iletişimden
duyulan tatmin değişkeni iki işletme arasında farklılık göstermektedir. Öyle ki
sosyal hizmet işletmesindeki çalışanların iletişim tatmin düzeyleri özel sektör
işletmesi çalışanlarına göre daha yüksektir. Böylelikle sosyal hizmet sunma
bağlamında farklılaşan iki işletme çalışanları arasında iletişim tatmin düzeyleri
açısından farklılık olacağını ön gören Hipotez 1 kabul edilmiştir.
Diğer taraftan çalışanların performans düzeylerine ilişkin puanların
ortalaması, işletmelerin bulundukları faaliyet alanına göre farklılık
göstermemektedir. Buna göre sosyal hizmet alanında faaliyet gösteren
işletmedeki çalışanlar ile özel sektör işletmesindeki çalışanların performans
düzeyleri birbirine oldukça yakındır. Rubin ve Parrish (2012) de sosyal hizmet
çalışanları ile bu alan dışındaki çalışanları karşılaştırdıkları çalışmalarında bu iki
grubun çıktılar açısından farklılık göstermediğini ortaya koymuşlardır. Diğer
değişkenler ele alındığında çalışanların örgütsel bağlılık ve motivasyon
düzeylerinin incelenen bu iki işletme için farklılık gösterdiği bulunmuştur.
Sayılan bu değişkenler için sosyal hizmet çalışanlarının ortalamalarının, özel
sektör işletmesi çalışanlarına oranla daha yüksek olduğu görülmüştür. Sosyal
hizmet işletmelerinin, muhtaç insanlara yardım etme misyonuna sahip işletmeler
olması buradaki çalışanların motivasyonlarının ve örgütsel bağlılıklarının
yüksek olmasının bir açıklayıcısı olabilmektedir.
Araştırmaya konu olan değişkenlerin faaliyet alanı bağlamındaki
farklılıklarını ele aldıktan sonra bu değişkenler arasındaki ilişkiler incelenmiştir.
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Bu değişkenler arasındaki ilişkinin büyüklüğünü gösteren korelasyon katsayıları
Tablo-4’te belirtilmiştir.
Tablo-4: Temel Değişkenler Arasındaki İlişkiler
İletişim
Tatmini
1

İletişim Tatmini
Örgütsel Bağlılık
Performans
Motivasyon
* %5 anlamlılık düzeyinde geçerlidir.
** %1 anlamlılık düzeyinde geçerlidir.

Örgütsel
Bağlılık
0,559**
1

Performans
**

0,491
0,161*
1

Motivasyon
0,306**
0,576**
0,141*
1

Bulunan korelasyon katsayıları4 göstermektedir ki örgütsel iletişimden
duyulan tatmin düzeyi ile örgütsel bağlılık, çalışan motivasyonu ve performansı
arasında anlamlı ilişkiler mevcuttur. Böylelikle genel manada iletişim tatmini
düzeyi ile sırasıyla örgütsel bağlılık, çalışan performansı ve motivasyonu
arasında ilişki olduğunu ön gören Hipotez 2a, Hipotez 3a ve Hipotez 4a kabul
edilmiştir. Elde edilen rakamlar incelendiğinde özellikle örgütsel bağlılık ile
iletişim tatmin düzeyi arasındaki orta dereceli korelasyon, çalışanların örgütsel
iletişimden duymuş oldukları tatmin düzeyi arttıkça işletmelerin verimliliği
açısından önemli bir değişken olan örgütsel bağlılığın da yükseldiğini ortaya
koymaktadır. Benzer şekilde çalışanların performansları ile iletişim tatmin
düzeyleri arasında da orta dereceli bir korelasyon olduğu görülmüştür. Buna
göre çalışanların performanslarının arttırılabilmesi adına örgütsel iletişime önem
verilmesi gerektiği anlaşılmaktadır. Elde edilen bu sonuç literatürdeki birçok
çalışma ile paralellik göstermektedir (Neves ve Eisenberger, 2012; Tsai ve diğ.,
2009; Vogelgesang ve diğ., 2013). Ayrıca Chen, Silverthorne ve Hung (2006)
Amerikan ve Tayvan işletmelerini karşılaştırdıkları çalışmalarında örgütsel
iletişim ile çalışanların örgütsel bağlılıkları ve performansları arasında güçlü
ilişkiler olduğunu ortaya koymuşlardır. Diğer taraftan her ne kadar örgütsel
bağlılık ve performansa göre düşük kalmış olsa da iletişim tatmini ile
motivasyon arasında da anlamlı derecede pozitif bir ilişki vardır. Elde edilen bu
bulgular işletmelerin etkinliklerinin arttırılabilmesi adına örgütsel iletişimden
duyulan tatminin ne kadar önemli olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Ele
alınan değişkenler arasındaki ilişki işletme bazında da değerlendirilmiştir. Elde
edilen korelasyon katsayıları Tablo-5’te belirtilmiştir.
4Korelasyon

katsayılarının yorumlanmasında Gegez’in (2010:278) çalışması referans alınmıştır:
0,81-1,00 Çok Güçlü; 0,61-0,80 Güçlü; 0,41-0,60 Orta; 0,21-0,40 Zayıf; 0,00-0,20 Yok
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Tablo-5: Temel Değişkenler Arasındaki İlişkiler (İşletme Bazında)
İletişim
Tatmini
1

İletişim Tatmini
Örg. Bağlılık
SHİ
Performans
Motivasyon
1
İletişim Tatmini
Örg. Bağlılık
ÖSİ
Performans
Motivasyon
* %5 anlamlılık düzeyinde geçerlidir.
** %1 anlamlılık düzeyinde geçerlidir.

Örgütsel
Bağlılık
0,631**
1

0,563**
1

Performans
**

0,475
0,320*
1

0,617**
0,300**
1

Motivasyon
0,122
0,126
0,133
1
0,408**
0,388**
0,256*
1

Analiz sonucunda bulunan sonuçlar incelendiğinde sosyal hizmet
işletmesi için iletişim tatmin düzeyi ile örgütsel bağlılık ve performans arasında
anlamlı ilişkiler mevcut iken iletişim tatmin düzeyi ile motivasyon arasında
anlamlı bir ilişki olmadığı görülmektedir. Böylelikle sosyal hizmet işletmesi için
iletişim tatmini ile örgütsel bağlılık ve performans arasında anlamlı bir ilişki
olduğunu belirten Hipotez 2c ve Hipotez 3c doğrulanmış olmaktadır. Ayrıca yine
sosyal hizmet işletmesi bağlamında iletişim tatmin düzeyi ile çalışan
motivasyonu arasında anlamlı bir ilişki olmadığını ön gören Hipotez 4c de kabul
edilmiştir. Bulunan bu bulgulara paralel olarak Pincus (1986) da hemşireler
üzerinde yapmış olduğu çalışmasında iletişim tatminin, iş tatmini ve çalışma
performansı üzerinde güçlü bir etkiye sahip olduğunu göstermiştir. Ayrıca Kim
ve Lee (2009) de sağlık alanındaki sosyal hizmet işletmeleri üzerinde yapmış
oldukları çalışmada yöneticiler ve çalışanları arasındaki iletişimin çalışanların
işten ayrılma eğilimleri üzerinde etkili olduğunu ortaya koymuştur.
Diğer taraftan özel sektör işletmesi için ise örgütsel iletişim tatmini ile
örgütsel bağlılık, motivasyon ve performans değişkenleri arasında orta dereceli
pozitif ilişkiler bulunmuştur. Elde edilen bu sonuçlar ile sosyal hizmet sunmayan
özel sektör işletmesi bağlamında örgütsel iletişim tatmin düzeyi ile sırasıyla
örgütsel bağlılık, performans ve çalışan motivasyonu arasında anlamlı ilişkiler
olacağını öngören Hipotez 2b, Hipotez 3b ve Hipotez 4b kabul edilmiştir. Elde
etmiş olduğumuz bu bulgulara benzer şekilde Ada, Alver ve Atlı (2008) da
yapmış oldukları çalışmalarında örgütsel iletişim ile örgütsel bağlılık arasında
ilişki olduğunu göstermişlerdir.
Diğer değişkenler ile iletişim tatmini arasında kuvvetli ilişkiler olduğu
halde sosyal hizmet işletmesi için iletişim tatmini ile motivasyon arasında
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anlamlı bir ilişki olmaması, bu sektörde çalışanların motivasyonlarını etkileyen
daha önemli başka faktörler olmasıyla açıklanabilir. Örneğin Borzaga ve Tortia
(2006) yapmış oldukları geniş çaplı araştırmada kâr amacı gütmeyen sektördeki
sosyal hizmet çalışanları için, ihtiyaç sahiplerine yardım etme ve tatmin
duygularının çalışan motivasyonu üzerinde oldukça etkili olduğunu ortaya
koymuşlardır.
Yapılan bu temel analizlerden sonra çalışanların demografik
özelliklerinin araştırmanın konusu olan faktörler üzerindeki etkisi incelenmiştir.
Öncelikle cinsiyetin örgütsel iletişimden duyulan tatmin, örgütsel bağlılık,
motivasyon ve performans üzerinde etkili olup olmadığı ele alınmıştır. Analiz
sonucunda elde edilen sonuçlar Tablo-6’da gösterilmiştir.
Tablo-6: Temel Değişkenler Üzerinde Cinsiyetin Etkisi
N
Ortalama
Kadın 105
4,90
İletişim Tatmini
Erkek 116
4,96
Kadın 105
5,08
Örgütsel Bağlılık
Erkek 116
5,81
Kadın 105
5,12
Motivasyon
Erkek 116
5,66
Kadın 105
5,80
Performans
Erkek 116
5,44
* %1 anlamlılık düzeyinde geçerlidir.

Std. Sapma
0,688
1,053
0,778
1,047
0,869
1,129
0,833
1,045

t Değeri

Anl. Değ.

-0,560

0,576

-5,971

0,000*

-4,054

0,000*

2,839

0,005*

Elde edilen bu sonuçlara göre örgütsel iletişimden duyulan tatmin
düzeyleri, kadın ve erkek çalışanlara göre anlamlı bir farklılık
göstermemektedir. Buna göre cinsiyetin iletişimden duyulan tatmin üzerinde
etkili olmadığı söylenebilir. Diğer taraftan örgütsel bağlılık, motivasyon ve
performans değişkenlerinde ise cinsiyet, anlamlı bir farklılaşma oluşturmaktadır.
Değişkenlere ait ortalamalar incelendiğinde örgütsel bağlılık ve motivasyon
değişkenleri için erkek çalışanların ortalama puanları daha yüksek iken
performans değişkeni için ise kadın çalışanların ortalaması daha yüksektir. Bu
sonuçlara göre erkek çalışanlar daha yüksek bir örgütsel bağlılık ve çalışma
motivasyonu gösterirken kadın çalışanlar performanslarını erkek çalışanlara göre
daha yüksek değerlendirmişlerdir. Bruning ve Snyder (1983) ise yapmış
oldukları çalışmalarında örgütsel bağlılığın cinsiyete göre bir farklılık
oluşturmadığını göstermiştir. Cinsiyetin bu değişkenler üzerindeki etkisi,
araştırmaya katılan iki işletme için ayrı ayrı ele alınmıştır. Elde edilen sonuçlar
Tablo-7’de gösterilmiştir.
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Tablo-7: Temel Değişkenler Üzerinde Cinsiyetin Etkisi (İşletme Bazında)
Sosyal Hizmet İşletmesi
t
Anl.
N Ort.
Değeri
Değ.
Kadın 28 4,94
İletişim
-0,753
0,453
Tatmini
Erkek 95 5,11
Kadın 28 5,91
Örgütsel
-1,340
0,183
Bağlılık
Erkek 95 6,13
Kadın 28 6,25
1,896
0,062
Motivasyon
Erkek 95 5,95
Kadın 28 5,73
0,892
0,374
Performans
Erkek 95 5,52
* %1 anlamlılık düzeyinde geçerlidir.

N
77
21
77
21
77
21
77
21

Özel Sektör İşletmesi
t
Anl.
Ort.
Değeri
Değ.
4,88
4,249
0,000*
4,30
4,78
2,762
0,007*
4,37
4,70
2,776
0,007*
4,35
5,83
4,010
0,000*
5,06

Bulunan sonuçlar sosyal hizmet işletmesinde; iletişimden duyulan
tatmin, örgütsel bağlılık ve performans değişkenleri için kadın ve erkek
çalışanlar arasında anlamlı bir farklılık olmadığını göstermiştir. Cnaan ve Cascio
(1999) da bu bulgulara paralel olarak sosyal hizmet çalışanlarının
performanslarının ve örgütsel bağlılıklarının cinsiyete göre farklılık
oluşturmadığını göstermişlerdir. Motivasyon değişkeni için ise %6 anlamlılık
düzeyinde bir farklılık söz konusudur. Buna göre kadın çalışanların çalışma
motivasyonları erkek çalışanlara göre ortalama olarak daha yüksektir. Özel
sektör işletmesinde ise ele alınan faktörlerin tamamı cinsiyete göre farklılık
göstermektedir. Öyle ki tüm değişkenler için kadın çalışanların ortalama
puanlarının erkek çalışanlara göre daha yüksek olduğu görülmüştür.
Araştırmaya konu olan değişkenler ile çalışanların eğitim düzeyleri
arasındaki ilişki de çalışma içerisinde incelenmiştir. Eğitim düzeylerine göre
oluşan grupların ortalamalarının karşılaştırılması sonucu elde edilen sonuçlar
Tablo-8’de belirtilmiştir.
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Tablo-8: Temel Değişkenler Üzerinde Eğitim Düzeyinin Etkisi
N
Lise ve
97
Dengi
Lisans
104
Lisansüstü
20
Lise ve
97
Dengi
Örgütsel
Lisans
104
Bağlılık
Lisansüstü
20
Lise ve
97
Dengi
Motivasyon
Lisans
104
Lisansüstü
20
Lise ve
97
Dengi
Performans
Lisans
104
Lisansüstü
20
* %1 anlamlılık düzeyinde geçerlidir.
İletişim
Tatmini

Ortalama

Std.
Sapma

5,05

0,740

4,84
4,84

1,014
0,888

5,36

0,909

5,53
5,60

1,068
0,980

5,20

0,920

5,48
5,95

1,132
0,927

5,96

0,852

5,33
5,40

0,994
0,806

F
Değeri

Anl.
Değ.

1,569

0,211

1,020

0,362

4,986

0,008*

12,323

0,000*

Yapılan analiz sonucunda iletişimden duyulan tatmin ve örgütsel
bağlılık değişkenleri, eğitim düzeyine göre farklılık göstermezken motivasyon
ve performans değişkenlerinin eğitim düzeyinden etkilendiği görülmüştür. Buna
göre farklı eğitim düzeyindeki çalışanların örgütsel iletişimden duymuş
oldukları tatmin düzeyi ve örgütsel bağlılık düzeyleri istatistikî olarak birbirine
oldukça yakındır. Diğer taraftan motivasyon değişkeni için ise eğitim düzeyi
etkili bir faktördür. Yukarıdaki tablodaki ortalamalar incelendiğinde çalışanların
eğitim düzeyleri arttıkça motivasyon düzeylerinin yükseldiği görülmektedir.
Benzer şekilde performans değişkeni için de eğitim düzeyi farklılık
oluşturmaktadır. Ancak burada lisans ve lisansüstü eğitim düzeyine sahip
çalışanların lise ve dengi eğitim düzeyine sahip çalışanlara göre daha düşük
performans gösterdikleri görülmektedir. Bu değişkenler ile eğitim düzeyi
arasındaki ilişki, ele alınan işletmeler özelinde de incelenmiştir. Bulunan
sonuçlar Tablo-9’da belirtilmiştir.
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Tablo-9: Temel Değişkenler Üzerinde Eğitim Düzeyinin Etkisi (İşletme Bazında)
Sosyal Hizmet İşletmesi
F
Anl.
N Ort.
Değ.
Değ.
Lise ve D. 33 5,24
İletişim
Lisans
73 5,06 1,091 0,339
Tatmini
Lisansüstü 17 4,78
Lise ve D. 33 6,37
Örgütsel
Lisans
73 6,04 5,241 0,007*
Bağlılık
Lisansüstü 17 5,65
Lise ve D. 33 6,16
Lisans
73 6,92 0,946 0,391
Motivasyon
Lisansüstü 17 6,15
Lise ve D. 33 5,72
Lisans
73 5,54 0,696 0,501
Performans
Lisansüstü 17 5,35
* %1 anlamlılık düzeyinde geçerlidir.

Özel Sektör İşletmesi
F
Anl.
N Ort.
Değ.
Değ.
64 4,95
31 4,31 16,57 0,000*
3 5,20
64 4,83
31 4,33 10,03 0,000*
3 5,33
64 4,71
31 4,44 3,00
0,054
3 4,83
64 6,08
31 4,81 45,62 0,000*
3 5,66

Elde edilen sonuçlar göstermektedir ki sosyal hizmet işletmesinde
eğitim düzeyi sadece örgütsel bağlılık değişkeni üzerinde etkilidir. Bu değişkene
ait ortalamalar incelendiğinde eğitim düzeyi arttıkça örgütsel bağlılık düzeyinin
düştüğü görülmektedir. İncelenen diğer değişkenler için ise eğitim düzeylerine
ait grupların arasında anlamlı bir farklılık olmadığı görülmüştür. Diğer taraftan
özel sektörde faaliyet gösteren işletme için ise tüm değişkenlerde eğitim
düzeyinin etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ortalamalar incelendiğinde tüm
değişkenler için lisans eğitim düzeyindeki çalışanların diğer çalışanlara göre
daha düşük bir ortalamaya sahip oldukları görülmektedir.
Son olarak ele alınan temel değişkenler ile yaş ve kıdem arasındaki ilişki
incelenmiştir. Bu amaçla bu değişkenler arasındaki korelasyon katsayıları
hesaplanmıştır. Tablo-10’da elde edilen korelasyon katsayıları belirtilmiştir.
Tablo-10: Temel Değişkenler ile Yaş ve Kıdem Arasındaki İlişki
İletişim Tatmini
Örgütsel Bağlılık
-0,070
0,388**
Yaş
**
-0,192
0,182**
Kıdem
* %5 anlamlılık düzeyinde geçerlidir.
** %1 anlamlılık düzeyinde geçerlidir.

Motivasyon
0,367**
0,153*

Performans
-0,355**
-0,356**

Elde edilen korelasyon katsayıları, yaş ile örgütsel bağlılık, motivasyon
ve performans değişkenleri arasında anlamlı ilişkiler var iken iletişim tatmin
düzeyi ile anlamlı bir ilişki olmadığını göstermektedir. Katsayılar incelendiğinde
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yaş ile temel değişkenler arasındaki ilişkinin zayıf düzeyli olduğu görülmektedir.
Burada dikkat çeken husus yaş ile örgütsel bağlılık ve motivasyon değişkenleri
arasındaki ilişki pozitif iken performans ile arasındaki ilişkinin negatif yönlü
olduğudur. Buna göre çalışanların yaşları arttıkça örgütsel bağlılıkları ve çalışma
motivasyonları artmakta ancak performans düzeyleri düşmektedir.
Diğer taraftan kıdem ile ele alınan temel değişkenler arasındaki
korelasyon katsayıları da istatistiki olarak anlamlı bulunmuştur. Ancak iletişim
tatmini, örgütsel bağlılık ve motivasyon ile kıdem arasındaki ilişki katsayılarının
düşük kalmış olması bu değişkenler ile kıdem arasında bir ilişki olmadığını
göstermektedir. Kıdem ile performans arasında ise zayıf düzeyli negatif yönlü
bir ilişki mevcuttur. Yaş ile paralel olarak çalışanların kıdemleri arttıkça
performans düzeyleri düşmektedir. Ashkanani (2014) Kuveyt’te yapmış olduğu
çalışmasında yaş ve kıdem ile motivasyon arasında anlamlı bir ilişki olduğunu
bulmuştur. Elde ettiğimiz sonuçlar, Ashkanani’nin çalışmasına paralel olarak
motivasyon ile yaş arasında anlamlı bir ilişki olduğunu gösterirken kıdem ile
motivasyon arasında anlamlı bir ilişki olmadığını ortaya koymuştur. Temel
değişkenler ile yaş ve kıdem arasında var olan ilişkiler işletme bazında
incelendiğinde Tablo-11’deki sonuçlar elde edilmiştir.
Tablo-11: Temel Değişkenler ile Yaş ve Kıdem Arasındaki İlişki (İşletme
Bazında)
İletişim Tatmini Örgütsel Bağlılık
-0,066
0,122
Yaş
SHİ
-0,158
-0,039
Kıdem
-0,534**
-0,213*
Yaş
ÖSİ
**
-0,485
-0,191
Kıdem
* %5 anlamlılık düzeyinde geçerlidir.
** %1 anlamlılık düzeyinde geçerlidir.

Motivasyon
0,116
-0,033
-0,227*
-0,158

Performans
-0,129
-0,196*
-0,785**
-0,574**

Sosyal hizmet işletmesine ilişkin katsayılar ele alındığında bir tek kıdem
ile performans arasındaki katsayının istatistiki olarak anlamlı olduğu
görülmektedir. Ancak bu katsayının da oldukça düşük olması nedeniyle bu
işletme için ele alınan temel değişkenler ile yaş ve kıdem arasında bir ilişkinin
olmadığı sonucuna ulaşılmaktadır. Giffords (2003) da sosyal hizmet çalışanları
üzerinde yapmış olduğu çalışmasında örgütsel bağlılık ile yaş ve kıdem arasında
anlamlı ilişkiler bulamamıştır.
Diğer taraftan özel sektör işletmesi için örgütsel iletişimden duyulan
tatmin, örgütsel bağlılık, çalışan performansı ve motivasyonu değişkenleri
arasında anlamlı katsayılar bulunmuştur. Öyle ki yaş ile örgütsel iletişimden
duyulan tatmin ile orta dereceli ve performans ile ise güçlü negatif yönlü ilişkiler
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vardır. Yani bu işletme için çalışanların yaşı arttıkça iletişimden duydukları
tatmin ve performans düzeyleri düşme eğiliminde olmaktadır. Ayrıca yine yaş
ile örgütsel bağlılık ve motivasyon değişkenleri arasında da zayıf dereceli
negatif ilişkiler bulunmuştur. Yaş değişkeni ile paralellik göstererek kıdem ile
iletişim tatmini ve performans arasında da anlamlı negatif yönlü ilişkiler olduğu
tespit edilmiştir.
Sonuç
Karmaşık bir sistem olan işletmelerin etkinlik ve verimliliği üzerinde
etkili olan birçok faktör bulunmaktadır. Bu çalışma içerisinde yazında önemi
ortaya konmuş olan örgütsel bağlılık, çalışan performansı ve motivasyonu
faktörleri örgütsel iletişim bağlamında ele alınmıştır. Ele alınan bu değişkenler
arasındaki ilişkiler, ilki bir sosyal hizmet işletmesi diğeri ise farklı bir alanda
faaliyet gösteren bir özel sektör işletmesinden toplanan bilgiler ile açıklanmıştır.
Verilerin toplandığı örgütlerin farklı alanlarda faaliyet gösteriyor olmasından
yola çıkarak incelenen bu değişkenler ve ilişkiler, sosyal hizmet bağlamında da
ele alınmıştır.
Çalışma içerisinde öncelikle hem yöneticiler hem de çalışanlar
arasındaki bilgi akışını ve koordinasyonu gösteren örgütsel iletişimden duyulan
tatmin düzeyinin işletmelerin faaliyet alanlarına göre farklılık gösterip
göstermediği incelenmiştir. Yapılan analizler, sosyal hizmet çalışanlarının
örgütsel iletişimden duydukları tatmin düzeylerinin ortalama olarak sosyal
hizmet sunmayan işletme çalışanlarına göre daha yüksek olduğunu ortaya
koymuştur.
Çalışmada daha sonra örgütsel iletişim tatmin düzeyi ile çalışanlara ait
temel faktörler olan örgütsel bağlılık, performans ve motivasyon değişkenlerinin
arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Analizler sonucunda elde edilen bulgular,
örgütsel iletişim tatmini ile bahsi geçen değişkenler arasında anlamlı ilişkiler
olduğunu ortaya koymuştur. Özellikle örgütsel iletişim tatmini ile örgütsel
bağlılık ve performans arasında orta dereceli bir ilişki olduğu görülmüştür. Elde
edilen bu sonuç yöneticilerin, hem çalışanın özveri ile işini yapmasını sağlayan
örgütsel bağlılığını hem de çalışma performansını arttırabilmek adına örgütsel
iletişime önem vermesi gerektiğini açıkça ortaya koymaktadır.
İncelenen bu değişkenler arasındaki benzer ilişkilerin, hem sosyal
hizmet işletmesi hem de özel sektör işletmesi için de geçerli olduğu
görülmüştür. Öyle ki her iki işletme için de örgütsel iletişimden duyulan tatmin
düzeyi ile örgütsel bağlılık ve performans arasında önemli düzeyde ilişkiler
mevcuttur. Ancak her ne kadar özel sektör işletmesi için örgütsel iletişim tatmini
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ile motivasyon arasında anlamlı bir ilişki olsa da böyle bir ilişkinin sosyal
hizmet işletmesi için geçerli olmadığı bulunmuştur. Sosyal hizmet alanındaki
çalışanların motivasyon düzeylerini etkileyen farklı faktörlerin olması, örgütsel
iletişim tatmini değişkeninin etkisinin düşük kalmasına yol açmış olduğu
düşünülmektedir.
Araştırma kapsamında ayrıca çalışanların demografik özelliklerinin
araştırmanın konusu olan değişkenler üzerindeki etkisi de incelenmiştir. Elde
edilen sonuçlar, örgütsel iletişimden duyulan tatmin düzeyinin cinsiyete göre
farklılık göstermediğini ortaya koyarken örgütsel bağlılık, performans ve
motivasyon değişkenlerinin farklılaştığını göstermiştir. Diğer taraftan eğitim
düzeyi değişkeninin, iletişim tatmini ve örgütsel bağlılık değişkenleri üzerinde
etkili olmadığı görülmüşken performans ve motivasyon değişkenleri üzerinde
farklılık oluşturduğu gözlemlenmiştir. Ayrıca analizler sonucunda performans
değişkeni ile yaş arasında negatif yönlü bir ilişkinin var olduğu tespit edilmiştir.
Buna göre çalışanların yaşları arttıkça performansları düşme eğiliminde
olmaktadır. Benzer bir ilişki, kıdem değişkeni ile performans arasında da
geçerlidir.
Yapılan bu çalışmada özetle işletme içindeki bağlamın önemli bir
parçası olan örgütsel iletişimin çalışanlara ait temel göstergelerden örgütsel
bağlılık, çalışma performansı ve motivasyonu ile yakından ilişkili olduğu
gösterilmiştir. Ortaya konan bu ilişkilerin, genel manada işletmelerin sosyal
hizmet işletmesi olması ya da başka bir alanda faaliyet göstermesine
bakmaksızın geçerli olduğu görülmüştür. Elde edilen bu sonuçların yöneticiler
tarafından dikkate alınarak çalışanların iletişimden duymuş oldukları tatmin
düzeylerinin arttırılmasıyla örgütlerin etkinlik ve verimliliklerinin artacağına
inanılmaktadır.
Yapılan bu ampirik çalışma ile ülkemiz akademik literatüründe hakkında
oldukça az çalışma olan sosyal hizmet alanına önemli bir katkı sağlanması
amaçlanmıştır. Bu bağlamda bu çalışma kapsamında sosyal hizmet alanında
faaliyet gösteren bir işletme ile farklı bir alanda faaliyet gösteren başka bir
işletme karşılaştırılmıştır. Elde edilen sonuçların genelleştirilebilmesi adına
alanda yeni çalışmaların yapılmasına ihtiyaç vardır. Yapılacak yeni çalışmaların
sonuçlarının karşılaştırılabilmesi adına bu çalışmanın temel arz etmesi
beklenmektedir.
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Özet
Zaman ve mekândan bağımsız olarak istenen bilgiye anında ulaşabilme
imkânı sunan mobilite, internet ve mobil cihazların her geçen gün daha çok
yaygınlaşmasıyla günlük hayattaki kullanım alanını artırmaktadır. Bu çalışmada,
mobilitenin en önemli enstrümanı olan mobil cihazlar üzerinde donanım ve
yazılımın uyumlu çalışmasına, kontrol edilmesine ve yönetilmesine olanak sağlayan
mobil işletim sistemleri, belirlenen kriterlere göre uzman görüşü alınarak Çok
Kriterli Karar Verme (ÇKKV) yaklaşımlarından VIKOR yöntemi ile
değerlendirilmiş, karar verme sürecinin doğasında bulunan belirsizliği gidermek
üzere bulanık sistem teorisi de karar sürecine dahil edilerek karar problemi Bulanık
VIKOR yöntemi ile çözülmüştür. Karar alternatifi olarak ele alınan 5 mobil işletim
sistemi, uzman görüşü alınarak analiz edilmiştir. Sonuç olarak IOS ve Android
Mobil işletim sistemleri uzlaştırıcı çözüm kümesinde ilk sırada yer almışlardır.
Anahtar Kelimeler: Bulanık VIKOR, Çok Kriterli Karar Verme, Bulanık
Mantık, Mobil İşletim Sistemleri, Mobilite
Jel Kodu: C02, C44, C61

Evaluating Mobile Operating Systems Using Fuzzy VIKOR
Approach
Abstract
Independently of time and space that provide access to the requested
information mobility, internet and mobile devices more widespread usage in daily
life increases every day. In this study, the most important instrument mobility on the
mobile devices to work compatible hardware and software, allowing controlling and
managing mobile operating systems, according to the criteria set by the expert
opinion of Multi-Criteria Decision Making (MCDM) approaches are evaluated with
VIKOR, in the decision-making process to address uncertainties inherent, the theory
of fuzzy systems were included in the decision process decision problem is solved by
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the method of fuzzy VIKOR. 5 mobile operating systems discussed as decision
alternatives have been analyzed by taking expert choice. After all IOS and Android
mobile operating systems have taken first place in the set of compromise solution.
Keywords: Fuzzy VIKOR, Multi-criteria Decision Making, Fuzzy Logic,
Mobile Operating Systems, Mobility
Jel Codes: C02, C44, C61

Giriş
İnternetin hayatımızı değiştirdiği, bilgi paylaşımının dünyayı
yeniden şekillendirdiği, mobilitenin sınırları ortadan kaldırdığı
günümüzde akıllı cihazlar son kullanıcıların zaman ve bilgiyi
yönetmede en büyük yardımcısı konumundadır. İletişimin giderek
mobile kayması, teknoloji şirketlerini mobil teknolojilere
yönlendirmektedir. Madreport adlı mobil reklam sektörü araştırma
raporuna göre, 2013 yılının sonuna kadar dünya genelinde 800 milyon
akıllı telefon satılacağı öngörülmüş, bu artışla birlikte dünyadaki akıllı
telefon sayısının 2 milyara yaklaşacağı belirtilmiştir (Mobilike, 2013).
Bu hızlı yükseliş aynı zamanda internet hizmetlerinin mobile
taşınmasını hızlandırmaktadır. Uluslararası araştırmalar, 2013 yılı 4.
çeyreğinde sevkiyatı yapılan mobil cihaz (akıllı telefon, tablet)
sayısının, kişisel bilgisayar (PC) sayısını geride bıraktığını
göstermiştir. 2014 yılında PC sevkiyatının 300 milyonun altına
düşeceği, tablet/akıllı telefon sevkiyatının ise bir önceki yıla oranla
yaklaşık 1,5 kat artış göstereceği öngörülmüştür (Webrazzi, Erişim
Tarihi: 10.02.2015).
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) verilerine göre
ülkemizde her 10 akıllı telefon kullanıcısının dokuzu mobil internet
kullanmaktadır. Bu rakamın akıllı telefon satışlarıyla orantılı olarak
hızlı bir şekilde artması beklenmektedir. 2013 yılında akıllı
telefonlardaki veri trafiğinin, 2011 yılına oranla beş kat artacağı
öngörülmüştür.
İnternetten
yapılan
her
sekiz
sayfa
görüntülenmesinden biri; okunan e-postaların %44′ü ve internetten
yapılan arama trafiklerinin %20′si mobil cihazlar üzerinden
yapılmaktadır (BTK, 2013).
İşletim sistemleri, uygulama programları ve bilgisayar
donanımı arasında aracılık görevi yapan, donanımının doğrudan
denetimi ve yönetiminden, temel sistem işlemlerinden ve uygulama
programlarını çalıştırmaktan sorumlu olan sistem yazılımıdır
(Vikipedia, Erişim Tarihi: 10.02.2015)
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Mobil cihazlar için özel olarak tasarlanmış, akıllı telefonlar
(Smart Phones), tablet bilgisayarlar, PDA (Personal Digital
Assistant)’lar gibi taşınabilir el cihazları üzerinde yüklü bulunan
işletim sistemleri mobil işletim sistemleri olarak adlandırılmaktadır
(Webopedia, Erişim Tarihi: 10.02.2015).
Mobiliteye olan talep paralelinde artış gösteren akıllı cihaz
kullanımı, bu cihazlar üzerinde temel sistem işlemlerinden sorumlu
olan mobil işletim sistemlerinin önemini de artırmıştır. Bu bağlamda
bu çalışmada akıllı cihazlar üzerinde kullanılan popüler mobil işletim
sistemlerinin uzman görüşü alınarak değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Çalışmanın
izleyen
bölümünde kullanılacak
yöntemlerden
bahsedildikten sonra son bölümde mobil işletim sistemi alternatifleri
bir karar problemi olarak ele alınarak değerlendirilmiş, sonuç
bölümünde bulgular yorumlanmıştır.
1.Bulanık Sayı ve Kümeler
1965 yılında Azeri akademisyen Lotfy A. Zadeh (Lütfü
Askerzade) tarafından ortaya atılan bulanık küme, bulanık mantık ve
bulanık sistem kavramları başlarda literatürde tamamen kabul
görmemiş ancak 1975 yılında İngiltere Queen Mary College’de
Mamdani ve Assilian tarafından geliştirilen bir buhar makinesinin
kontrolünün bulanık sistem kullanılarak modellenmesi ile önem
kazanmaya başlamıştır (Şen, 2009: 15-16). Bulanık mantık, klasik iki
değerli (0,1) mantığın genelleştirilmiş hali olup, daha geniş anlamda
ise bulanık kümeleri kullanan tüm teori ve teknolojileri ifade
etmektedir (Baykal ve Beyan, 2004: 39).
Çok değerli mantık, geleneksel kümelerden oluşturulan
önermelerin, ikiden fazla doğruluk değeri ile eşleştirilebildiği mantık
sistemidir. Bulanık mantık ise, belirsizlik durumunda akıl yürütme ile
çok değerli mantığın birleştirilmesi esasına dayalı mantıksal bir
sistemdir (Özkan, 2003: 123).
Elemanları x ile gösterilen bir E evrensel kümesi tanımlanırsa, E
evrensel kümesinin klasik bir alt kümesi olan A için ( A  E ) üyelik,
 A karakteristik fonksiyonu ile gösterilir ve {0,1} arasında aşağıdaki
gibi değişiklik gösterir:
1
 A ( x)  
0

x A

(1)

x
 A

Oysa belirsizlik üzerine kurulu bulanık mantıkta küme
değerinin sadece 0 yada 1 değeri yerine [0,1] aralığında olması söz
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konusu olup küme değerlerinin bu aralıktan belirlenmesi durumunda
A kümesi “Bulanık Küme” olma özelliği kazanır. Bir bulanık
kümenin temsili sembolün üstünün çizilmesi ile ifade edilir (Akman
ve Alkan, 2006: 30). Bulanıklık
sembolü ile gösterilir, bulanık bir
küme ifadesi için A kullanılır (Seçme Yalçın ve Özdemir, 2008:178)
Bulanık kümeleri klasik kümelerden ayıran temel özellik 0 ile 1
arasında değişen değişik üyelik derecelerine sahip elemanlardan
oluşmasıdır. 0 ile 1 arasındaki değişimin her bir eleman için değerine
“üyelik derecesi”, üyelik derecesinin bir alt küme içerisindeki
değişimine ise “üyelik fonksiyonu” denir (Şen, 2009:40). Bulanık
küme teorisinde üyelik fonksiyonlarını belirleme süreci için özel
algoritmalar geliştirilmiştir ancak birçok uygulama işlem kolaylığı
sağlaması açısından parametrik olarak ifade edilebilen üyelik
fonksiyonları ile gerçekleştirilmiştir (Özkan, 2003: 10). Parametrik
üyelik fonksiyonları arasında en yaygın kullanım alanı bulan üyelik
fonksiyonları, bilgi işlemsel etkinlikleri ve formüllerinin basit oluşu
nedeniyle üçgensel ve yamuksal üyelik fonksiyonlarıdır (Baykal ve
Beyan, 2004:79).
Bulanık sayılar, bulanık kümenin çeşitleri arasında yer alan ve
gerçek sayılar kümesi R’de tanımlı bulanık kümelerdir (Klir ve Yuan,
1995:97). Bu bakımdan bulanık kümelerin özel bir alt kümesi olarak
ifade edilebilir. Her bulanık sayı bulanık bir küme olabilir ama her
bulanık küme, bulanık bir sayı olamaz (Özkan, 2003:59).
A : R  [0,1]

Bulanık sayıların iki özel türü olan üçgensel (triangular) ve
yamuksal (trapezoidal) bulanık sayılar uygulamada sıkça
kullanılmakta olup isimlerini üyelik fonksiyonlarının biçimlerinden
alırlar (Özkan, 2003:60). Bu çalışmada üçgensel bulanık sayı (ÜBS)
lar kullanılmıştır.
Bir üçgensel bulanık sayı (ÜBS), sol ve sağ destek alanları ile
tek bir eleman ile ifade edilen özden oluşmaktadır ve (l, m, u)
parametreleri ile gösterilir.
ÜBS’ye ait üyelik fonksiyonu aşağıdaki gibi matematiksel
olarak ifade edilebilir.
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 0,

 xl
 ( x)  
,
ml
u x
 u  m ,
A

x  l veya x  u
lxm

(3)

mxu

 A ( x)
1

l

0

m

sol destek

l

u

sağ destek

m

u

Şekil 1. Üçgensel Bulanık Sayı
ÜBS parametreleri arasında l<m<u sıralaması vardır. l ve u
parametreleri ÜBS’nın destek kümesinin alt ve üst sınırlarını
göstermektedir. m parametresi ile ifade edilen ve üyelik derecesi 1’e
eşit olan tek bir elemandan oluşan öz bulunmaktadır. l ve m
parametreleri sol destek alanının, m ve u parametreleri sağ destek
alanının sınırlarını göstermektedir.
A  (l1 , m1 , u1 ) ve B  (l , m , u ) şeklinde 2 ÜBS olsun. l  m  u ve
l  m  u olmak üzere bu iki ÜBS üzerinde yapılabilecek yaklaşık
aritmetik işlemler şu şekilde sıralanabilir:
Eşitlik,
A ve B ÜBS’larının eşit olabilmesi için, üyelik fonksiyonlarının
diğer bir deyişle karşılıklı elemanlarının eşit olması gerekmektedir.
2

2

2

2

2

1

1

1

2
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A  B  (l1 , m1 , u1 )  (l2 , m2 , u2 )  l1  l2 , m1  m2 , u1  u2

(4)

A () B  (l1  l2 , m1  m2 , u1  u2 )

(5)

A () B  (l1  u2 , m1  m2 , u1  l2 )

(6)

Toplama,
Çıkarma,
Çarpma ve bölme işlemleri pozitif ÜBS’lar üzerinde tanımlanacaktır.
Pozitif bir bulanık sayı, alt sınır değeri pozitif olan sayıdır.
Çarpma,
A () B  (l1  l2 , m1  m2 , u1  u2 )
l1 , l2  0

(7)

Bölme,
 l1 m1 u1 
,
, 
 u2 m2 l2 

A (/) B  
l1 , l2  0

Bulanık Vıkor Yöntemi
VIKOR (VIseKriterijumsa Optimizacija I Kompromisno
Resenje), 1998 yılında Opricovic tarafından önerilmiş, çok kriterli
karar vermede kullanılan Çok Kriterli Karar Verme (ÇKKV)
yöntemlerinden biridir. VIKOR yöntemi, karar verme sürecinde
birbiri ile çelişen kriterler bulunduğunda alternatifleri sıralayarak en
uygun alternatifin seçimine odaklanmaktadır (Opricovic ve Tzeng,
2004). Yöntem ile amaçlanan, uzlaşmacı bir çözüm ile maksimum
grup faydasını (çoğunluk kuralı) ve minimum bireysel pişmanlığı tesis
edecek uzlaşık bir çözüm bulmaktır. Yu (1973) ve Zeleny (1982)
tarafından önerilen uzlaştırıcı çözüm kavramı, ideal çözüme yakınlık
derecesinin ölçümüne dayanmaktadır ve uzlaşık sıralama için çok
kriterli çözüm, Lp kriterinden geliştirilmiştir (Akyüz, 2012; Zeleny,
1982; Lai ve Hwang, 1996). VIKOR yöntemi de benzer prensibe
dayanan çok kriterli bir sıralama indeksi kullanmaktadır (Vahdani vd.,
2010). Klasik ÇKKV tekniklerinde olduğu gibi VIKOR yönteminde
de kriterlerin ağırlıklarının kesin olarak bilindiği varsayılmaktadır
ancak, gerçek yaşam problemlerinin çoğunluğunda kesin verilere
ulaşmak mümkün değildir. Karar vermenin doğasındaki belirsizlik ve
sübjektif değerlendirmelerin varlığı da karar sürecinde kesin sayısal
değerlerle ifade etmeyi zorlaştırmaktadır. Bulanık VIKOR yöntemi,
bulanık mantığın VIKOR yöntemine entegre edilerek uygulanmasıdır.

84

(8)

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / Cilt:18, Sayı:1, 2016, 79-95

Bulanık VIKOR yöntemi, dilsel değerlendirmeleri dikkate alarak, en
iyi çözümü ve uzlaştırıcı çözümü bulmada rasyonel ve sistematik
süreçler sunmakta, sübjektif değerlendirmeleri karar sürecinde dahil
etmektedir.
Literatürde Bulanık VIKOR ile yapılmış birçok çalışma
bulunmaktadır. Tedarikçi seçimi (Shemshadi vd., 2011; Akyüz, 2012;
Mirahmadi ve Teimoury, 2012; Sanayei vd., 2010), lojistik firması
seçimi (Görener, 2013b), tedarik zinciri stratejisi seçimi (Görener,
2013a), müteahhit firma seçimi (Ramezaniyan vd., 2012), personel
seçimi (Yıldız ve Deveci, 2013), proje seçimi (Yıldız, 2014), su
kaynağı planlaması (Opricovic, 2011) gibi bir çok uygulama Bulanık
VIKOR yöntemi kullanılarak yapılmıştır.
Bulanık VIKOR yönteminde izlenen adımlar aşağıda
sıralanmıştır (Chen ve Wang, 2009; Wang vd., 2006; Dinçer ve
Görener, 2011):
Adım 1. Karar vericiler grubu oluşturularak, alternatifler ve
alternatiflerin değerlendirilmesinde kullanılacak kriterler belirlenir. n
adet karar vericinin, m adet alternatifin ve k adet değerlendirme
kriterinin olduğu varsayılır.
Adım 2. Kriter ağırlıklarını belirlemek ve alternatifleri
derecelendirmek için kullanılacak dilsel değişkenler ve bulanık sayı
karşılıkları tanımlanır.
Adım 3. Karar vericilerin değerlendirmeleri birleştirilerek tek bir grup
kararına dönüştürülür. Her bir kriterin bütünleştirilmiş bulanık
ağırlığı, n karar verici sayısını göstermek üzere,
wj 

1  n e
 wj ,
n  e 1 

j  1, 2,

(9)

,k

eşitliği ile hesaplanır. i. alternatifin j. kritere göre önem ağırlığı ise,
xij 

1 n e
 xij ,
n  e 1 

i  1, 2,

(10)

,m

eşitliği ile hesaplanır.
Adım 4. Tüm kriter ve alternatifler için bütünleştirilmiş değerler elde
edildikten sonra, bulanık karar matrisi ve ağırlık matrisi oluşturulur.
 x11
x
21
D


 xi1

x12
x22
xi 2

x1 j 
x2 j 
, i  1, 2,


xij 

, m ; j  1, 2,

(11)

,k
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w j   w1

w j  , j  1, 2,

w2

,k

(12)

Adım 5. Bulanık karar matrisinde yer alan tüm kriter fonksiyonlarının
bulanık en iyi değeri  f j*  ve bulanık en kötü değeri  f j  belirlenir.
Bulanık en iyi ve en kötü değerlerin belirlenmesinde kriterin özelliği
göz önünde bulundurularak iki farklı şekilde hesaplama yapılır. Eğer j.
kriter bir fayda özelliğine sahip ise f j* ve f j değerleri,
f j*  max xij
i

(13)

f j  min xij
i

eşitliği ile hesaplanırken, j. kriter bir maliyet ifade ediyor ise,
f j*  min xij
i


j

(14)

f  max xij
i

eşitliği yardımıyla hesaplanır.
Adım 6. Kriterlere göre i. alternatifin en iyi bulanık değere uzaklığının
toplamını ifade eden Si ve i. alternatifin bulanık en kötü değerlere
olan maksimum uzaklığının ifade eden Ri değerleri hesaplanır.
k

f j*  xij

j 1

f j*  f j

Si   w j 


f j*  xij
Ri  max  w j  *
j 
f j  f j


(15)





(16)

Adım 7. S * maksimum grup faydasını, R* karşıt görüştekilerin
minimum pişmanlığını ifade etmek üzere S * , S  , R* , R değerleri ile
grup faydası ve pişmanlığın birlikte değerlendirilmesi ile elde edilen
Qi indeksi hesaplanır.
S *  min Si
i

S   max Si

(17)

i

R  min Ri
*

i

R   max Ri

(18)

i

 S S  
R  R* 
Qi   q  i
  1  q   i

* 
R  R* 
 S S  
*
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Qi değerlerinin hesaplanmasında kullanılan q parametresi,

kriterlerin çoğunluğunun ağırlığını (maksimum grup faydasını)
göstermektedir. q değeri maksimum grup faydasını sağlayan strateji
için ağırlığı ifade ederken, (1-q) ise karşıt görüştekilerin minimum
pişmanlığının ağırlığını ifade etmektedir. Uzlaşma; “çoğunluk oyu”
(q>0,5) ile, “konsensus” (q=0,5) ile veya “veto” (q<0,5) ile
sağlanabilir.
Adım 8. Üçgensel bulanık sayı Qi durulaştırılarak Qi indeksi elde
edilir. Durulaştırma sonrası elde edilen Qi indeksi alternatiflerin
sıralanmasında kullanılmaktadır. Qi indeks değeri en düşük olan
alternatif en iyi alternatiftir.
Adım 9. Yöntemin son adımında belirlenen en iyi alternatifin
uzlaştırıcı çözüm olup olmadığı belirlenir. Uzlaştırıcı çözümü
belirlemek için aşağıdaki iki koşulun sağlanıp sağlanmadığı kontrol
edilmektedir.
Koşul 1. Kabul Edilebilir Avantaj Koşulu: Qi değerleri
küçükten büyüğe sıralandığı durumda ilk sırada yer alan alternatif A1
ve ikinci sırada yer alan alternatif A2 olarak gösterildiğinde, kabul
edilebilir avantaj,
Q  A2   Q  A1   DQ

(20)

koşuluna bağlıdır. Eşitlik (21)’de kullanılan DQ parametresi alternatif
sayısına bağlı olup, m alternatif sayısını göstermek üzere,
DQ 

1
m 1

(21)

eşitliği ile hesaplanır.
Koşul 2. Kabul Edilebilir İstikrar Koşulu: Qi değerleri
küçükten büyüğe sıralandığı durumda ilk sırada yer alan A1 alternatifi,
S ve/veya R değerlerine göre küçükten büyüğe yapılan sıralamada da
minimum değere sahip en iyi alternatiftir. Bu durumda uzlaşık çözüm
karar verme sürecinde istikrarlıdır.
Yukarıda belirtilen iki koşuldan bir tanesi sağlanmadığı durumlarda
uzlaşık çözüm kümesi şu şekilde önerilir:



Eğer kabul edilebilir istikrar koşulu sağlanmıyor ise A1 ve A2
alternatiflerinin her ikisi de uzlaşık ortam çözüm olarak kabul edilir.
Eğer kabul edilebilir avantaj koşulu sağlanmıyorsa A1 , A2 , , Am
alternatiflerinin tamamı uzlaşık en iyi ortak çözüm kümesinde yer
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alır. Burada üst
sınır
değeri olan
m
1
Q  A   Q  A   DQ ilişkisine göre belirlenir.

maksimum

M,

Q değerlerine göre sıralanan en iyi alternatif, minimum Q değerine
sahip alternatiflerden biridir.
UYGULAMA: MOBİL İŞLETİM SİSTEMLERİNİN
DEĞERLENDİRİLMESİ
Çalışmanın uygulama kısmında günlük hayatta sıklıkla kullandığımız
tablet / akıllı cep telefonu vb. kullanıcılara mobilite sağlayan
cihazların donanım ve yazılımının uyumlu çalışmasına, kontrol
edilmesine ve yönetilmesine olanak sağlayan mobil işletim sistemleri,
uzman görüşü alınarak ÇKKV yaklaşımlarından VIKOR ile
değerlendirilmiştir. Karar verici uzmanların sübjektif görüşlerini karar
sürecine daha iyi yansıtabilmek ve karar verme sürecinin doğasında
yer alan belirsizliği gidermek üzere VIKOR yöntemine bulanık mantık
entegre edilerek, değerlendirmelere Bulanık VIKOR yöntemi ile
yapılmıştır. Mobil işletim sistemi pazarında yüksek paya sahip ve
mobil cihazlarda sıklıkla kullanılan 5 mobil işletim sistemi
değerlendirilmiştir. Çalışma kapsamında iOS – Apple (A1), Android –
Google Inc. (A2), RIM – Blackberry (A3), Windows Phone –
Microsoft (A4), Symbian – Symbian Foundation (A5)
değerlendirmeye tabi tutulan mobil işletim sistemi alternatifleridir.
Karar verici uzman grup bilişim sektöründe faaliyet gösteren
işletmelerde çalışan ve meslek deneyimi bulunan 3 kişi ile bir
akademisyenden oluşmaktadır.
Bulanık VIKOR yönteminin uygulanmasında bir önceki bölümde
sıralanan adımlar izlenmiştir.
Adım 1. Karar verme sürecinde görüşüne başvurulacak uzman grup
belirlendikten sonra, mobil işletim sistemlerinin değerlendirilmesinde
kullanılacak kriterler literatür taraması ve sektörde faaliyet gösteren
firmaların raporlarından derlenerek oluşturulmuştur. Uzman grubunun
görüşü alınarak nihai kriterler belirlenmiştir. Değerlendirme sürecinde
kullanılacak kriterler ve kriter kısaltmaları Tablo 1.’de gösterilmiştir.
Tablo 1 Mobil işletim sistemi değerlendirme kriterleri
C1
C2
C3
C4
C5
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Karar Kriterleri
Gerçek zamanlı kapasite
İşlemci ve donanım uyumluluğu
Teknik destek
Hafıza kullanımı
Dokümantasyon
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C6
C7
C8
C9
C10
C11
C12
C13
C14

Telif ücretleri
Ağ (network) kapasitesi
Müşteri tatmini
Hız ve zaman çizelgeleme etkinliği
Tedarikçi itibarı
Güvenlik
Genel maliyet
Uygulama mağazası
Güncelleme

Adım 2. Kriter ağırlıklarını belirlemek ve alternatifleri
derecelendirmek amacıyla literatürde yer alan bir çok dilsel değişken
ve bulanık sayı karşılıklarını gösteren farklı ölçekler mevcuttur. Bu
çalışmada kullanılacak dilsel değişkenler ve bulanık sayı karşılıkları
Chen ve Wang (2009)’ın çalışmalarından alınmıştır. Kullanılan dilsel
değişkenler ve bulanık sayılar Tablo 2.’de gösterilmiştir.
Tablo 2 Dilsel değişkenler ve bulanık sayı karşılıkları
Kriter ağırlıkları için
Dilsel Değişkenler
Çok düşük
(ÇD)
Düşük
(D)
Orta
(O)
Yüksek
(ÇD)
Çok yüksek (ÇD)

Bulanık Sayılar
(0.00, 0.00, 0.25)
(0.00, 0.25, 0.50)
(0.25, 0.50, 0.75)
(0.50, 0.75, 1.00)
(0.75, 1.00, 1.00)

Alternatiflerin derecelendirilmesi için
Dilsel Değişkenler Bulanık Sayılar
Çok kötü (ÇK) (0.00, 0.00, 2.50)
Kötü
(K)
(0.00, 2.50, 5.00)
Orta
(O)
(2.50, 5.00, 7.50)
İyi
(İ)
(5.00, 7.50, 10.00)
Çok iyi
(Çİ)
(7.50, 10.00, 10.00)

Kaynak: Chen ve Wang , 2009: 235-236

Adım 3. Karar verme sürecinde kullanılacak dilsel değişkenler
aracılığıyla karar verici uzman grubun görüşleri alınmıştır. Uzman
grubun değerlendirilmeleri analiz edilmek üzere Eşitlik (9) ve Eşitlik
(10) kullanılarak tek bir grup kararına dönüştürülmüştür. İşlemler
sonucu elde edilen bulanık ağırlıklar ve bulanık alternatif
değerlendirmeleri Tablo 3. ve Tablo 4’de gösterilmiştir.
Tablo 3 Kriterler için bütünleştirilmiş bulanık ağırlıklar
Bulanık Ağırlıklar
Kriterler (wj)
l
m
u
C1
0.69 0.94 1.00
C2
0.75 1.00 1.00
C3
0.56 0.81 1.00
C4
0.50 0.75 1.00
C5
0.06 0.25 0.50
C6
0.13 0.31 0.56
C7
0.50 0.75 1.00
C8
0.49 0.75 0.88
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C9
0.38 0.63 0.88
C10
0.56 0.81 0.94
C11
0.63 0.88 0.94
C12
0.19 0.44 0.69
C13
0.75 1.00 1.00
C14
0.50 0.75 1.00
Tablo 4 Alternatifler için bütünleştirilmiş bulanık değerlendirmeler
Kriterler

C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10
C11
C12
C13
C14

A1

A2
u

A3
m

m

m

u

l

m

u

l

m

u

7.50

10.00 10.00 7.50

10.00 10.00 4.17

6.67

8.33

5.00

7.50

9.17

1.88

4.38

6.88

7.50

10.00 10.00 6.67

9.17

10.00 5.83

8.33

10.00 5.83

8.33

10.00 4.17

6.67

9.17

6.25

8.75

9.38

5.00

7.50

10.00 4.17

6.67

9.17

5.83

8.33

9.17

4.17

6.67

9.17

5.83

8.33

10.00 5.00

7.50

9.17

3.33

5.83

8.33

5.00

7.50

10.00 3.33

5.83

8.33

5.83

8.33

10.00 5.00

7.50

9.17

2.50

5.00

7.50

1.67

4.17

6.67

0.83

2.50

5.00

2.50

5.00

7.50

8.33

10.00 2.50

5.00

7.50

4.17

6.67

9.17

3.33

5.00

6.67

5.83

8.33

10.00 7.50

10.00 10.00 3.33

5.83

8.33

3.33

5.83

8.33

3.33

5.83

8.33

7.50

10.00 10.00 7.50

10.00 10.00 4.17

6.67

8.33

5.00

7.50

10.00 1.67

4.17

6.67

5.00

7.50

10.00 5.00

7.50

10.00 3.33

5.83

8.33

5.83

8.33

10.00 3.33

5.83

8.33

6.67

9.17

10.00 5.83

8.33

10.00 2.50

5.00

7.50

6.67

9.17

10.00 3.33

5.83

8.33

7.50

10.00 10.00 4.17

6.67

9.17

2.50

5.00

6.67

5.00

7.50

10.00 3.33

5.83

8.33

4.17

6.67

9.17

10.00 2.50

5.00

7.50

5.00

7.50

10.00 5.00

7.50

9.17

7.50

10.00 10.00 7.50

10.00 10.00 2.50

5.00

6.67

2.50

5.00

7.50

0.83

2.50

5.00

6.67

9.17

10.00 10.00 4.17

6.67

8.33

5.00

7.50

9.17

1.67

4.17

6.67

5.83

6.67

10.00 7.50

u

l

A5

l

8.33

l

A4

Adım 4. Tüm kriter ve alternatifler için bütünleştirilmiş tek bir grup
kararı elde edildikten sonra bu değerler kullanılarak bulanık karar ve
bulanık ağırlık matrisleri oluşturulmuştur.
Adım 5. Bulanık karar matrisinde yer alan tüm kritere ait değerler
üzerinden Eşitlik (13) ve Eşitlik (14) kullanılarak, fonksiyonların
bulanık en iyi değeri  f j*  ve bulanık en kötü değeri  f j 
belirlenmiştir (Tablo 5).
Tablo 5 Kriterler için bulanık en iyi ve en kötü değerler
f j

f j*

j
1
2
3
4
5

90

l
7.50
7.50
6.25
5.83
5.83

m
10.00
10.00
8.75
8.33
8.33

u
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00

l
1.88
4.17
4.17
3.33
0.83

m
4.38
6.67
6.67
5.83
2.50

u
6.88
9.17
9.17
8.33
5.00
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6
7
8
9
10
11
12
13
14

5.83
7.50
7.50
5.83
6.67
7.50
6.67
7.50
7.50

8.33
10.00
10.00
8.33
9.17
10.00
9.17
10.00
10.00

10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00

2.50
3.33
1.67
3.33
2.50
2.50
2.50
0.83
1.67

5.00
5.83
4.17
5.83
5.00
5.00
5.00
2.50
4.17

6.67
8.33
6.67
8.33
7.50
6.67
7.50
5.00
6.67

Adım 6. Kriterlere göre i. alternatifin en iyi bulanık değere uzaklığının
toplamını ifade eden Si ve i. alternatifin bulanık en kötü değerlere
olan maksimum uzaklığının ifade eden Ri değerleri Eşitlik (15) ve
eşitlik (16) kullanılarak hesaplanmıştır (Tablo 6).
Tablo 6 S ve R değerleri
i

i

Si

Ri

l
0.634
1.356
5.388
2.948
6.315

Alternatifler
A1
A2
A3
A4
A5

m
1.190
1.977
8.097
4.336
9.492

u
1.630
0.818
9.247
3.491
11.135

l
0.200
0.417
0.625
0.563
0.750

m
0.313
0.583
0.875
0.750
1.000

u
0.750
0.500
1.000
1.000
1.000

Adım 7. Eşitlik (17), (18), (19) kullanılarak S * , S  , R* , R değerleri ile
grup faydası ve pişmanlığın birlikte değerlendirilmesi ile elde edilen
Qi indeksi hesaplanmıştır. Qi indeksi hesaplanırken konsensüsü
yansıtmak için q değeri q=0.5 olarak alınmıştır. Tablo 7.’de
hesaplanan S * , S  , R* , R değerleri gösterilmektedir.
Tablo 7 S , S , R , R değerleri
*



*



l

m

u



6.315

9.492

11.135

*

0.634

1.190

0.818



0.750

1.000

1.000

R*

0.200

0.313

0.500

S
S

R
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Adım 8. Elde edilen bulanık sayılar ( Si , Ri , Qi ) durulaştırılarak Si , Ri ,
Qi indeksleri hesaplanmış ve bu indekslere göre alternatif sıralamaları
yapılmıştır. Literatürde farklı durulaştırma operatörleri mevcut
olmakla beraber bu çalışmada Hseih vd. (2004) çalışmalarında
önerdikleri En İyi Gerçek Sayı Değeri (Best Nonfuzzy Performance
Value, BNP) yöntemi kullanılmıştır.
BNP yöntemi ile durulaştırma işlemi, (l,m,u) parametreleri sırasıyla
üçgen bulanık sayının alt, orta ve üst değerlerini göstermek üzere,
BNPi 

 ui  li    mi  li 
3

 li , i

(22)

eşitliği ile yapılır. Durulaştırma işlemi sonrası oluşturulan Si , Ri , Qi
indeksleri ve alternatif sıralamaları Tablo 8.’de gösterilmiştir.
Tablo 8 S , R , Q indeksleri ve alternatif sıralamaları
i

i

i

Qi

Qi
Alternatifler

A1
A2
A3
A4
A5

l

m

u

0.00
0.26
0.80
0.53
1.00

0.00
0.24
0.83
0.51
1.00

0.29
0.00
0.91
0.63
1.00

İndeks
Değeri
0.10
0.17
0.85
0.56
1.00

Si
Sıra
1
2
4
3
5

İndeks
Değeri
1.15
1.38
7.58
3.59
8.98

Ri
Sıra
1
2
4
3
5

İndeks
Değeri
0.42
0.50
0.83
0.77
0.92

Sıra
1
2
4
3
5

Adım 9. Uzlaştırıcı çözümün belirlenmesi aşamasında kabul edilebilir
avantaj ve kabul edilebilir istikrar koşullarının sağlanıp sağlanmadığı
incelenmiştir.
Koşul 1. Kabul Edilebilir Avantaj Koşulu: Qi değerleri küçükten
büyüğe sıralandığı durumda ilk sırada yer alan alternatif A1 ve ikinci
sırada yer alan alternatif A2 olarak belirlenmiş, bu iki alternatife ait Qi
indeks değerleri Eşitlik (20) kullanılarak kabul edilebilir avantaj
koşulu incelenmiş ve koşulun ihlal edildiği saptanmıştır.
Koşul 2. Kabul Edilebilir İstikrar Koşulu: Qi değerleri küçükten
büyüğe sıralandığı durumda ilk sırada yer alan A1 alternatifi, S
ve/veya R değerlerine göre küçükten büyüğe yapılan sıralamada da
minimum değere sahip en iyi alternatif olarak belirlenmiştir. Bu
durumda elde edilen uzlaşık çözüm karar verme sürecinde istikrarlıdır.
Koşullara göre elde edilen çözüm değerlendirildiğinde sadece kabul
edilebilir istikrar koşulunun sağlandığı, kabul edilebilir avantaj
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koşulunun ise sağlanmadığı görülmektedir. Q  Am   Q  A1   DQ
ilişkisine göre A1 ve A2 alternatiflerinin her ikisi de uzlaştırıcı
çözümlerdir.
Sonuç
Bu çalışmada akıllı telefon, tablet, PDA gibi mobil cihazlar
üzerinde temel sistem işlemlerini yürütmekle sorumlu mobil işletim
sistemlerinden sektörde faaliyet gösteren üretici firmalar ve son
kullanıcılar tarafından sıklıkla tercih edilen 5 alternatif (iOS, Android,
Blackberry OS, Windows Phone ve Symbian) belirlenerek Bulanık
VIKOR yöntemi ile değerlendirilmiştir.
Uzman görüşü alınarak yapılan değerlendirme ve analizler sonucunda
iOS ve Android mobil işletim sistemleri uzlaştırıcı çözüm kümesinde
yer almışlardır. Ancak tek bir alternatif tercihi yapılması durumunda
en iyi değere olan uzaklıklar dikkate alınarak iOS işletim sisteminin
daha üstün olduğu söylenebilir.
Analiz bulgularına göre nihai sıralama, iOS, Android, Windows
Phone, Blackberry OS ve Symbian şeklinde gerçekleşmiştir.
Bu çalışmada işletim sistemlerinin teknik boyutunu karşılaştıran
kriterler belirlenerek ve sadece uzman görüşü alınarak değerlendirme
yapılmıştır. Son kullanıcıların geniş katılımı ile kullanıcı odaklı
kriterlerin kullanıldığı bir çalışma mobil işletim sistemlerinin
değerlendirilmesinde farklı bir bakış açısı sunabilir. İzleyen
çalışmalarda hibrit ÇNKV yöntemleri kullanılarak, bulgular
karşılaştırılabilir.
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Özet
Toplumsal-siyasal çevre ile birey arasında yaşam boyu süren doğrudan
veya dolaylı etkileşim sonucunda, bireyin siyasal sistemle ilgili görüş, davranış,
tutum ve değerlerinin gelişmesine siyasal toplumsallaşma denmektedir. Kişi, bu
etkileşim esnasında toplumun parçası haline gelmekte ve bu süreçte siyasal anlamda
da bir kimlik oluşturmaktadır. Bu kimliğin oluşması sürecinde birey üzerinde aile,
okul, arkadaş grupları, siyasal partiler/gruplar ve kitle iletişim araçları gibi çeşitli
unsurlar belirli oranlarda etkili olmaktadır. Bu çalışmada sayılan unsurlardan kitle
iletişim araçlarının bireyin siyasal toplumsallaşma sürecindeki rolü üzerinde
durulmakta ve özellikle sosyal medyanın son yıllarda bu süreçte artan önemine
odaklanılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Siyasal Toplumsallaşma, Kitle İletişim Araçları,
Sosyal Medya

The Role of Mass Media and Social Media in Political
Socialization Process
Abstract
As a result of direct or indirect interaction which continues during the
lifetime between the social and political environment with person, individual views
on the political system, behavior, attitudes and values are formed and this is called
political socialization. Person becomes a part of the community during this
interaction and creates a sense of political identity in this process. During the
formation of this identity; family, school, friends groups, political parties / groups
and various elements such as the mass media are effective in specific proportions.
This study focuses on the role of the mass media in people’s political socialization
process and especially in recent years, it focuses on increasing importance of social
media in this process.
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Giriş: Siyasal Toplumsallaşmayı Anlamak
Siyasal toplumsallaşmanın bireyin toplumsallaşmasında ayrı bir yeri
ve önemi vardır. Bu bakımdan siyasal toplumsallaşma üzerine yazılacak bir
metinde öncelikle “toplumsallaşma” kavramına değinilmesi zaruridir. Bazı
kaynaklarda “sosyalizasyon” olarak da geçen kavramın sözlük tanımına
bakıldığında toplumsallaşma; bireyin “gerek toplumun norm ve değerlerini
içselleştirerek gerekse toplumsal rollerini (işçi, arkadaş, yurttaş vb. olarak)
yerine getirmeyi ve toplumun üyesi haline gelmeyi öğrenme sürecidir”
(Marshall, 1999:760). Yani “toplumsallaşma ile insanlar ‘biz’ duygusunu ve
bilincini kazanmaktadırlar” (Akın, 2013: 17). “Toplumsallaşma sürecinde
bireyin öğrendikleri, hayata bakış açısı, olayları ve insanları değerlendirmesi,
değişen koşullar ve yeni öğrenilenler nedeniyle değişime uğramaktadır.
Değişim süreci içinde, bireyin siyasal dünyaya ait anlamlandırmaları da
farklılaşmaktadır. Siyasal hayata ait düşünceler ve yargılardan oluşan siyasal
inanç sistemi, insanın bütün hayatını kapsayan bir etkileşim süreci
sonucunda ortaya çıkmaktadır” (Mora, 2013). Bu bağlamda siyasal
toplumsallaşma, “toplumsal-siyasal çevre ile birey arasında yaşam boyu
süren dolaylı ve doğrudan etkileşim sonucunda, bireyin siyasal sistemle ilgili
görüş, davranış ve değerlerinin gelişmesi” (Alkan, 1979: 8) olarak
tanımlanabilir.
“Siyasal kültürün aktarıldığı bir süreç olarak siyasal toplumsallaşma,
bir yandan kişinin yaşadığı tüm kültürel değerlerin içselleştirildiği, diğer
yandan farklılıkların ve aynılıkların belirginleştiği bir değişim sürecidir”
(Mora, 2013: 1). Genellikle belli siyasal rollerin öğrenilmesi şeklinde
tanımlanan ve bir öğrenme sürecini de kapsayan siyasal toplumsallaşma bu
bakımdan siyasal kültürün niteliklerini ve öğelerini belirleyen bir süreç
olmaktadır (Tokgöz, 1978: 81). Bireyin topluma ve siyasal sisteme sadakat
bağlarının oluşmasını sağlayan bu süreç zannedilenden oldukça erken
yaşlarda başlamaktadır. Toplumsallaşan çocukta siyasal içerik dini, ailevi ve
içsel ihtiyaçlar gibi güçlü duygular tarafından desteklenmiş olmanın
belirtilerini gösterir ve bunlara bağlı olarak şekillenir (Easton and Hess,
1962: 246). Bu anlamda siyasal toplumsallaşma, bireyin siyasal fikir ve
davranışlarının çeşitli etmenlerle birlikte şekillendiği ve hayat boyu süren bir
sosyalizasyon sürecidir.
Siyasal toplumsallaşma, özellikle II. Dünya Savaşı sonrasında
üzerinde çokça konuşulan ve yazılan bir kavram olagelmiştir.2 Konu üzerine
Siyasal toplumsallaşma kavramını ilk defa Amerikalı siyaset bilimci Seymour Martin Lipset
1954 yılında yayınladığı “Oy Vermenin Psikolojisi: Siyasal Davranışın Bir Analizi” başlıklı
makalesinde kullanmıştır. Başka alanlarda kullanımına rastlanmakla birlikte kavram üzerine
2
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ilk çalışmalar 1950’lerde A.B.D.’de kaleme alınmış ve bu tarihten sonra da
yoğun bir ilgi görmüştür. 1914-1945 arası dönemde iki büyük savaş yaşayan
dünyanın, bu savaşlarda milyonlarca kişinin ölmesi sonucunda artık daha az
güvenli bir yer haline gelmesi toplumbilimcilerin siyasal toplumsallaşma
kavramı üzerine yoğunlaşmasını zaruri kılmıştır. Almanya ve İtalya’da
ortaya çıkan faşizan rejimler ve bu rejimlerin yol açtığı felaketler (Yahudi
soykırımı, ojeni uygulamaları vb.) yanında “aydınlanma aklı” nın
öngörülemeyen bazı felaketlere (Hiroşima ve Nagazaki’ye atom bombası
atılması gibi) yol açması siyasal toplumsallaşmanın kaynağı ve
sınırları/sonuçları hakkında soru işaretlerinin artmasına neden olmuştur.
Aslında savaş yılları sonrasında Batı’da toplumbilimcileri harekete geçiren
temel soru şudur; İnsanlar başkalarını yok edecek şekilde siyasal bir özne
haline nasıl gelebilmektedir? Daha açık bir ifadeyle Hitler veya Mussolini
tipinde birisi toplumda nasıl ortaya çıkabilmektedir? (Adorno, 2003 s. 42-43
akt. Akın, 2013: 65-66). Bu durum, insanların siyasal fikirlerinin nasıl
olgunlaştığı ve bu fikirlerin nasıl manipüle edilebildiği, insanın siyasal
düşüncelerinin oluşumunda hangi faktörlerin etkili olduğu sorularını
gündeme taşımıştır. Bu ve benzer sorular günümüzde de “toplum
mühendisliği” olarak adlandırılan bazı uygulamaların arka planlarını
anlama/çözümleme amacıyla sorulmakta ve bu anlamda güncelliğini
korumaktadır.
Bu çalışmanın konusu kitle iletişim araçlarının siyasal
toplumsallaşma sürecindeki rolü ile sınırlandırılmıştır. Bu nedenle aşağıda
öncelikle siyasal toplumsallaşma sürecinde etkili olan faktörlere kısaca
değinilecek, ardından kitle iletişim araçları olarak adlandırılan yazılı ve
görsel medya ile birlikte özellikle son yıllarda kişilerarası iletişimde aktif
olarak kullanılan sosyal medyanın (Twitter, Facebook vb.) siyasal
toplumsallaşma sürecindeki rolü üzerinde durulacaktır.
1. Siyasal Toplumsallaşma Etmenleri
Siyasal toplumsallaşma üzerine yapılan araştırmalarda kişinin
siyasal bilincinin oluşmasında ailenin, okulun, toplumsal olayların, arkadaş
çevresi ve sosyal grupların, siyasal partilerin ve kitle iletişim araçları gibi
etmenlerin her birisinin belli oranlarda etkili rol oynadığı vurgulanmaktadır
(Easton, 1968; Tokgöz, 1978; Alkan, 1979; Bumin, 1998; Akın, 2013;
Öztan, 2013). Bu etmenlerden en önemlisinin aile olduğu görülmekle birlikte
ailenin ancak belirli/sınırlı yönlendirmelerde bulunabileceği, diğer konularda
aile dışındaki faktörlerin etkili olduğu da ifade edilmektedir. Özellikle
çocukluk dönemi bireyin temel yönelimlerinin aile içinde öğrenildiği bir
dönem olmaktadır (Easton, 1968: 126). Çocuk ailesinden ayrı vakit
açıklayıcı ilk çalışma, Herbert Hyman’ın 1959 yılında yayımladığı Political Socialization
(Siyasal Toplumsallaşma) adlı eseridir (Akın, 2013: 65-66).
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geçirmeye başlar başlamaz diğer etmenlerle de tanışmaktadır. Yukarıda ifade
edildiği gibi siyasal toplumsallaşma sürecinde bireyi etkileyen birçok etmen
bulunmakla birlikte çalışmanın bu bölümünde aile, okul, arkadaş çevresi,
siyasal partiler gibi başlıca etmenler kısaca açıklandıktan sonra kitle iletişim
araçlarının rolü üzerinde daha ayrıntılı olarak durulacaktır.
Sosyolojik anlamda toplumun temel kurumlarından biri olarak kabul
edilen aile, bireyin toplumsallaşması sürecini derinden etkileyen ilk ve uzun
süreli yapıdır. Bu nedenle aile, bireyin sosyal ve psikolojik gelişiminde
birinci derecede önem taşımaktadır. Çünkü “toplumsallaşan çocuk için en
önemli rol modelleri anne ve babadır” (Akın, 2013: 108). Aile, bir toplumda
kültürün çeşitli görünümlerinin çocuğa aktarılması ve çocuğun gelecekte
mesleki ya da cinsiyet rollerine hazırlanması bakımından hayati bir rol oynar
(Easton, 1968: 125). Çocuk, gelişim sürecinde öncelikle anne-babanın
davranış ve hareketlerini kendisine örnek almaktadır. Başka bir ifade ile
çocuğun gözünden hayata dair doğruların ve yanlışların ilk defa algılanması
ve birbirinden ayrıştırılmasında anne-babanın davranışları etkili olmaktadır.
Doğal olarak yeni doğan bir çocuğun önce aile çevresi içinde
toplumsallaşma sürecine girdiği kabul edilmektedir. Bu anlamda kültür de
çocuk tarafından anne-babanın beklentileri ve istekleri doğrultusunda
içselleştirilmektedir. Dolayısıyla ailede gerçekleşen bu ilk öğrenme
tecrübeleri çocuğun ilerideki gelişmesinin temelini oluşturmaktadır (Özkalp,
2008 s. 106 akt. Dilber: 3-4).
Türkiye’de ailenin yeni doğan çocuğa “ad koyma” geleneği, ailenin
çocuğun siyasal toplumsallaşması sürecindeki rolüne ilişkin en belirgin
örneklerden birisidir. Bu süreçte aile tarafından çocuğun ileride kendisine
verilen isme göre siyasal bir tavır alması beklenmekte veya en azından çocuk
aile içerisinde bu amaçla kodlanmaktadır. Örneğin, çocuklarına “Deniz,
Mahir, Ulaş, Devrim, Evrim, Özgür vb.” isimleri koyan ailelerin genellikle
“sol görüşlü” olduğu toplum tarafından kabul edilmektedir. Aynı şekilde
“Kürşat, Kaan, Alp Eren” gibi isimler genellikle “sağ görüşlü/milliyetçi”
aileler tarafından tercih edilmektedir. Bu anlamda aile, çocuğunun büyüme
sürecinde isminin kaynağı ve nedenlerini öğrenirken aynı zamanda ailenin
siyasal görüşleri ile tanışmasını veya aile tarafından kendisine kodlanılmak
istenen siyasal görüşe sempati duymasını beklemektedir. Çocuk, annebabasının siyasal konularda yaptığı konuşmaların etkisiyle ailesinin siyasal
görüşleri üzerinden bir siyasal kimlik inşa etmekte ve siyasal tercihlerini
belirlemektedir (Ventura, 2001 s. 671 akt. Akın, 2013: 111).
Aileden kaynaklı temel siyasal bilincin gelişmesinde ve nadiren de
olsa değişime uğramasında etkili olan diğer siyasal toplumsallaşma aracıları
ise okul, arkadaş çevresi ve siyasal partiler gibi ikincil faktörlerdir. “Siyasal
toplumsallaşmanın devamlılığı açısından bireylerin siyasal yönelimlerinin
etkilendiği bir kurum olarak okul, bu noktada önem arz eden bir konumda
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yer almaktadır” (Dilber, 2012: 5). Ulus devletlerin modernleşme sürecinde
ortaya çıkmaları ile birlikte, devlete ya da geniş anlamıyla iktidara sadık
vatandaşların yetiştirilmesi meselesi önem arz etmeye başlamış, bu
meselenin çözümünü sağlayacak kurum olarak ise okul ön plana çıkmıştır.
Bu anlamda iktidar elitleri açısından okul, resmi ideolojinin üretildiği özel
bir mekân olarak anlam kazanmıştır (Akın, 2013: 119). Okulda görülen
dersler ve bu derslerde kullanılan materyaller, bu dersleri veren
öğretmenlerin öğrenciler üzerindeki etkileri, topluca yapılan tören ve
kutlamalar sayesinde birey, ailesinin dışında karşılaştığı düzenli otorite
biçimini okulda tanımaktadır (Metin, 2014: 88). Bu açıdan “ bir çok siyasal
sistem, eğitim sistemi aracılığıyla,…genç nesli kendi sistemine sadık bir
insan olarak yetiştirmeyi hedefler…bu nedenle resmi eğitim programları
hem siyasal bağlılık hem de siyasal bilgiyi iletmek ve vermek amacına
yönelik olmuştur” (Türkkahraman, 2000 s. 33-34). Arslan (2007: 33),
Türkkahraman’ın bu düşüncesini destekleyen ifadelerinde, Türkiye’de
modern eğitim sisteminin cumhuriyet tarihi boyunca eğitim kurumlarında
pozitivist ideolojiye uygun bir insan tipi (homo pozitivismus) yetiştirmeyi
kendisine ideal olarak benimsediğini belirtmektedir. Bu anlamda geleneksel
ortamda yani ailede dünyaya gelen birey, pozitivist ideolojiye okulda geçiş
yapmaktadır.
Özellikle siyasal toplumsallaşmada okulun/eğitimin rolü üzerine
yazılan metinlerde 18.yy’da başlayan modernleşme hareketleri ile birlikte
yaygınlaşan zorunlu eğitim sistemlerinin, devletlerin resmi ideolojilerinin
vatandaşlara benimsetilmesine ve bu sayede toplumun dönüştürülmesinde
kullanılan önemli bir araç olduğu iddia edilmektedir (Bumin, 1998; Arslan,
2007; Üstel, 2011; Akın, 2013; Öztan, 2013). Bu anlayışa göre okul,
insanları çocukluk çağından itibaren devletin istediği kalıba sokmaya çalışan
bir tek tipleştirme mekanizmasıdır ve okulun çocuğun siyasallaşmasında
üstlendiği bu rol ciddi şekilde eleştirilmektedir. Bu noktada anılan soruna
çözüm olarak okulsuz toplum3 ve anti otoriter eğitim benzeri düşünceler4
alternatif sistemler olarak önerilse de pratikte bu tarz düşünceler fazla
yaygınlaşamamıştır.
Siyasal toplumsallaşma sürecinde rolü olan bir diğer etmen de
arkadaşlık gruplarıdır. Bireyin davranışlarının ne kadarının aileden, ne
kadarının arkadaş gruplarından kaynaklandığını kesin olarak saptamak zor
ise de arkadaş çevresinin çocuğun toplumsal davranışlarını şekillendirdiği
genel olarak benimsenen bir görüştür. Çocuk yaşı ilerledikçe siyasal konuları
aileden çok arkadaşları ile konuşma eğiliminde olmakta ve özellikle aile
disiplininden hoşlanmayan çocukların arkadaşlarının etkisine daha açık
Bkz. Illich, I., Okulsuz Toplum, Çev. Mehmet Özbay, Şule yayınları, İstanbul, 2005.
Bkz. Neill, A.S., Özgürlük Okulu (Summerhill School), Çev. Nilgün Şarman, Pavel Yay.
İstanbul, 2000.
3
4
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olduğu görülmektedir (Alkan, 1979: 78-83). Akın’a (2013: 124) göre de
arkadaşlar ve akranlarla siyasal meseleleri konuşma ve fikir tartışmalarına
girme siyasal toplumsallaşmayı yönlendirmekte ve sürece dinamizm
kazandırmaktadır. Bu anlamda arkadaş çevresinin bireyin siyasal
yönelimlerini fazlaca etkilediği söylenebilir. Arkadaşlığın kişinin
toplumsallaşmasındaki sürece yansıyan önemli orandaki etkisi
toplumumuzda “bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim”
şeklinde deyimleştirilmiştir.
Siyasal olayların ve siyasal partilerin de siyasal toplumsallaşma
sürecinde birey üzerinde etkili olduğundan bahsedilebilir. Bu kapsamda
siyasal olayların insanların üzerinde bıraktığı izlenimler daha sonraki siyasal
davranışlarını da etkilemekte ve bu süreçte yıllardır benimsediği siyasal
fikirlerinden vazgeçenler olduğu gibi mevcut fikirlerini daha fazla
pekiştirenler de olmaktadır (Akın, 2013: 131). Dolayısıyla birey çoğu kez
ülke gündemini belirleyen siyasal olaylar üzerinden siyasal bilincini
geliştirmekte ve bu olaylar üzerinden belirli bir siyasi görüşün tarafgirliğini
yapmaktadır.
Bireyin siyasal toplumsallaşma sürecinde rolü olan bir diğer etmen
de siyasal partilerdir. Siyasal partilerin insanların sisteme siyasal katılımını
özendiren ve artıran etkileri bulunmaktadır. Bu açıdan siyasal partiler,
yürüttükleri eğitim faaliyetleri ile bireylerin belli bir siyasal kültür, bilinç ve
tutum kazanmalarına yardımcı olurken aynı zamanda siyasal ortamı
algılamalarını ve katılım göstermelerini sağlamaktadır. Diğer taraftan siyasal
partiler siyasal değerlerin, inançların ve kalıpların benimsenmesinde de etkili
olmakta ve bu yolla toplumsal bütünleşmede önemli roller oynamaktadırlar
(Dursun, 2006 s. 261 akt. Dilber, 2012: 6). Siyasal partilerin bireyleri
toplumsallaştırma çalışmaları derin kültürel farklılıkların bulunmadığı
toplumlarda ulusal bütünlüğü sağlayıcı yönde etki yapabileceği gibi, kültürel
farklılıkların ön planda olduğu özellikle gelişmekte olan ülkelerde ulusal
bütünlüğü sarsıcı yönde etkili olabilmektedir (Alkan, 1979: 119-120).
Türkiye özelinde siyasal partiler, gençlik örgütlenmeleri ve kadın kolları vb.
organizasyonlarla bireyin siyasal toplumsallaşması sürecinde aktif olarak
görev almaya çalışmaktadırlar.
2. Kitle İletişim Araçları ve Siyasal Toplumsallaşma
Tarihsel süreçte kitle iletişim araçlarının yaygınlaşması ve toplum
üzerindeki etkilerinin bilimsel olarak tespit edilmesi, bu araçların iktidarlar
tarafından toplumsal siyasal bilincin yönlendirilmesinde önemli araçlar
olarak kabul edilmesini sağlamıştır (Akın, 2013: 126). Bundan dolayı “20.
yüzyıl kitle iletişim araçlarının fazlasıyla etkin olarak kullanıldığı bir yüzyıl
olmuştur... Radyo ve yazılı basın II. Dünya Savaşı sırasında Almanya’da
Hitler, İtalya’da Mussolini gibi siyasal önderler tarafından yurttaşların
duygularını kamçılamak için propaganda amacı ile kullanılmıştır” (Tokgöz,
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1978: 79). Bu durum kitle iletişim araçlarının siyasal etkilerinin nelere yol
açabileceğinin fark edilmesini sağlamıştır. Hatta araştırmacıların kitle
iletişim araçlarının propaganda işlevi üzerinde aşırı yoğunlaşması bu
araçların asıl işlevi olan “bilgi verme” işlevinin ihmal edilmesine neden
olmuştur. Gelişen teknoloji pek çok yeni kitle haberleşme aracının günlük
yaşantıya katılmasını sağlamıştır. Yeni kitle haberleşme araçları da
eskilerine oranla daha etkin olduklarından siyasal süreç içinde daha etkin bir
rol oynamaya başlamışlardır (Tokgöz, 1978: 79-80).
Günümüzde kitle iletişim araçları siyasal toplumsallaşma sürecinin
en önemli araçlarından birisi olma özelliğini giderek pekiştirmektedir. Bu
araçlar içerisinde, radyo, televizyon, gazete ve internet kullanımının
yaygınlaşması ile birlikte öne çıkan elektronik basın ve özellikle son yıllarda
aktif olarak kullanılan sosyal ağlar (sosyal medya) yer almaktadır. Özellikle
günümüz toplumlarında kitle iletişim araçlarının her türlü siyasal akımın
mesajlarını topluma sürekli ileten önemli bir kaynak olma durumu söz
konusudur. Bugün kitle iletişim araçlarının dünyayı eskiye oranla
küçültülmüş hale getirmesi, dünyanın hemen her yerinde olup biten siyasal
olaylardan anında haberdar olmamızı sağlamaktadır (Sarıbay ve Öğün, 1999
s. 66-67 akt. Dilber, 2012: 7).
İlk yapılan siyasal toplumsallaşma araştırmalarında, siyasal bilişim
yönünden, kitle haberleşme araçlarının doğrudan siyasal toplumsallaşma
etkeni olmayacakları, ancak ikinci derecede rol oynayacakları ileri
sürülmüştür. Aslında, bu araştırmacılarca, kitle haberleşme araçları doğrudan
doğruya siyasal toplumsallaşma etkeni olarak incelenmemişlerdir (Becker
vd., 1975 s. 36 akt. Tokgöz, 1978: 82). Ancak 1970’lerden sonra ve
özellikle ABD’de yapılan araştırmalarda kitle iletişim araçlarının siyasal
bilincin oluşmasında katkıda bulunabileceği doğrulanmıştır (Tokgöz, 1978:
83-84).
Bu çerçevede ABD’de genç erginler üzerinde yapılan bir
araştırmada siyasal bilgi edinme yönünden kitle haberleşme araçlarını
fazlasıyla izleyen gençlerin 1972 yılında ortaya çıkan Watergate skandalı
hakkında, kitle haberleşme araçlarını daha az izleyenlere oranla daha fazla
bilgi sahibi oldukları saptanmıştır (Hawkins vd., 1975 s. 406-422 akt.
Tokgöz, 1978: 85). Benzer şekilde Akın (2009: 175) tarafından Selçuk
Üniversitesi’nde fakülte düzeyinde öğrenim gören 862 öğrencinin katıldığı
araştırma sonuçlarına göre medya ve medya aracılığıyla takip edilen siyasal
aktörler ve olaylar, diğer aracılara nispeten daha yüksek seviyelerde
ortalamaya sahiptir.
Konuya siyasal sistemler açısından bakıldığında, bu sistemlerin
varlıklarını sürdürebilmek ve toplum nezdinde daha etkin olabilmek için
kendilerine ait düşünce, değer yargıları ve tutumları geniş kitlelere
benimsetmek zorunda oldukları görülmektedir. Siyasi partiler, sayılan
amaçları gerçekleştirmek için çalışmalarını çeşitli kitle iletişim araçları
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vasıtasıyla yürütmektedir. Bu çalışmalar için televizyon, radyo, gazeteler,
dergiler, billboardlar, posterler, kişisel temaslar ve diğer medya (posta,
telefon) yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Bu anlamda siyasetin giderek
artan bir oranda medya aracılığıyla kurulmaya çalışıldığı söylenebilir (Fidan,
2000 s. 37-68 akt. Dilber, 2012: 7). Okutan, kitle iletişim araçlarının siyasal
davranış üzerindeki etkisini şu şekilde sıralamaktadır (1995: 46-47):
1. Kitle iletişim araçlarından daha fazla yararlanmak, siyasal
tartışmayı artırır ve bunun sonucunda toplumun kitle
haberleşmeye olan ilgisi artar.
2. Kitle haberleşme araçlarından yararlanma, geçmişten beri
süregelen ve artık kökleşmiş olan siyasi kanaati değiştirmekten
çok, onun daha da kökleşmesine hizmet eder.
3. Siyasi haberlere duyulan ilgi zamanla kişiyi siyasi eyleme
hazırlar.
2.1. Kitle İletişim Araçlarının Kamuoyu Oluşturma İşlevi
Türk Dil Kurumu sözlüğünde kamuoyu, “bir konuyla ilgili halkın
genel düşüncesi, halkoyu, amme efkârı, efkârıumumiye” (TDK, 2016)
şeklinde tanımlanmaktadır. Genel olarak ise kamuoyu, belli bir zamanda,
belli bir sorun karşısında, bu sorunla ilgilenen gruplara hâkim olan kanaattir
(Mutlu, 2003 s. 27 akt. Mora, 2013). Kitle iletişim ve medya kavramları
ekseninde kamuoyu “belli bir toplum içerisinde yaşayan insanların belli bir
duygu, düşünce, arzu, inanç ve beklentilerine ilişkin ortak bir birliktelik,
kanaat yargısıdır ” (Alav ve Güçlüer, 2014: 4). Mora (2013), kitle iletişim
araçlarının kamuoyunu yönlendirmedeki etkisini şöyle değerlendirmektedir:
“Kamuoyunu ilgilendiren konularda halkın en önemli enformasyon kaynağı kitle
iletişim araçlarıdır. Kitle iletişim araçlarının kamuoyunu oluşturmak ve yansıtmak
gibi iki önemli işlevi vardır. Kitle iletişim araçları verdikleri haberler, yaptıkları
yorumlarla sadece düşünce ve kanaatlerin açıklanmasına yardımcı olmakla
kalmazlar, aynı zamanda kişi ve toplumları inandırma ve seferber etme görevlerini
de üstlenirler… Kamuoyu ancak bilgiye dayalı olarak oluşabilir. Kamuoyunun
oluşumunda, bilgi iletme işlevini yerine getiren araçlar olan kitle iletişim araçları ve
bu araçları kullananların, bilgilerin alınması ve algılanması aşamasında
kullandıkları yöntem ve teknikler kamuoyunu yönlendirmek isteyenler için çok
önemlidir. Belli çıkarları olan birey ve gruplar kişi ve grupların kanılarını ve
davranışlarını etkilemek amacıyla kitle iletişim araçları aracılığıyla ikna ve telkin
tekniklerini kullanarak toplumu etkilemeye çalışırlar.”

Günümüzde kitle iletişim araçları “medya” kavramı ile aynı anlamda
kullanılmaktadır. Medyanın Montesquieu'nün “Kuvvetler Ayrılığı” ilkesinde
saydığı devleti oluşturan üç temel erkten (yasama, yürütme, yargı) sonra
toplumu ilgilendiren dördüncü bir kuvvet olarak kabul edilmesi büyük
oranda onun kamuoyu oluşturma yeteneğinden kaynaklanmaktadır. Kitle
iletişim araçlarının kamuoyu oluşturmadaki bu yeteneği bazen bu araçlara
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sahip olanlar tarafından medya etiği hiçe sayılarak kullanılmaktadır. “Kitle
iletişim araçları, birey ve toplumun tutum ve kanaatlerine; yazılı, sözlü ve
görsel propaganda ile müdahale ya da etki ederek, birey ve toplumun tutum
ve kanaatlerini kendi yayınları doğrultusunda algı yönetimi kullanarak,
görünmezlik iksiri ile ikna etme ve değiştirme yoluna gitmektedirler. Medya
bu işlemi yaparken de çoğu zaman birey ve topluma hissettirmeden
masumane ve dolaylı bir şekilde iyi bir zamanlama ile yazılı, sözlü ve görsel
propaganda ile gerçekleştirmektedirler” (Alav ve Güçlüer, 2014: 9-10).
Halkın gündeminin belirlenmesi, kitle iletişim araçlarının belirli haber
konularını sürekli vurgulayarak izleyicilerin gündemine getirmesiyle
oluşmaktadır. Medyanın gündemdeki olayları her zaman gerçek yaşamda
olduğu şekliyle tam olarak yansıtmadığı da bilinmektedir. Bunun nedeni
çoğu zaman aslında haber değeri olmayan bazı olayların yapay yollarla
haber bültenlerine girmesi ve siyasal çıkar gruplarının etkileridir (Atabek,
1999: 172). Kitle iletişim araçlarının kamuoyunu oluştururken gerçek dışı
haberleri yayarak yanlı/taraflı davranması, doğal olarak toplumun medyaya
olan güveninin aşınmasına ve hatta kaybolmasına yol açmaktadır.
2.2. “Gündem Belirleme” ve “Suskunluk Sarmalı” Kuramları
Kaynaklarda “gündem kurma”, “gündem saptama” ya da “gündem
koyma” gibi kavramlarla ifade edilen Gündem Belirleme Kuramı, 1972
yılında McCombs ve Shaw tarafından ortaya atılmış olup, kitle iletişim
araçlarının haberleri sunuş biçimi yoluyla bazı konulara ağırlık vererek,
kamuoyunun gündemini oluşturduğu görüşüne dayanmaktadır (Işık, 2002 s.
74-75 akt. Mora, 2013). Gündem belirleme yaklaşımının iddiasına göre
seyirciler, medyada yer alan haberlerden sadece bazı gerçekleri öğrenmekle
kalmazlar, aynı zamanda kitle iletişim aracının bir soruna veya konuya
ayırdığı yerin konumu veya zamanın miktarı ile o sorunun veya konunun ne
kadar önemli olduğu yolunda çıkarımda bulunurlar. Bu nedenle gazete veya
televizyon haber editörlerinin yayınlanacak haberleri seçmesi ve bu
haberlerin gün içinde hangi sıklıkla yayınlanacağını belirlemesi seyircilerin
dünyayı algılayış biçimlerini etkilemektedir (Atabek, 1997: 156).
Mora’ya (2013) göre gündem belirleme konusunda yapılan
araştırmalar daha çok seçim kampanyaları ile ilgili olmaktadır. Seçim
kampanyaları döneminde seçmenlerin etkilenmeye daha elverişli hale
gelmeleri sebebiyle basın organlarının toplumu etkileme ihtimali
artmaktadır. “Bireylerin kitle iletişim araçlarından etkilenmelerinde; eğitim,
gelir, toplumsal ve ekonomik olaylara duyarlılık düzeyleri ile; yaş, okuma,
izleme alışkanlıkları gibi bir çok faktör önemli rol oynamaktadır” (Mora,
2013). Dolayısı ile özellikle yükseköğrenim görmüş bir kişinin kitle iletişim
araçlarınca belirlenen gündemi değerlendirme biçimi ile görece daha az
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eğitimli bir kişinin gündemi değerlendirme biçiminin farklı olması
beklenmektedir.
Gündem belirleme yaklaşımının odak noktası, insanların zihinlerinde
belirli bir fikir oluşturmaktan çok, kamusal alandaki sorunlar hakkında
belirli kavramların geliştirilmesinde kitle iletişim araçlarının üstlendiği rolü
belirlemektir (Tokgöz, 1978: 88). Kitle iletişim araçlarının belki de en
önemli etkisi, bu araçların dünyamızı bizim için düşünsel olarak
düzenlemesi ve organize etmesidir. Kısacası kitle iletişim araçları insanların
ne düşüneceğini söylemekte başarılı olmayabilir fakat ne hakkında
düşüneceğini söylemekte çok başarılıdır (Shaw ve Mc Combs, 1977 s. 5 akt.
Atabek, 1997: 157).
Medyanın kamuoyu oluşturma işlevine ilişkin bir diğer kuram da
Suskunluk Sarmalı Kuramı’dır. Kitle iletişim araçlarının belirli konu
başlıklarını kamuoyunun görüş ve tartışma alanından uzaklaştırma yeteneği
üzerinde duran Suskunluk Sarmalı Kuramı (Spiral of Silence) 1974 yılında
Alman sosyolog Elisabeth Noelle-Neumann tarafından geliştirilmiştir (Boz,
1999: 42). Buna göre bireyler gündemdeki konularla ilgili uzun süre suskun
kaldıkları zaman kendi görüşleri daha az yaygın ve geçerli görüleceği için
giderek bir suskunluk sarmalı oluşmaktadır. Bu nedenle toplumda yaygın
olan görüşün dışındaki görüşü taşıyan bireyler giderek suskunlaşmakta ve
kitle iletişim araçlarınca yayınlanan görüşler toplumun çoğunluğu tarafından
baskın ve doğru görüş olarak kabul edilmektedir (Mora, 2013). Kişisel
düşüncenin başkalarının ne düşündüğüne bağlı olduğu temel iddiasından
hareket eden kuram aşağıdaki varsayımlara dayanır:
1. İnsanlar belli bir görüşü benimsemede yalnız olduklarını
düşünüyorlarsa bunu açık olarak dile getirmekten kaçınırlar,
ancak bu görüşlerinin paylaşıldığını ya da destek göreceğini
düşünüyorlarsa çevrelerindeki diğer insanlarla bu görüşleri
hakkında konuşurlar.
2. Birey belli bir görüşün toplumda ne kadar geçerli olduğunu
saptamada kitle iletişim araçlarını bir ölçüt olarak kullanabilir.
Benimsediği görüş bu araçlarda yeteri düzeyde yer almıyor, dile
getirilmiyorsa, bunun yeterince kabul gören bir görüş olmadığı
sonucuna varır.
3. İletişim araçlarının hemen hepsi az ya da çok tekelci bir şekilde
aynı kanıları dile getirme eğiliminde olup, insanları toplumdaki
kanı iklimine ilişkin çoğu kez yanlış bir görüntüyle baş başa
bırakmaktadırlar. Buradan hareketle;
4. Belli bir görüşe sahip birçok insan, toplumdan, bulunduğu
çevreden dışlanma korkusuyla görüşünü savunamayacaktır.
Suskun kaldıkça bu görüş olduğundan daha az yaygın ve geçerli
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sayılacak ve bu durum ise bir suskunluk sarmalının oluşmasına
neden olacaktır. Genel-geçer görüşlerden farklı görüşleri olan
insanlar seslerini duyurmada daha az istekli olacak ve iletişim
araçlarının görüşü giderek baskın ve doğru olarak algılanacaktır
(Mutlu, 1988: 321; Mc Quail ve Windahl, 1997 s. 135 akt. Boz,
1999: 42-43).
2.3. Televizyon, Radyo ve Yazılı Basın
Son yüzyılda diğer kitle iletişim araçları içerisindeki yeri
değerlendirildiğinde, televizyonun siyasal olay ve olguların çok geniş
kitlelere sunulmasında önemli bir araç olduğu söylenebilir. Ortaya çıktığı ilk
yıllardan beri toplumdaki pek çok kişi televizyon aracılığıyla siyasal
konularda bilgi sahibi olmaktadır. Dolayısıyla eğitim seviyesi düşük olan
kişilerle eğitimli bireyler arasındaki siyasal katılma farklılıkları televizyon
sayesinde ortadan kalkmaktadır. Televizyonun özellikle seçim dönemlerinde
seçim kampanyalarının vazgeçilmez aracı haline geldiği görülmektedir. Bu
nedenle Televizyon seçmen tercihi üzerinde önemli etkileri olan bir kitle
iletişim aracıdır (Kızıldere, 2002: 37). Şüphesiz siyasal toplumsallaşma ve
seçmen tercihini etkilemede bir kitle iletişim aracı olarak televizyonun
yanında gazete, radyo, dergi gibi kitle iletişim araçlarının da önemli rolleri
bulunmaktadır. Bu açıdan sayılan araçların seçmenin oy verme kararı
almasında, propaganda ve haber verme işlevleriyle etkili olduğu
görülmektedir (Kızıldere, 2002: 37).
“Radyo, televizyon ve gazetelerin siyasal toplumsallaşma açısından
etkisi cinsiyete ve eğitim düzeyine göre değişmektedir. Bu anlamda eğitim
seviyesi yüksek olanlar, siyasal bilgi kaynağı olarak gazeteleri tercih
ederken, eğitim seviyesi düşük olanlar televizyonu tercih etmektedirler”
(Tokgöz, 1985 s. 33 akt. Kızıldere, 2002: 37). Ancak eğitim seviyesi
konusunda yapılan bu tespitin farklı araştırmalarda doğrulanmadığı
görülmektedir. Örneğin Akın (2009: 185) tarafından Selçuk Üniversitesi’nde
fakülte düzeyinde öğrenim gören 862 öğrencinin katıldığı araştırmada elde
edilen bulgulara göre öğrenciler tarafından siyasi gündemi takip etmede en
çok tercih edilen kitle iletişim aracı televizyondur. Gazeteler ve internet
siteleri, televizyondan sonra en çok tercih edilen kitle iletişim araçlarıdır.
Dergiler, diğer kitle iletişim araçlarına göre daha az tercih edilmektedir. İki
tespit arasındaki bu farklılığın aradan geçen 30 yıla yakın süre sonunda
televizyon yayıncılığı sektörünün özel televizyon kanallarının yaygınlaşması
ve bu anlamda farklı görüşleri ekrana taşıyan televizyon kanallarının yayına
başlamasıyla çok sesli bir dünya haline gelmesinden kaynaklandığı
söylenebilir.
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Medyada yer alan siyasal tartışmalara bakıldığında, karşıt siyasal
fikirlerin kitle iletişim araçları üzerinden birbirleriyle mücadele ettikleri de
görülmektedir. Televizyon, radyo, gazete ve sosyal medya üzerinden karşıt
siyasal görüşlere sahip kişiler kendi görüşlerini haklı çıkarmak ve
takipçilerini ikna edebilmek için adeta bir yarış içerisine girmektedirler.
Öyle ki, aynı siyasal konu üzerinde yapılan çeşitli yayınlara bakıldığında
sanki birbirinden bağımsız iki ayrı konudan bahsedildiği fikri
oluşabilmektedir. Bu duruma iyi bir örnek 2014 Ocak ayında Türkiye’de
yaşanan siyasal bir tartışma konusu ile ilgili ulusal bir gazetenin köşe
yazarının şu cümleleridir: “… On gün boyunca, biri cemaate, diğeri iktidara
yakın iki ayrı kanalın ana haber bültenini seyrettim. Ayrıca Yeni Şafak ve
Zaman gazetelerini birlikte okudum. Sanki iki farklı ülkeden ve olaydan
bahsediliyor. Böyle bir uçurum oluşmuş” (Tenekeci, 2014). Bu açıdan
değerlendirildiğinde kitle iletişim mecrası, herkesin kendi siyasal fikirlerini
topluma tek taraflı olarak sunmaya çalıştığı bir alan olarak görülmektedir ve
bu anlamda medyanın tek yönlü bir siyasal toplumsallaşma arayışı amacıyla
kullanıldığı söylenebilir.
2.4. Sosyal Medyanın Siyasal Toplumsallaştırma Rolü
Yukarıda sayılan kitle iletişim araçlarının yanında, özellikle son
yıllarda kişilerarası iletişimde aktif bir şekilde kullanılan ve sosyal medya
olarak tanımlanan internet siteleri siyasal toplumsallaşma açısından önemli
bir rol üstlenmiştir. Bireylerin bir bakıma medya üzerinden sosyalleştiklerini
ifade etmek amacıyla “sosyal medya” kavramı kullanılmaktadır. Bu anlamda
Facebook ve Twitter internet üzerinden bireylerin sosyalizasyon ihtiyacına
cevap veren başlıca sosyal medya siteleri olarak öne çıkmaktadır. Sosyal
medya, “zaman ve mekân sınırlaması olmadan (mobil tabanlı), paylaşımın,
tartışmanın esas olduğu bir insanî iletişim şeklidir. Sosyal medya teknoloji,
telekomünikasyon ve sosyal iletişimin kelimeler, görseller ve ses dosyaları
yolu ile sağlandığı bir yapıya sahiptir” (Vural ve Bat, 2010: 3351). Sosyal
medyanın kullanımına ilişkin rakamsal bir değerlendirmede şu sonuçlara
ulaşılmıştır (Kahraman, 2009):
- Dünya üzerinde her üç kişiden ikisi sosyal ağları ziyaret
etmektedir,
- Her gün Youtube adlı sitede 100 milyon video izlenmekte ve her
dakika 20 saatlik video yüklenmektedir,
- Her gün Facebook üzerinde 8 milyar dakika geçirilmekte ve 285
milyon adet içerik paylaşılmaktadır,
- Twitter’a açıldığı günden bu yana 6,7 milyar tweet gönderilmiştir,
- İnternet kullanıcılarının sadece % 65,1’ i e‐posta kullanmaktadır ve
sosyal ağları kullananların oranı tüm kullanıcılar içinde % 68’ dir.
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Türkiye’de ise internet kullanımı her geçen yıl artarak daha fazla
önem kazanmaktadır. Türkiye İstatistik Kurumu’nun rakamlarına göre
Türkiye’de 2015 yılı Eylül ayı itibariyle 46,9 milyon internet abonesi
bulunmaktadır. İnternet kullanımının yanında yaygın bir biçimde cep
telefonu kullanılmaktadır ve yine 2015 yılı Eylül ayı itibariyle 73,2 milyon
cep telefonu abonesi bulunmaktadır (TÜİK, 2015).
Cep telefonu
kullanıcılarının büyük bir çoğunluğu aynı zamanda cep telefonundan
internete de bağlanmaktadır. 14 milyondan fazla kullanıcıyla Türkiye
Facebook’ta dünyadaki en aktif üçüncü ülke konumundadır ve Avrupa’nın
internette en çok zaman geçiren ülkesi durumundadır (Kahraman, 2009). Bu
durum Türkiye’de insanların iletişim teknolojilerini ve bu alandaki yeni
gelişmeleri çok yakından takip ettiğini açıkça ortaya koymaktadır.
Günümüzde sosyal medya, özellikle seçim dönemlerinde ve diğer
zamanlarda siyasal gündem yaratan olayların yoğun olarak tartışıldığı bir
platform haline gelmiştir. Bireyler sosyal ağlar yoluyla gündemdeki konulara
ilişkin görüşlerini açıklamakta veya bu konularda görüşlerine itibar ettiği
kişilerin paylaşımlarını takip etmektedirler. Bireylerin sosyal medya
üzerinden siyasi görüş ve düşüncelerini ifade ediş şekli ve sıklığı
gündemdeki olayların ülke çapında uyandırdığı etki derecesine göre
değişmektedir. Bu anlamda sosyal medyanın siyasal toplumsallaşma
sürecindeki rolü Türkiye örneğinde daha belirgin olarak görülmektedir.
Bu kapsamda Altunbaş, 2013 yılı Haziran ayında İstanbul’da
başlayan ve Türkiye geneline yayılan “Gezi Eylemleri” olarak da bilinen
toplumsal olaylar sırasında sosyal medyanın rolüne ilişkin önemli tespitler
yapmaktadır. Türkiye'nin sosyal medyayı kullanmada dünyada yedinci
sırada yer aldığını belirten Altunbaş, Türkiye'deki Twitter kullanıcılarının
dünyadaki kullanıcıların yüzde 3'ünü oluşturduğunu, özellikle Gezi Parkı
olaylarının ardından Türkiye'deki Twitter kullanıcısının 2 milyondan bir
anda 10 milyona yükseldiğini belirtmektedir (Altunbaş, 2013). Yine New
York Üniversitesi Sosyal Medya ve Siyasi Katılım Laboratuvarı tarafından
Türkiye’de yaşanan Gezi protestolarının Twitter’da yarattığı trafiği ölçmek
amacıyla yaptığı araştırmanın sonuçları da sosyal medyanın siyasal fikirlerin
ifade edilmesindeki rolü açısından oldukça dikkat çekicidir. Araştırma
bulgularına göre, olayların başladığı 31 Mayıs 2013 günü hükümetin tavrını
protesto amacıyla 24 saatte en az 2 milyon tweet atıldığı tespit edilmiştir. 31
Mayıs saat 16.00 ile 1 Haziran saat 16.00 arasındaki 24 saatlik zaman dilimi
içinde atılan tweet sayıları şöyledir:
#direngeziparkı: 950 bin tweet,
#occupygezi: 170 bin tweet,
#geziparki: 50 bin tweet (Bozkurt, 2013: 62).
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Bir düşünce kuruluşu olan Stratejik Düşünce Enstitüsünün (SDE)
Gezi olaylarının nedenlerini ve sonuçlarını analiz eden raporuna göre olaylar
sırasında sosyal medyada çok sayıda takipçisi bulunan bazı gazeteciler ile
sanatçıların toplumu yanlış yönlendiren ve mesnetsiz olduğu daha sonradan
anlaşılan çok sayıda mesaj attığı saptanmıştır (SDE, 2013: 16). Bu kapsamda
özellikle Taksim’de panzer tarafından ezildiği iddia edilen bir gence ait ceset
fotoğrafının sosyal medyada yayılması Gezi olaylarında hükümete ve polise
karşı tepkinin dozunun artmasında önemli oranda etkili olmuştur. Sosyal
medya aracılığıyla kısa sürede yayılan bu fotoğrafı gören insanlar Taksim
meydanında gerçekten polisin insanları panzerlerle ezerek katlettiği algısına
kapılmışlardır. Oysa kısa süre sonra yine sosyal medya üzerinden Gezi
eylemlerine karşı olan kullanıcıların yaptığı paylaşımlarla bu fotoğrafın
yabancı bir ülkede birkaç yıl önce meydana gelen bir olaya (denizde
gerçekleşen bir bot kazası) ait olduğu (Akşam, 2013) ortaya çıkarılmıştır.
Dolayısıyla gezi protestoları sırasında sosyal medya tam anlamıyla siyasi
manipülasyonların hiç bir etik kural tanınmadan yapıldığı bir çatışma
sahasına dönüşmüştür. Gezi olaylarında sosyal medya aracılığıyla yapılan
siyasi manipülasyonlara dikkat çeken SDE raporu, bu manipülasyonları şu
şekilde ifade etmektedir:
“Uzunca bir süredir Türkiye’de “yaşam tarzı” eksenli haberler dikkat
çekmektedir… Zina ve kürtaj düzenlemeleri, alkol yasağı, 3 çocuk,
dindar gençlik ifadesi, eğitimde 4+4+4 sistemi, İstanbul’da
yapılacak olan üçüncü boğaz köprüsüne Yavuz Sultan Selim adının
verilmesi, Çamlıca ve Taksim’e cami yapılması, THY’deki kıyafet
düzenlemeleri ve “kırmızı ruj yasağı” gibi olayların tamamı medya
tarafından ajite edilerek ve büyütülerek verilmiştir. Bu tartışmaların
hepsi “yaşam tarzı” na müdahale edildiği gibi bir yaklaşımın uzantısı
olarak ele alınmıştır”(SDE, 2013: 20-21).
Bilişim teknolojilerinin gelişimi ile birlikte ortaya çıkan internet
ortamı, bireylerin sosyal hayata katılımlarını da etkilemektedir. Özellikle
sosyal medya uygulamalarının gelişimi ile birlikte bireyler eskisine oranla
çok daha kolay örgütlenebilmekte ve çeşitli etkinlikler düzenlemektedirler.
Bu etkinliklerin çoğu birbirini tanımayan, daha önce bir araya gelmemiş
farklı sosyal sınıflara ait bireylerden oluşabilmektedir (Metin, 2014: 4).
Siyasal toplumsallaşma süreci içinde sosyal medyanın rolü yukarıda ifade
edilenler çerçevesinde giderek artan bir öneme sahiptir. Ancak sosyal
medyanın siyasal toplumsallaşma süreci açısından bakıldığında diğer kitle
iletişim araçlarından farklı bir yönü olduğu söylenebilir. Aile, okul veya
arkadaş gruplarından farklı olarak sosyal medyanın bireylerde temeli
olmayan bir siyasal bilinci ortaya çıkardığını söylemek zordur. Metin (2014:
189), gençlerin siyasal toplumsallaşmasında sosyal medyanın etkisini
ölçmek amacıyla yaptığı araştırmasında benzer bir sonuçla karşılaşmış,
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örnekleminde yer alan kullanıcıların çoğunun sosyal medya aracılığıyla
siyasal bir tutum kazanmadığını ya da siyasal tutumunda bir değişiklik
yaşanmadığını tespit etmiştir. Bu anlamda sosyal medya daha çok bireylerde
önceden var olan bazı siyasal düşüncelerin pekiştirildiği veya karşıt siyasal
fikirlerin çatıştığı bir toplumsal platform olarak işlev görmektedir.
Sonuç
Siyasal toplumsallaşma çalışmalarında genellikle bireylerin
toplumsallaşma sürecinde aile, okul, arkadaş grupları, siyasal partiler ve kitle
iletişim araçları gibi aracılardan/etmenlerden farklı oranlarda etkilenmek
suretiyle siyasal bilinç kazandıkları üzerinde durulmaktadır. Bu aracılardan
biri olan kitle iletişim araçları, bireylerin toplumsallaşmasında, siyasal
anlamda birtakım kararlar almasında ve kamuoyunu takip etme açısından
ihtiyaç duyulan bilgiyi karşılamasında önemli rol oynamaktadır. Kitle
iletişim araçlarının kamuoyunu etkilemekte önemli işlevlerinin bulunduğu
iddiası “Gündem Belirleme” ve “Suskunluk Sarmalı” kuramları çerçevesinde
izah edilmektedir. Bu açıdan toplumda, kitle iletişim araçlarının gündemine
aldığı ve ağırlıklı olarak yer verdiği konular diğerlerine göre daha önemli
olarak algılanmaktadır. Başka bir ifade ile kitle iletişim araçları toplumsal
gündemi belirlemekte ve kamuoyunu yönlendirmektedir. Araştırmalar, son
yıllarda kitle iletişim araçlarının bireyin toplumsallaşmasında ve özellikle
siyasal toplumsallaşma sürecinde etkili olduğunu göstermektedir.
Radyo, televizyon, yazılı basın (gazete, dergi vb.) türünden kitle
iletişim araçlarının toplumsal alanda siyasal bilincin yayılmasında üstlendiği
önemli işlevler sürmekle birlikte son yıllarda bunlara kitle iletişim süreci
içerisinde ortaya çıkan yeni bir araç olarak “Sosyal Medya” kavramı da
eklenmiştir. Özellikle gençler başta olmak üzere toplumun geniş kesimleri
tarafından aktif olarak kullanılmaya başlanan sosyal medya ağları, bireyin
siyasal bilincinin gelişimine katkı sağlamakta ve bu siyasal bilincin birey
tarafından yine onun sosyal çevresine aktarılmasına kaynak teşkil
etmektedir. Bu aktarma çoğu zaman karşılıklı bir etkileşime de neden
olmaktadır. Sosyal medya ağları üzerinden farklı siyasi bilince mensup
taraflar çoğu kez hararetli siyasal tartışmalar yaşamaktadırlar. Ancak aile,
okul veya arkadaş gruplarından farklı olarak sosyal medyanın bireylerde
temeli olmayan bir siyasal bilinci ortaya çıkarmadığı düşünülmektedir. Bu
anlamda sosyal medyanın daha çok bireylerde önceden var olan bazı siyasal
düşüncelerin pekiştirildiği veya karşıt siyasal fikirlerin sanal ortamda
çatıştığı bir toplumsal platform olarak işlev gördüğü söylenebilir.
“Sosyal Medya” bireylerin siyasal hayata ilişkin haberleri,
yorumları ve gelişmeleri anında öğrenebileceği önemli bir kitle iletişim
aracıdır. Dahası, bireyler gerçek hayatta hiç tanımadığı ve yüz yüze görüşme
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imkânı bulamadığı siyasetçi, sanatçı, sporcu vb. kişilerle sosyal medya
aracılığıyla kolayca/aracısız iletişime geçebilmektedir. Bu anlamda sosyal
medya, unvanı ve makamı ne olursa olsun kişiler arasında sınırların kalktığı
ve özgürce fikirlerin ifade edildiği, olumlu yönleri olan bir kitle iletişim
aracıdır. Sayılan olumlu taraflarının yanında sosyal medya kullanımının
kişi/fikir özgürlüğü kapsamında sayılamayacak türden bazı sonuçlar doğuran
dezavantajları da süreç içerisinde ortaya çıkmıştır. Zira yasal olarak diğer
kitle iletişim araçlarından farklı olarak denetimsiz bir alan olan sosyal
ağlarda bireyler kitleleri kasıtlı olarak yanlış yönlendirebilecek paylaşımları
hiçbir sorumluluk duygusu taşımadan yapabilmekte ve bu paylaşımlar
sonucunda toplumsal düzende ve siyasal yaşamda istenmeyen olaylar
meydana gelebilmektedir. Bu nedenle kamuoyunda bazı yasal düzenlemeler
aracılığıyla sosyal medya ve internet kullanımına ilişkin birtakım
sınırlamaların getirilmesi tartışılmaktadır. Bu anlamda bir kitle iletişim aracı
olarak sosyal medyaya da birtakım sorumluluklar düşmektedir. Sosyal
medya, gerçek dışı ve çarpıtma haberlerin, küfür, hakaret vb. içerikli
paylaşımların özgürce yapılabildiği bir ortam olmamalıdır. Özellikle son
yıllarda kullanımı artan sosyal medya şirketlerinin ve kullanıcıların da sosyal
medya hesaplarından yapılan paylaşımlar nedeniyle yasal sorumluluk
taşıması gerekmektedir.
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Özet
Bu araştırmada, bilimsel roman okumanın öğrencilerin bilimsel tutumuna
etkisi incelenmiştir. Örneklemi Ege bölgesinde bulunan bir Üniversitesinin Eğitim
Fakültesi Matematik Öğretmenliği ve Teknoloji Fakültesi Metalurji Bölümü
öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmada yarı deneysel kullanılmıştır. 34 öğrenci
Bilimsel Araştırma Yöntemi dersini almıştır. 31 öğrenci hem Bilimsel Araştırma
Yöntemi dersi almış hem de üç bilimsel roman okumuştur. 26 öğrenci kontrol grubu
olarak her ikisini de almamıştır. Veriler Moore & Foy (1997) tarafından geliştirilen,
Demirbaş ve Yağbasan (2006) tarafından Türkçe’ye uyarlanan, geçerlik güvenilirlik
çalışması yapılan “Bilimsel Tutum Ölçeği” ile toplanmıştır. Ölçeğin Cronbach Alfa
güvenirlik katsayısı 0.76, Spearman Brown korelasyonu 0.84 olarak tespit
edilmiştir. Verilerin analizinde Mann Whitney U ve Kruskal Wallis Testleri
kullanılmıştır. Sonuçta bilimsel roman okumanın bilimsel tutum üzerinde etkili
olmadığı, Bilimsel Araştırma Yöntemleri dersinin, Bilimsel Çalışma Yapmadaki
İsteklilik ve Fen Bilimlerinin Toplumdaki Yeri ve Önemi alt boyutlarında negatif,
Fen Bilimlerinin Yapısı ve Amacı alt boyutunda ise pozitif yönde etkili olduğu
belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Bilimsel Tutum, Bilimsel Tutumlardaki Değişim,
Bilimsel Romanlar

Effects of Reading Scientific Novels on Students’ Scientific
Attitude
Abstract
Purpose of this study is to examine the effects of reading scientific novels
on students’ scientific attitude. Sample is comprised of students in mathematics
Bu çalışma Bilimsel Roman Okumanın Öğrencilerin Bilimsel Tutumuna Etkisi adlı tezden
üretilmiştir.
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education department and Metallurgy department in Technology faculty at a
university in Aegean region. 31students attended Scientific Research Course and
read three science fiction novels, 34 students attended the course, 26 students in
control group didn’t attend course and they didn’t read novels. Scientific Attitude
Scale was developed by Moore and Foy (1996) and Demirbaş and Yağbasan (2006)
adapted the scale into Turkish. Cronbach Alpha is 0.76 and Spearman Brown
correlation is 0.84. Mann Whitney U and Kruskal Wallis Tests were used. As a
result reading scientific novels has no effect on students’ attitude towards science.
Course affected students’ scientific attitude negatively in terms of willingness for
scientific research and the importance of science but it affected students positively
about the aim of science.
Key Words: Scientific Attitude, Changing Scientific Attitudes, Scientific
Novel

Giriş
Bilim, bilimsel metotlarla araştırma süreci ve bilimsel araştırma
sonucunda ulaşılan bir üründür (Ergün, 2012). Bunun yanında bilim,
denetimli gözlem ve gözlem sonuçlarına dayalı, mantıksal düşünme
yolundan giderek olguları açıklama gücü taşıyan hipotezler (açıklayıcı
genellemeler) bulma ve bunları doğrulama yöntemidir (Yıldırım, 2011).
Bilim adamları örneğin teleskopu icat etmeden önce, edebi eserler
aracılığıyla uzayda yolculuk etmeye başlamışlardı. Böylece bilim,
romanlarda da yer almaya başlamıştır. Tarihi süreçte bilimin romanlarda yer
alması bilim kurgu romanlarının ortaya çıkmasına neden olmuştur. Her ne
kadar modern bilim kurgu gezegenler arası savaş, başka gezegenlere seyahat,
yaratıklar gibi unsurları kullansa da, bunların temeli Eski Yunan metinlerine
dayanmaktadır.
Bilimin bir toplumu olumlu yönde etkilemesi için her şeyden önce
bilimsel düşünme biçiminin geniş halk kitleleri arasında yayılması, ortak
düşüncenin bir parçası haline gelmesi gerekmektedir. Bu ise, geniş ölçüde
eğitim sisteminin çözebileceği bir sorundur (Bora, 2005). Bilimsel düşünme
temelde eğitim ile kazandırılabilir, ancak eğer bu eğitim okulda sadece
belirli derslerin müfredatı dâhilinde verilmeye çalışılırsa yetersiz kalabilir.
Çünkü istenen ortam öğrencinin okulda mecbur olduğu için bilim öğrenmesi
değil, sağlam temellere dayandığı, çok boyutlu ve güvenilir, mantıksal ve
objektif olduğu için bilimsel yönteme yönelmesi ve bilimsel bir bakış açısı
kazanmasıdır. Geleneksel olarak, öğrenci bilim ile ilgili dersleri teori ve
uygulama şeklinde iki aşamalı ve çoğu zamanda aynı yöntemlerle almaktadır
(Demirbaş ve Yağbasan, 2005). Ancak bu yöntemlerin bilime yönelik
olumlu bir bakış açısı kazandırdığı konusunda kesin bir yargıya varmak
zordur. Bilime karşı olumlu bir bakış açısı bilimsel tutumun kazandırılması
ile mümkün olacaktır; çünkü bilimsel tutuma sahip birey araştırıcıdır,
eleştirici özelliklere sahiptir, peşin yargıların ve dogmatik inanç sisteminin
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etkisinde kalmamaktadır. Başaran (1978) bilimsel tutumları, bireyin
karşılaştığı sorunları, olayları ve durumları kendi hislerinden mümkün
olduğu ölçüde ayırıp, elinde bulunan mantıksal verilere dayanarak
yorumlayabilmesi olarak tanımlamaktadır. Gardner (1975), fen bilimine
yönelik tutum ve bilimsel tutum kavramları arasındaki farkı netleştirmiştir.
Buna göre, bilimsel tutum kavramı (scientific attitude), bilmeye ve anlamaya
duyulan isteğin tüm ifadeleri sorgulayan bir yaklaşımın, veriyi ve onun
anlamını araştırmanın, doğrulama isteğinin, akla saygı duymanın, öncülleri
ve sonuçları dikkate almanın oluşturduğu karmaşık bir bileşimidir
(Education Policies Commission 1962, Akt. Osborne, Simon & Collins,
2003). Fen bilime yönelik tutum (attitude towards science) ise, fen bilimine,
okulda verilen bilimsel eğitime, fen biliminin ya da bilim adamının
toplumdaki etkisine yönelik duygular, inançlar ve değerlerdir (Osborne,
Simon & Collins, 2003). Bu çalışmada bilim olarak kabul edilen görüş,
“scientific attitude” olarak adlandırılan bilimsel tutuma yönelik görüştür.
Çalışmanın odak noktası bilimsel roman okumak olduğu için, bu
çalışmada bilimsel romandan kastedilen bilimsel gerçeklere aykırı olmadan
geleceğe dair olayların edebi bir dille anlatıldığı romanlardır (Uğur, 2009).
Bu tür romanlara önceleri “deneysel roman” da deniliyordu, ama zamanla
daha net olarak bilimsel roman denilmeye başlandı (Thompson, 2011).
Burada gerilim anlatılarının içinde bilimsel metodolojinin, laboratuvar
çalışmalarının ayrıntıları da verilmektedir. Her bilim alanının doğru bilimsel
bilgileri ve bilimsel metodolojisi, romanın arka planında okuyucunun
zihnine yerleştirilmeye çalışılmaktadır. Emile Zola’nın “Thérèse Raquin”
adlı romanı ile başlayan deneysel çalışmaların hikâyeleştirildiği çalışmalar
Fransız yazarı Jules Verne ile yeni bir yöne doğru gitmiştir (Evans,1988).
Bunlar daha sonra bilim-kurgu, bilim gerilim… gibi birçok yeni edebiyat
alanlarının ortaya çıkmasına imkan sağlamıştır. Bunların içinde tıbbi
romanlar (medical thrillers), adli tıp romanları (forensic thriller), tekno
gerilimler (technothrillers), uzay romanları (Sci-Fi Space Thriller),
psikolojik gerilim romanları (psychological thriller), fizik, kimya, işletme,
maliye vs gibi alanlarda birçok roman türü ortaya çıkmıştır. Bu romanlar
önde akıp giden gerilimin arkasında bilimsel bilgileri ve bilimsel araştırma
yöntemlerini ustalıkla okuyucuya benimsetmektedir (bkz. Nevins ve
Martinez,2012; Nahin, 2014).
Bu romanlarda çılgın doktorlar, şüphe dolu deneyler ile karakterize
edilir. Kurgu son derece gerçekçi ve korkutucudur. Genellikle kahraman bir
doktordur ve korkunç bir suiistimal ya da komployu açığa çıkarmaya
çalışmaktadır. Yazar, olayı ve karakterleri o kadar yetenekli bir şekilde
kurgular ki, kendimizi bir hastanede çılgın bir doktorla testler yaparken ya
da bir uçakta öldürücü bir virüse maruz kalmış olarak hayal ederiz. Okuyucu
kendisini potansiyel bir kurban gibi hisseder. Bu tür bir kurgu insana daha
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yakın olduğu için, okuyucuyu tamamen hikâyeye çeker. Ayrıca hikâyedeki
tıbbi detaylar, bu detayların sunumu da okuyucunun hikâye ile bir bütün
olmasını sağlamaktadır.
Öğrencilere bilimsel kelime ve kavramlarla zenginleştirilmiş
ortamlar sunmak, onların bilgilerini ve bu bilgilerini özümsemelerini
destekleyebilir. Farklı öğretim metotları, öğrencilere gördükleri,
dokundukları, duydukları, tecrübe ettikleri kavramların zihinlerinde
oluşmasını sağlar. Eğer öğretmen öğrencinin bu zihinsel resmini
oluşturmasını sağlayamazsa, öğrencinin zihninde önceki bilgi ile yeni
öğrendiği bilgi arasında kopukluk olur. Bu bağlantıyı sağlamanın bir yolu
kitap okumaktır (Güngör, 2009). Bu nedenle, okumanın öğrencinin günlük
öğrenim etkinliklerine dâhil edilmesi gerekmektedir (Narro, 2004). Aynı
zamanda öğrencilerin bazen ders kitabı ve anlatım yöntemi gibi geleneksel
formatlardan farklı olarak başka şekillerde de bilgi edinmeye ihtiyaçları
vardır (Negrete, 2003). Bu bağlamda bilimi, kitap okuma etkinliği ile
desteklemek, hem okuma becerisini hem de bilim eğitimini olumlu yönde
etkiler ve öğrenci bu sayede okul dışında da bilim ile ilgilenir (Romance &
Vitale, 1992). Bilim sadece ders kitaplarından değil, romanlardan
faydalanarak da öğrenilebilir ve sevilebilir (Romance & Vitale, 1992).
Örneğin Moser (1994) çalışmasında, hikâye kitaplarının bilimsel temaların
öğretiminde kullanılabilirliğini incelemiştir. Özellikle çocuklara, doğa ile
ilgili değer yargılarının öğretiminde ve karar verme becerilerinin gelişiminde
hikâye kitaplarının etkili olduğunu belirtmiştir. Benzer şekilde Narro (2004)
öğrencilerin, genç yetişkinlere yönelik yazılan bilim kurgu kitapları ile
bilimsel okur-yazarlık arasındaki ilişkiye dair algılarının araştırıldığı
çalışmasında, yarı deneysel desen kullanmıştır. Deney grubundaki
öğrenciler, bilim dersi ile birlikte bilim kurgu romanı okumuştur. Öğrenciler
ön test ve son test olmak üzere iki teste katılmıştır. Bu test, kitap okumadan
önce ve kitap okuduktan sonra yapılmıştır ve amacı öğrencilerin kendi
bilimsel bilgi düzeylerini ne olduğuna dair algılarını ölçmektir. Sonuçta,
bilim kurgu kitaplarının öğrencilerin bilimsel okuryazarlığını etkilediği
belirtilmiştir. Coskie (2006) de Moser (1994) ve Narro (2004) gibi bilim
eğitimi ile bilimsel metinleri okuma çalışmalarının öğrencilerin bilim
eğitimini desteklediğini ve başarıları üzerinde olumlu bir etkiye neden
olduğunu ifade etmiştir. Kelly (2008) ise yaptığı çalışmada bilim kurgu
kitapları, bilim kurgu içermeyen okulda verilen eğitimi desteklemek
amacıyla hazırlanan kitaplar ve ders kitapları olmak üzere ilkokulda üç tür
kitabın bilim öğretiminde etkisini incelemiştir. Cinsiyet değişkenine bağlı
olarak, erkek öğrencilerin kalıcılık puanlarının kurgu metinler kapsamında
yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Çalışmanın sonucunda bilim kurgu
içeren kitaplar ve bilim kurgu içermeyen kitaplara göre biyoloji ve fizik dersi
okul kitaplarının son test puanları daha yüksek çıkmıştır. Benzer şekilde
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Rice (2002) yaptığı çalışmada, okulda verilen eğitimi desteklemek amacıyla
hazırlanan
kitapların ilkokulda
bilim öğretiminde
kullanımını
değerlendirmiştir. Bu kitaplara yönelmenin gün geçtikçe artan bir popülarite
kazandığı ve bu kitapları kullanmanın çok faydalı olduğu belirtilmiştir.
Ayrıca kitapların okulda kullanılan ders kitaplarına göre daha çok bilimsel
bilgi içerdiği ve okulda kullanılan ders kitaplarında yer alan metinlerin
yetersiz kaldığı, okulda verilen eğitimi desteklemek amacıyla hazırlanan
kitapların öğrenciler tarafından daha ilgi çekici olarak görüldüğü ve ders
kitaplarının öğrencilerin seviyelerinden yüksek olduğu da ifade edilmiştir.
Yukarıda ifade edildiği gibi bilim eğitimi ve bilime yönelik tutumlar
üzerinde bilimsel roman okumanın olumlu etkilerinin olduğu görülmektedir.
Buna karşın yapılan çalışmaların büyük çoğunluğu ilkokul ve ortaokul
seviyesindeki öğrencilerin bilimsel eğitimi ve bilimsel tutumları üzerinedir.
İleri sınıf seviyesindeki öğrencilerin bilim eğitimi ve bilimsel tutumları
üzerinde bilimsel roman okumanın etkilerini inceleyen çalışmalara çok fazla
rastlanmamaktadır. Ülkemizde ise bilimsel roman okumanın hem ilköğretim
ve ortaöğretim hem de üniversite düzeyinde bulunan öğrencilerin bilimsel
tutumları üzerindeki etkisini inceleyen bir çalışmaya ise henüz
rastlanmamaktadır. Bu bağlamda bu çalışmada öğretmen adaylarının bilime
yönelik tutumları üzerinde bilimsel roman okumanın etkileri incelenmiştir.
Yöntem
Bu çalışmada ön test son test kontrol gruplu yarı deneysel bir
araştırma modeli kullanılmıştır. Deneysel model bilimsel yöntemler içinde
kesin sonuçların elde edildiği yöntemdir. Çünkü araştırmacı karşılaştırılabilir
işlemler uygular ve daha sonra bunların etkilerini inceler. Sonuçların
araştırmacıyı en kesin yorumlara götürmesi beklenir (Büyüköztürk vd.,
2011). Bu amaçla iki deney grubu ve bir kontrol grubu belirlenmiştir.
Örneklem
Bu çalışmanın örneklemini Ege bölgesinde bulunan bir Eğitim
Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği anabilim dalı ve Teknoloji
Fakültesi Metalürji Bölümünde öğrenim gören toplam 91 öğrenci
oluşturmaktadır. İki farklı fakülteden öğrenci seçilmesinin temel nedeni bu
öğrencilerin üniversiteye giriş puanlarının birbirine yakın olması ve
üniversite birinci sınıfta benzer içerikte matematik ve fen dersi almalarıdır.
Araştırmanın örneklemi amaçlı örnekleme yöntemiyle belirlenmiştir. Amaçlı
örnekleme, seçkisiz olmayan bir örnekleme yaklaşımıdır, çalışmanın
amacına bağlı olarak bilgi açısından zengin durumların seçilerek
derinlemesine araştırma yapılmasını sağlar (Büyüköztürk vd., 2011).
Çalışmada iki deney grubu ve bir kontrol grubu belirlenmiştir. Birinci grup
ilköğretim matematik öğretmenliği anabilim dalındaki 31 öğrenciden
oluşmaktadır ve Bilimsel Araştırma Yöntemleri dersi ile birlikte üç adet
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bilimsel roman okumuştur (DERS+K grubu). İkinci grup yine ilköğretim
matematik öğretmenliği anabilim dalındaki 34 öğrenciden oluşmaktadır ve
sadece Bilimsel Araştırma Yöntemleri dersi almıştır (DERS grubu). Üçüncü
grup ise metalürji bölümündeki 26 öğrenciden oluşmaktadır ve her ikisini de
almamıştır (KONTROL grubu).
Veri Toplama Aracı
Bu çalışmada verileri elde etmek için Bilimsel Tutum Ölçeği
kullanılmıştır. Ölçek Moore & Foy (1997) tarafından geliştirilen, Demirbaş
ve Yağbasan (2006) tarafından Türkçe’ye uyarlanan Bilimsel Tutum Ölçeği
(SAI II) adını taşımaktadır. Ölçek Demirbaş ve Yağbasan (2006) tarafından
Türkçeye uyarlanmıştır ve 20 tanesi olumlu, 20 tanesi olumsuz toplam 40
maddelik 5’li Likert tipi maddelerden oluşmaktadır. Moore & Foy (1997)
tarafından yapılan güvenirlik analizi sonuçlarına göre Cronbach Alfa
güvenirlik katsayısı .78 ve Sperman Brown güvenirliği .80 bulunmuştur.
Demirbaş ve Yağbasan (2005) tarafından yapılan çalışmada ise ölçeğin
Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı 0.76, Spearman Brown güvenirliği 0.84.
olarak bulunmuştur.
Araştırmada Okunan Kitaplar
Araştırma kapsamında bilim kurgunun dünya çapında önemli
isimlerinden biri olarak tanınan Robin Cook’un romanlarının bu araştırma
için uygun özellikler taşıdığı sonucuna ulaşılmıştır. Robin Cook ile e-mail
aracılığıyla bağlantı kurularak, kendisi bu çalışma hakkında bilgilendirilmiş,
kendisinden de olumlu cevaplar alınmıştır. Araştırmada okutulan kitaplar;
Riskli Deney, Koma ve Virüs adlı romanlardır.
Riskli Deney: Tıbbi gerilimi, tıbbi anlaşmazlığı esas alan bir
başyapıttır. Romanda kişilik değişimi ve ahlaki değerler arasındaki ilişki ön
plandadır. Geçmişi ile ilgili sır perdelerini ortadan kaldırmak isteyen genç
bir hemşire, bu süreçte kendisini bir deney ortamında bulur. Bir grup bilim
adamı geliştirmeye çalıştıkları ilacı kendi üzerlerinde denemekte ve yan
etkilerini çok geç fark etmektedirler. Bir ilaç geliştirme işlemi tüm
safhalarıyla ayrıntılı olarak anlatılmaktadır.
Koma: Organ nakli ile ilgili sürükleyici ve gerilim dolu romanda, bir
stajyer doktorun fark ettiği organ ticareti ve organ naklinde o hastanedeki
doktorlar ve hastane yönetimi ile yapılan işbirliği ortaya çıkarılmıştır.
Anestezi ile hastalar koma durumuna getirildikten sonra birer birer organ
nakli sürecine dâhil olmaktadırlar. Ancak bu doktor, yapılan dolandırıcılığı
ve ahlak dışı uygulamaları ortaya çıkarma çabasında çok zor durumlarda
kalır ve özellikle doktorun durdurulması için bu işbirliğine dâhil olan
insanlar onu öldürmek de dahil olmak üzere her şeyi göze almıştır.
Virüs: İlk önce kliniğini kaybeden, daha sonra da ailesi bir uçak
kazasında ölen doktor, birkaç yıl sonra salgın bir hastalığın tüm insanları
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tehdit etmeye başladığını anlar. Hayatının geri kalan kısmında hiçbir
beklentisi olmayan, kaybedecek bir şeyi kalmayan roman kahramanı,
kliniğini elinden alan firmanın bu işle ilgisini fark ettiğinde bu salgın
hastalığın esrarını çözmeye karar verir. Ama ilaç firması her şeyi göze almış
bir şebeke halindedir ve doktoru engellemeye çalışmaktadırlar. Artık
amansız bir ölüm kalım savaşı başlamıştır.
Robin Cook tarafından yazılan bu üç roman gerilim (thriller) türünün
Tıbbi/Bilimsel Gerilim (Medical/Scientific Thriller) olarak adlandırılan ve
okuyucuya bilimi ve bilimsel uğraşın önemini ve ahlaki değerlere her zaman
öncelik verilmesi gerektiğinin altını çizen kitaplardır. Özellikle ortam ve
karakter tasvirleri son derece gerçekçidir. Olay örgüsü okuyucunun merakını
canlı tutması nedeniyle romanlar sürükleyici bir nitelik taşımaktadırlar.
Romanlarda tıp alanındaki bilim insanlarının yaptıkları her şeye adım adım
yaklaşmaları, kanıta duyulan güven, sebep-sonuç ilişkisi, muhtemel
alternatifleri önemsemek, emin olmadan ön yargıyla hareket etmemek gibi
özellikler kitapların bilimi ve bilimsel çabayı sevdiren yönleri olarak
düşünülmektedir. Bu nedenle bu romanların öğrencilerin bilime yönelik
tutumunu olumlu yönde etkileyeceği düşünülmektedir.
Verilerin Toplanması
Hazırlanan anket formu Eğitim Fakültesi Matematik Öğretmenliği
Bölümü 2. Sınıfta öğrenim gören 65 öğrenciye ve Teknoloji Fakültesi
Metalürji Bölümü 2. sınıfta öğrenim gören 26 öğrenciye dağıtılmıştır. Ön
test uygulaması olarak dağıtılan anket formları toplandıktan sonra, seçilen
bilimsel romanlar gönüllü 31 öğrenciye dağıtılmıştır. Araştırma ile ilgili veri
toplama araçlarından bilimsel romanlar öğrencilere bizzat araştırmacı
tarafından temin edilmiştir. Araştırma süresince gönüllü 31 öğrenci hem
bilimsel romanları okuyup, hem de Bilimsel Araştırma Yöntemleri dersi
almıştır. Matematik öğretmenliği bölümünde öğrenim göre 34 öğrenci,
sadece Bilimsel Araştırma Yöntemleri dersi almıştır. Kontrol grubu olan
Metalürji Bölümünden ise 26 öğrenci her ikisini de almamıştır. Uygulama,
2013-2014 eğitim-öğretim yılının güz döneminde, 14 hafta boyunca
yapılmıştır. Daha sonra dönem sonunda son test ile bilimsel romanların
öğrencilerin bilimsel tutumlarına etkisi araştırılmıştır. Kitapların
okunduğunu doğrulayabilmek için araştırma kapsamında bilimsel roman
okuyan öğrencilerden romanlar ile ilgili bazı soruları cevaplamaları
istenmiştir. Açık uçlu sorulardan elde edilen veriler DERS+K grubundaki
tüm öğrencilerin bilimsel romanları okuduklarını göstermektedir.
Verilerin Analizi
Verilerin analizine başlamadan önce elde edilen verilerin normal
dağılıp dağılmadığını belirlemek için Shapiro Wilks testi ve homojenliği için
de Levene testleri yapılmıştır. Verilerin normal dağılımına yönelik Shapiro
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Wilk testi sonuçları, verilerimizin normal bir evrenden gelmediğini
göstermiştir. Öte yandan örneklemimizde varyansların homojen olmadığı da
tespit edilmiştir ve bu nedenle verilerin analizinde parametrik olmayan
testler kullanılmıştır. Normallik parametrelerinin karşılanmadığı durumlarda
Mann Whitney U testi ve Kruskal Wallis testi kullanılır (Büyüköztürk vd.,
2011). Veri toplama araçlarından elde edilen veriler, betimsel istatistikler
(frekans ve yüzde) kullanılarak analiz edilmiştir. Her bir grubun ön test ve
son test puanları arasındaki farklılığı belirlemek için Wilcoxon Signed Ranks
Test yapılmıştır. Anketten elde edilen sonuçlar, tablolar üzerinde
düzenlenerek yorumlanmıştır.
Öğrencilerin maddelere katılma dereceleri 1-1.79 arası “kesinlikle
katılmıyorum”, 1.80-2.59 arası “katılmıyorum”, 2.60-3.39 arası
“kararsızım”, 3.40- 4.19 arası “katılıyorum”, 4.20-5.00 arası “tamamen
katılıyorum” şeklinde sınıflandırılmıştır.
Bulgular
Tüm grupların bilimsel tutum ölçeğinden elde edilen ön test ve son
test puanlarına ait ortalama ve standart sapmaları Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1. Öğrencilerin Bilimsel Roman Okuma Değişkenine Göre
Bilimsel Tutum Ölçeği ve Ölçeğin Alt Boyutlarından Almış Oldukları ÖnTest ve Son-Test Puanların Ortalaması ve Standart Sapması.
Tablo 1 incelendiğinde, öğrencilerin ön-test sonuçlarından Bilimsel
Kanunlar ve Teorilerin Yapısı, Fen Bilimlerinin Yapısı ve Amacı, Bilimsel
Çalışmaları Yapmadaki İsteklilik alt boyutlarında kararsız oldukları, Fen
Bilimlerinin Toplumdaki Yeri ve Önemi, Fen Bilimlerinin Yapısı ve Olaylara
Yaklaşma Biçimi ve Bilimsel Davranış Sergileme alt boyutlarında ve ölçeğin
toplam tutum puanında “katılıyorum” düzeyinde oldukları belirlenmiştir.
Son-test puanları incelendiğinde, öğrencilerin Bilimsel Kanunlar ve
Teorilerin Yapısı, Fen Bilimlerinin Yapısı ve Amacı, Bilimsel Çalışmaları
Yapmadaki İsteklilik alt boyutlarında kararsız düzeyde oldukları, Fen
Bilimlerinin Toplumdaki Yeri ve Önemi, Fen Bilimlerinin Yapısı ve Olaylara
Yaklaşma Biçimi ve Bilimsel Davranış Sergileme alt boyutlarında ve ölçeğin
toplam tutum puanında “katılıyorum” düzeyinde oldukları belirlenmiştir.
Araştırmaya dahil edilen bütün grupların bilimsel tutum ölçeğinden
elde edilen ön test puanlarına ait Kruskal-Wallis analizi sonuçları Tablo 2’de
verilmiştir.
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Tablo 2. Öğrencilerin Bilimsel Roman Okuma Değişkenine Göre Bilimsel
Tutum Ölçeği ve Ölçeğin Alt Boyutlarından Almış Oldukları Ön Test
Puanların Kruskal-Wallis Analizi Sonuçları.
Tablo 2’ye göre Kruskal-Wallis analizi sonuçları her üç grupta yer
alan öğrencilerin Bilimsel Tutum Ölçeği ve ölçeğin her bir alt boyutundan
almış oldukları ön test puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir
farklılığın bulunmadığını göstermektedir. Bu durum gruplara herhangi bir
müdahalede bulunmadan önce, bilime yönelik benzer bir tutuma sahip
olduklarını göstermektedir.
Araştırmaya dahil edilen bütün grupların bilimsel tutum ölçeğinden
elde edilen son test puanlarına ait Kruskal Wallis sonuçları Tablo 3’de
verilmiştir.
Tablo 3. Öğrencilerin Bilimsel Roman Okuma Değişkenine Göre Bilimsel
Tutum Ölçeği ve Ölçeğin Alt Boyutlarından Almış Oldukları Son Test
Puanların Kruskal-Wallis analizi Analizi Sonuçları.
Tablo 3’e göre Kruskal-Wallis analizi sonuçları her üç grupta yer
alan öğrencilerin Bilimsel Tutum Ölçeği ve ölçeğin her bir alt boyutundan
almış oldukları son test puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir
farklılığın bulunmadığını göstermektedir.
Her bir grubun ortalama puanlarında istatistiksel olarak bir
farklılığın olup olmadığını belirlemek için Wilcoxon Signed Ranks Test
uygulanmıştır. Tablo 4 grupların ön ve son test puanları için Wilcoxon
Signed Ranks Test analizinden elde edilen sonuçları göstermektedir.

Tablo 4. Gruplar Arasında Ön Test-Son Test Puanlarının Wilcoxon Signed
Ranks Test Sonuçları
Tablo 4’e göre DERS+K grubundaki öğrencilerin bilimsel tutum
ölçeğindeki puanlarında Fen Bilimlerinin Yapısı ve Amacı alt boyutunda son
test lehine, Fen Bilimlerinin Toplumdaki Yeri ve Önemi ve Bilimsel Çalışma
Yapmadaki İsteklilik alt boyutlarında ise ön test lehine istatistiksel olarak
anlamlı bir farklılık bulunmaktadır. DERS grubundaki öğrencilerin bilimsel
tutum puanlarında Bilimsel Çalışma Yapmadaki İsteklilik alt boyutunda ve
toplam puanlarında ön test lehine istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık
bulunmaktadır. Bu durum öğrencilerin bilimsel çalışmaların oldukça iyi
tasarlanması gerektiğini ve zor bir süreci içerdiklerini fark ettiklerini
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göstermektedir. Bu bağlamda uygulama sonunda öğrencilerin bilimsel
çalışmaları yapmadaki isteklerinin azaldığı söylenebilir.
Tartışma ve Sonuç
Bilime yönelik tutum ölçeğinin tümü ve alt faktörlerden elde edilen
puan ortalamaları çalışmaya başlamadan önce tüm gruplardaki öğrencilerin
bilime yönelik benzer düzeyde bir tutuma sahip olduklarını göstermektedir.
Çalışma sonunda tekrar uygulanan bilime yönelik tutum ölçeğinden elde
edilen son test puan ortalamaları göz önüne alındığında tüm gruplardaki
öğrencilerin tutum düzeyleri arasında bir farklılık olmadığı belirlenmiştir. Bu
durum bilimsel roman okumanın öğrencilerin bilime yönelik tutum
düzeylerini değiştirmede etkili olmadığını göstermektedir. Bunun nedeni
çalışmaya başlamadan önce üç grubun da bilime yönelik pozitif bir tutuma
sahip olmaları ve bu süreçte tutumlarında bir değişime neden olsa da bu
değişimin istatistiksel olarak anlamlı olmaması olabilir.
Çalışmaya katılan DERS+K, DERS ve KONTROL gruplarının ön
ve son test puanları arasında bir farklılık olup olmadığını belirlemek
amacıyla yapılan istatistiksel işlem sonucunda bilimsel araştırma yöntemleri
dersi ile birlikte üç adet bilimsel roman okuyan DERS+K grubundaki
öğrencilerin bilimsel tutum ölçeğindeki toplam puanları ile ölçeğin Bilimsel
Kanunlar ve Teorilerin Yapısı, Fen Bilimlerinin Yapısı ve Olaylara
Yaklaşma Biçimi ile Bilimsel Davranış Sergileme alt boyutlarında aldıkları
ön test ve son test puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık
bulunmamaktadır. Buna karşın bilimsel tutum ölçeğinin Fen Bilimlerinin
Yapısı ve Amacı alt boyutunda son test puanları lehine ve Fen Bilimlerinin
Toplumdaki Yeri ve önemi ile Bilimsel Çalışmaları Yapmadaki İsteklilik alt
boyutlarında ise ön test puanları lehine anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir.
Benzer şekilde DERS grubundaki öğrencilerin bilimsel tutum ölçeğindeki
Bilimsel Kanunlar ve Teorilerin Yapısı, Fen Bilimlerinin Yapısı ve Olaylara
Yaklaşma Biçimi, Bilimsel Davranış Sergileme, Fen Bilimlerinin Yapısı ve
Amacı ve Fen Bilimlerinin Toplumdaki Yeri ve Önemi alt boyutlarında ön
test ve son test puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık
bulunmadığı sonucu elde edilmiştir. Buna karşın, bilimsel tutum ölçeğindeki
toplam puanları ve Bilimsel Çalışmaları Yapmadaki İsteklilik alt
boyutlarında ise ön test puanları lehine anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir.
Son olarak, KONTROL grubundaki öğrencilerin bilimsel tutum ölçeğinin
toplam ve her bir alt boyutu için ön ve son test puanları arasında istatistiksel
olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır. Bu durum, geçen sürede
öğrencilerin bilimsel tutumlarında herhangi bir değişikliğin olmadığını
göstermektedir.
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Araştırmadan elde edilen bu sonuç literatürde yer alan çalışmalarla
farklılık göstermektedir. Romance & Vitale (1992), Kelly (2008), Price
(2009), Ontell (2003) ve Rice (2012) tarafından yapılan çalışmalarda bilim
eğitimini kitap okuma ile desteklemenin ilköğretim seviyesinde öğrencinin
bilimsel tutumunu olumlu etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Coskie (2006) ve
Narro (2004) ise benzer bir çalışmayı ortaokul seviyesinde yapmıştır ve
sonuçta kitapların bilim derslerinde öğrenci başarısını olumlu etkilediğini
vurgulamıştır.
Moser (1994)
ve Putt (2011) çalışmalarında okullarda
kullanılabilecek kitapların bilimsel özelliklerini incelemiş ve bu kitapların
öğrencilere bilimi nasıl sevdirdiğini vurgulamışlardır. Literatürde yer alan bu
çalışmaların tamamı ilköğretim düzeyinde yapılmıştır ve bu çalışmalarda
bilime yönelik tutumun erken yaşlarda şekilleneceği ifade edilmektedir. Bu
araştırma sonucunda bilimsel kitapların öğrencilerin bilime yönelik
tutumlarını etkilememesinin nedeni öğrencilerin üniversite düzeyinde
olmaları ve tutumun bu düzeyde değişiklik göstermesinin daha zor olması
olabilir. Çünkü tutumlar geç oluşmakta ve değişiklik göstermesi zaman
almaktadır. Küçük yaşlarda okuma alışkanlığı ileri yaşlara göre öğrenciyi
zihinsel ve sosyal olarak daha fazla oranda etkilemektedir (Arslan, Çelik ve
Çelik, 2009). Okunan kitapların öğrencilerin bilime yönelik tutumlarını
etkilememesinin bir nedeni de kitapların içeriği olabilir. Kitaplarda yer alan
ifadeler günlük hayatta kullanılan dilden farklı olarak, tıbbi kavramlar
içermektedir ve bu kavramlar öğrencilerin kitapları tam olarak
anlamamalarına neden olabilir. Hastane ortamına dair kelimeler, ilaçların ve
hastalıkların isimleri, tedavi sürecinde kullanılan kavramlar oldukça fazla
tıbbi terminoloji içermektedir. Oysa literatürde yapılan çalışmalarda geçen
kitapların içeriği dil olarak öğrencilerin seviyelerine uygun, onların
anlayabileceği şekilde daha basit ifadeler içeren kitaplardır. Ayrıca bu
kitaplar, genellikle hayvanlar ve doğa temalarını içerdiği için, ilköğretim
seviyesinde öğrencilerin dikkatini daha fazla çekmektedir.

Araştırmadan elde edilen bir başka bulgu ise, Bilimsel Araştırma
Yöntemleri DERS grubundaki öğrencilerin Bilimsel Çalışmaları Yapmada
İsteklilik alt boyutları üzerinde negatif bir etkiye sahiptir. Bunun nedeni,
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öğrencilerin bilimsel çalışmaların zorluğunu fark etmesi ve bu nedenle
bilimsel çalışma yapmaktan kaçınmaları olabilir. Ayrıca Bilimsel Araştırma
Yöntemleri dersi teorik olarak işlendiği için, uygulama eksikliği öğrencilerin
olumsuz yönde etkilenmelerine neden olabilir. Bir başka neden ise dersin
işleniş metodu olabilir. Öğrencilerin araştırma ve inceleme yapmamaları ve
dersi sadece yoğun bir bilgi aktarımı olarak görmeleri dersin olumsuz
etkilerine sebep olabilir.
Öneriler
Elde edilen sonuçlar bilimsel roman okumanın üniversite düzeyinde
öğrencilerin bilime yönelik tutumlarını değiştirmede etkili olmadığını
göstermektedir. Ancak yapılan çalışma nicel bir çalışma olduğundan
romanların bilimsel tutum üzerinde değişikliğe neden olmamasının nedenleri
daha derinlemesine çalışmalarla araştırılabilir.
Bilimsel Araştırma Yöntemleri dersinin bilime yönelik tutumları
değiştirmede etkili olmadığı sonucu elde edilmiştir. Bunun bir nedeni de ders
ortamı olabilir. Bilimsel Araştırma Yöntemleri dersinde programda sadece
teorik bir ders olarak yer almaktadır. Bu açıdan Bilimsel Araştırma
Yöntemleri Dersi öğrencilerin uygulamalar yapabileceği şekilde uygulamalı
olarak yeniden tasarlanabilir.
Ülkemizde bilimsel romanların öğrencilerin bilime yönelik tutumları
üzerine etkisini inceleyen çok az çalışmaya rastlanmaktadır. Bu çalışma
sadece üniversite düzeyinde bilimsel romanların öğrencilerin bilime yönelik
tutumlarına olan etkisini ortaya koymaktadır. Bu bağlamda bu çalışmadan
elde edilen sonuçlar kapsamında hem ilköğretimde hem lise düzeyinde
benzer çalışmalar yapılarak elde edilen sonuçlar karşılaştırılabilir.
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Tablo 1. Öğrencilerin Bilimsel Roman Okuma Değişkenine Göre
Bilimsel Tutum Ölçeği ve Ölçeğin Alt Boyutlarından Almış Oldukları ÖnTest ve Son-Test Puanların Ortalaması ve Standart Sapması.
Ön-test Sonuçları

Alt
Boyutl
ar

Bilims
el
Kanunl
ar ve
Teorile
rin
Yapısı
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Grupl
ar

N

̅
𝑿

S
S

Tut
um
Düz
eyi
Pua
nı

DERS
+K

3
1

19.
93

2.
14

3,32

DERS

3
4

20.
14

1.
87

KONT
ROL

2
6

19.
69

TOPL
AM

9
1

19.
94

Son-test Sonuçları

̅
𝑿

SS

Tut
um
Düz
eyi
Pua
nı

Kararsız
ım

20.
16

2.6
1

3,36

Kararsı
zım

3,36

Kararsız
ım

20.
35

2.0
4

3,39

Kararsı
zım

2.
49

3,28

Katılmıy
orum

19.
92

1.7
9

3,32

Kararsı
zım

2.
14

3,32

Kararsız
ım

20.
16

2.1
7

3,36

Kararsı
zım

Sonuç

Sonuç

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / Cilt:18, Sayı:1, 2016, 115-134

Fen
Bilimle
rinin
Yapısı
ve
Olaylar
a
Yaklaş
ma
Biçimi

Bilims
el
Davran
ış
Sergile
me

Fen
Bilimle
rinin
Yapısı
ve
Amacı

Fen
Bilimle
rinin
Toplu
mdaki
Yeri ve
Önemi

Bilims
el
Çalışm
aları

DERS
+K

3
1

23.
25

1.
96

3,88

Katılıyo
rum

23.
29

2.3
0

3,88

Katılıy
orum
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3
4

23.
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69

3,89

Katılıyo
rum

23.
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2.3
9

3,88

Katılıy
orum
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ROL

2
6
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2.
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3,90
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23.
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1
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Katılıy
orum
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9
1
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2.2
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2.6
9

3,96

Katılıy
orum

TOPL
AM

9
1

23.
51

2.
82

3,92

Katılıyo
rum

23.
77

2.4
6

3,96

Katılıy
orum

DERS
+K

3
1

17.
67

2.
15

2,95

Kararsız
ım

19.
00

2.0
7

3,17

Kararsı
zım

DERS

3
4

18.
26

1.
44

3,04

Kararsız
ım

18.
32

1.7
2

3,05

Kararsı
zım

KONT
ROL

2
6

18.
53

2.
48

3,09

Kararsız
ım

18.
62

2.0
4

3,10

Kararsı
zım

TOPL
AM

9
1

18.
14

2.
03

3,02

Kararsız
ım

18.
64

1.9
4

3,11

Kararsı
zım

DERS
+K

3
1

21.
29

2.
7

3,55

Katılıyo
rum

20.
19

1.9
4

3,37

Kararsı
zım

DERS

3
4

20.
58

2.
86

3,43

Katılıyo
rum

19.
74

2.8
1

3,29

Kararsı
zım

KONT
ROL

2
6

20.
19
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84
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0
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3,45
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00
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ım
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2,93

Kararsı
zım
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Yapma
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İsteklili
k

Topla
m
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Tablo 2. Öğrencilerin Bilimsel Roman Okuma Değişkenine Göre Bilimsel
Tutum Ölçeği ve Ölçeğin Alt Boyutlarından Almış Oldukları Ön Test
Puanların Kruskal-Wallis Analizi Sonuçları.
Alt
Boyutlar

Bilimsel
Kanunlar ve
Teorilerin
Yapısı
Fen
Bilimlerinin
Yapısı ve
Olaylara
Yaklaşma
Biçimi
Bilimsel
Davranış
Sergileme
Fen
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Gruplar

N

Ortalama
Sırası
(Mean
Rank)

Ders+K

31

47,39

Ders

34

47,75

Kontrol

26

42,06

Toplam

91

Ders+K

31

44,69

Ders

34

45,59

Kontrol

26

48,10

Toplam

91

Ders+K

31

47,68

Ders

34

44,72

Kontrol

26

45,67

Toplam

91

Ders+K

31

42,47

Chi-Kare
(ChiSquare)

Serbes
tlik
derece
si

p

,838

2

,658

,253

2

,881

,212

2

,899

,973

2

,626
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Bilimlerinin
Yapısı ve
Amacı

Fen
Bilimlerinin
Toplumdaki
Yeri ve
Önemi
Bilimsel
Çalışmaları
Yapmadaki
İsteklilik

Toplam

Ders

34

47,12

Kontrol

26

48,75

Toplam

91

Ders+K

31

50,61

Ders

34

44,40

Kontrol

26

42,60

Toplam

91

Ders+K

31

48,60

Ders

34

43,12

Kontrol

26

46,67
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Ders+K
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47,27

Ders

34

45,79

Kontrol
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44,75

Toplam

91

,1,525

2

,467

,724

2

,696

,133

2

,936

Tablo 3. Öğrencilerin Bilimsel Roman Okuma Değişkenine Göre Bilimsel
Tutum Ölçeği ve Ölçeğin Alt Boyutlarından Almış Oldukları Son Test
Puanların Kruskal-Wallis analizi Analizi Sonuçları.
Gruplar

N

Ortalama
Sırası
(Mean
Rank)

Ders+K

31

44,39

Ders

34

48,56

Kontrol

26

44,58

Toplam

91

Fen
Bilimlerinin
Yapısı ve
Olaylara
Yaklaşma
Biçimi

Ders+K

31

45,23

Ders

34

47,35

Kontrol

26

45,15

Toplam

91

Bilimsel

Ders+K

31

Alt
Boyutlar

Bilimsel
Kanunlar ve
Teorilerin
Yapısı

49,44

Chi-Kare
(ChiSquare)

Serbes
tlik
derece
si

p

,522

2

.770

,146

2

.930

1,041

2

.594
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Davranış
Sergileme

Fen
Bilimlerinin
Yapısı ve
Amacı
Fen
Bilimlerinin
Toplumdaki
Yeri ve
Önemi
Bilimsel
Çalışmaları
Yapmadaki
İsteklilik

Toplam

Ders

34

42,81

Kontrol

26

46,08

Toplam

91

Ders+K

31

44,89

Ders

34

42,96

Kontrol

26

46,54

Toplam

91

Ders+K

31

47,10

Ders

34

43,24

Kontrol

26

48,31

Toplam

91

Ders+K

31

46,92

Ders

34

41,85

Kontrol

26

50,33

Toplam

91

Ders+K

31

47,63

Ders

34

42,15

Kontrol

26

49,10

Toplam

91

,894

2

.640

,634

2

.728

1,578

2

.454

1,201

2

.549

Tablo 4. Gruplar Arasında Ön Test-Son Test Puanlarının Wilcoxon Signed
Ranks Test Sonuçları
Alt
Boyutla
r
Bilimsel
Kanunlar
ve
Teorileri
n Yapısı
(SonÖn)
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Grup
lar

Ders+
K

Ders

Sıralar

N

Ortala
ma
Sırası

Sıralar
Toplam
ı

Negatif

15

12,60

189

Pozitif

13

16,69

217

Eşit

3

Negatif

15

13,83

207,50

Pozitif

14

16,25

227,50

Eşit

5

Z

p

Yoru
m

-,320

.749

Fark
Yok

-,219

.827

Fark
Yok
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Kontr
ol

Fen
Bilimleri
nin
Yapısı
ve
Olaylara
Yaklaşm
a Biçimi
(SonÖn)

Ders+
K

Ders

Kontr
ol

Ders+
K
Bilimsel
Davranış
Sergilem
e
(SonÖn)

Ders

Kontr
ol

Fen
Bilimleri
nin
Yapısı
ve
Amacı
(SonÖn)

Fen

Ders+
K

Ders

Kontr
ol
Ders+

Negatif

8

10,25

82

Pozitif

11

9,82

108

Eşit

7

Negatif

15

11,33

170

Pozitif

11

16,45

181

Eşit

5

Negatif

12

17,33

208

Pozitif

16

12,38

198

Eşit

6

Negatif

11

11,32

124,50

Pozitif

11

11,68

128,50

Eşit

4

Negatif

13

12,81

166,50

Pozitif

14

15,11

211,50

Eşit

4

Negatif

13

14,50

188,50

Pozitif

15

14,50

217,50

Eşit

6

Negatif

10

13,20

132

Pozitif

14

12,00

168

Eşit

2

Negatif

7

11,14

78

Pozitif

19

14,37

273

Eşit

5

Negatif

13

11,31

147

Pozitif

11

13,91

153

Eşit

10

Negatif

10

8,85

88,50

Pozitif

9

11,28

Eşit

7

Negatif

17

14,82

-,529

.597

Fark
Yok

-,141

.887

Fark
Yok

-,115

.909

Fark
Yok

-,065

.948

Fark
Yok

-,546

.585

Fark
Yok

-,333

.739

Fark
Yok

-,518

.605

Fark
Yok

-2,50

.012

Son
test
lehine

-,087

.931

Fark
Yok

101,50

-,265

.791

Fark
Yok

252

-1,95

.050

Ön
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Bilimleri
nin
Toplumd
aki Yeri
ve
Önemi
(SonÖn)

K

Ders

Kontr
ol

Bilimsel
Çalışmal
arı
Yapmad
aki
İsteklilik
(SonÖn)

Ders+
K

Ders

Kontr
ol

Ders+
K
Toplam
(SonÖn)

Ders

Kontr
ol

134

Pozitif

9

11,00

99

Eşit

5

Negatif

18

15,86

285,50

Pozitif

10

12,05

120,50

Eşit

6

Negatif

10

11,60

116

Pozitif

11

10,45

115

Eşit

5

Negatif

19

14,55

276,50

Pozitif

8

12,69

101,50

Eşit

4

Negatif

23

17,89

411,50

Pozitif

9

12,94

116,50

Eşit

2

Negatif

13

10,19

132,50

Pozitif

8

12,31

98,50

Eşit

5

Negatif

18

15,44

278

Pozitif

13

16,77

218

Eşit

0

Negatif

23

16,98

390,50

Pozitif

10

17,05

170,50

Eşit

1

Negatif

10

15,30

153

Pozitif

16

12,38

198

Eşit

0

Test
lehine

-1,90

.057

Fark
Yok

-,017

.986

Fark
Yok

-2,11

.035

Ön
test
lehine

-2,77

.006

Ön
test
lehine

-,594

.553

Fark
Yok

-,588

.556

Fark
Yok

-1,97

.049

Ön
test
lehine

-,572

.567

Fark
Yok
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Özet
Ülkemizde 2016 yılına kadar okul sosyal hizmetinin başlatılması
planlanmaktadır. Bu uygulamanın sağlam temellere dayanması, önleyici hizmetlerin
oluşturulması ve uygulamadan yarar sağlayacak olan öğrencilerin, okulların,
ailelerin ve toplumun refahının sağlanması açısından önemlidir. Ancak “okul sosyal
hizmet sistemi”nin kurulma amacında, çocuk-aile-okul işbirliğinin dışında sadece
şiddet öyküsü olan çocukların tespit ve psiko-sosyal yönden desteklenmesine vurgu
yapılması, hizmeti sınırlandıracak ve hizmetten sağlanacak faydayı azaltacaktır. Bu
nedenle okul sosyal hizmetinin hangi ihtiyaçtan kaynaklandığı, bu uygulama ile
hangi sorunlara yönelik çözümler üretildiği, uygulamanın üzerine temellendiği ana
yaklaşım ve yeni yaklaşım örneklerinin neler olduğu ve uygulamanın nasıl
yapılabileceği hakkında rehberlik eden model örneklerinin bilinmesi gerekmektedir.
Bu makalenin amacı, belirtilen konularda bir perspektif sunarak, ülkemizde okul
sosyal hizmet birimleri için uygulama çerçevesinin oluşturulmasına katkı
sağlamaktır.
Anahtar Kelimeler: Okul Sosyal Hizmeti, Ekolojik Yaklaşım, Müdahaleye
Tepki Yaklaşımı, Konsültasyon Modeli, Aile Terapisi Modeli.

The Approach and Model Samples in School Social Service
Implementation
Abstract
The school social service is being planned to start by 2016 in our country.
The fact that this implementation is depending upon sound basis is important in
terms of having preventive services and ensuring the welfare of students, schools,
families and society that will benefit from the implementation. However, apart from
the cooperation among children, family and school, the emphasis on only the
Yrd. Doç. Dr., İstanbul Gelişim Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, Sosyal Hizmet
Bölümü eyesilkayali@gelisim.edu.tr
1
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identification of children with violence stories and psycho-social support for them in
the establishment of 'school social service system' will limit the service itself and
diminish the expected benefits. Therefore, it must be known why school social school
service is needed, what problems this implementation is addressing, what
fundamental basis this implementation is depending upon, what new model samples
are and what guiding samples in this implementation are. The aim of this article is
to contribute to forming an implementation framework for the school social service
units in our country by offering a perspective in the topics mentioned above.
Key Words: School Social Service, Ecological Approach, Reaction
Approach to Intervention, Consultation Model, Family Therapy Model.

Giriş
Dünyadaki geçmişi 100 yıl öncesine dayanan ve halen 49 ülkede
uygulanan (İnternational Network for School Work, 2015) okul sosyal hizmeti, son
yıllarda çok tartışılmaya başlansa da ülkemizde henüz uygulamaya
geçmemiştir.
2013 yılı sonunda kabulüne karar verilerek Resmi Gazete’de
yayınlanan “Ulusal Çocuk Hakları Strateji Belgesi ve Eylem Planı”nında yer
alan hedeflerden birisi de, “Okullarda çocuk, aile ve okul yönetimi arasında
gerekli işbirliğini sağlamak ve şiddet öyküsü olan çocukları tespit ederek
psiko-sosyal yönden desteklemek amacıyla” 2016 yılına kadar “okul sosyal
hizmet sistemi”nin kurulmasıdır. Ancak hedefin bu şekilde ifadelendirilmesi,
okul sosyal hizmetinin daha başlangıcından itibaren önünü kapatacak,
sınırlandıracak ve sorunlu başlamasına neden olacaktır. Bunun nedeni,
çocuk, aile ve okul arasında gerekli işbirliğinin ne için sağlanacağının
belirtilmemesi olduğu kadar; çalışma birim amacının da sadece şiddet
öyküsü olan çocukları psiko-sosyal olarak desteklemek ile sınırlandırılmış
olmasıdır.
Oysaki okul ortamlarında sosyal hizmet uygulaması, eğitimsel
düzenlemelerde öğrencilerin potansiyellerinin en üst seviyesine ulaşmalarını
sağlamak için, okul, aile ve topluluk yaşamında öğrenciye destek sağlamayı
içerir (Constable, 2009; aktaran, Richard & Sosa, 2014) ve okul sosyal çalışmacıları
(OSÇ) okul, ev ve toplum arasında bir köprü görevi görür (NASW, 2012). Bu
bağlamda, Okul sosyal çalışmacılarının görev tanımları arasında, okul
iklimini geliştirmek, özel ihtiyaçları olan öğrencilere hizmet sağlamak,
öğrenciler için savunuculuk yapmak, ebeveyn katılımını sağlamak ve toplum
kaynaklarıyla öğrencileri bağlantılandırmak için yardım sağlamak (Alvarez,
Bye, Bryant, ve Mumm, 2013) bulunmaktadır.
Okul sosyal çalışmacıları, okuldan kaçma (Dube & Orpinas, 2009;
Flaherty, Sutphen and Ely, 2012), risk altındaki çocuklar ve aileleri (Duyan vd.,
2008:32), sokakta yaşayan çocuklar (Canfield, 2014), özel eğitime ihtiyaç duyan
öğrenciler (Sabatino, 2009), LGBT öğrencilerin sorunları (McCormick, Schmidt,
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Clifton, 2015), dini-etnik azınlık ve mülteci konumundaki öğrencilerin
sorunları (Dupper, Forrest-Bank, and Lowry-Carusillo, 2015; Greenberg, 2013), kuruluş
bakımı altında olan çocukların sorunları (Day, Somers, Darden and Yoon , 2015),

istismar mağduru çocuklar ve sorunları gibi, çok geniş bir yelpazede hizmet
sağlamaktadır. Öte yandan okul çocuğun toplumsallaşmasında; okul
başarısı ise, gençlerin uyumunda ve okula bağlılığında önemli bir yere
sahiptir (Alptekin ve Duyan, 2011). Bu nedenlerle, okul sosyal hizmeti (OSH)
uygulamasında odak, öğrencilerin potansiyellerini en üst seviyeye
çıkarmalarına engel olan her türlü “sorun”dur. Bu bağlamda temel amaç,
okul sisteminin amacına uygun olarak okul performansı ve akademik
başarının önünde engel oluşturan konu ve sorunlardır. “Şiddet”, bu
sorunlardan yalnızca birisidir.
Ülkemizde yeni uygulanmaya başlayacak olan okul sosyal
hizmetinin amacının, okul sosyal hizmet birimlerinin görevlerinin ve okul
sosyal çalışmacılarının rollerinin doğru tanımlanmasının, uygulamadan
istenen sonuçların elde edilebilmesi, özellikle önleyici hizmetlerin
oluşturulması ve geleceğe dönük olarak çocuk, aile ve toplum refahının
sağlanmasında çok önemli olduğu düşünülmektedir. Bu amaca yönelik
olarak ülkemizde de bazı çalışmalar bulunmaktadır. Duman’ın (2000),
Ankara liselerinde çeteye katılma potansiyeli olan bir grup öğrenciyle sosyal
grup çalışması yaparak sonuçlarını değerlendirdiği araştırma ile okul sosyal
hizmetinin kapsamını ve sosyal mesleği içindeki yerini de ele aldığı
çalışması (Duman, 2001); Özbesler ve Duyan’ın (2009), okul sosyal
çalışmacılarının rollerini ortaya koydukları makale; Aykara’nın (2010),
“kaynaştırma eğitiminde yer alan bedensel engelli öğrencilerin sosyal
uyumlarını etkileyen etmenlerin belirlenmesi” amacıyla gerçekleştirdiği
araştırma; Karakaya’nın (2012), “ilköğretim düzeyinde ailenin eğitime
katılımını etkileyen etmenlerin belirlenmesi ve sosyal çalışmacı ihtiyacının
ortaya çıkarılması” amacıyla gerçekleştirdiği araştırma; Kılıç’ın (2014), aile
danışmanlığı hizmetlerinin okul temelli olarak sunulmasını incelediği ve
okul sosyal hizmeti için bir model önerisinde bulunduğu araştırması bu
çalışmalardandır. Bu çalışmalarda okul sosyal hizmetinin amaçları, okul
sosyal çalışmacılarının rolleri ve okul sosyal hizmeti birimlerinin görevleri
üzerinde ayrıntılı olarak durulmuştur. Bu nedenle bu makalede bu konuların
açıklığa kavuşturulması amaçlanmamakla birlikte katkı sağlamak amacıyla
okul sosyal hizmetinin tarihsel gelişimi üzerinde durulacaktır.
Öte yandan okul sosyal hizmetinin amacının, kapsamının, OSH
birimlerinin görevlerinin, okul sosyal çalışmacılarının rollerinin doğru
tanımlanması kadar, OSH’ nin hangi yaklaşımlar üzerine temellendiği ve
bazı uygulama modeli örneklerinin bilinmesinin de, OSH uygulamalarının
hem anlaşılabilmesi hem de sağlam temellere oturması açısından önemlidir.
Bugüne kadar ülkemizde yapılan çalışmalarda, okul sosyal hizmetinde
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benimsenen yaklaşımlardan kısaca söz edildiği olsa da, araştırmasında model
önerisi sunan Kılıç’ın (2014) çalışması da dâhil olmak üzere uygulamanın
nasıl yapılacağına dair benimsenen model örnekleri üzerinde durulmamıştır.
Bu makalenin temel amacı da, okul sosyal hizmetinin üzerine temellendiği
bazı yaklaşımları ve ülkemizdeki uygulamalara ışık tutabileceği düşünülen
ve daha önce yurt içindeki herhangi bir çalışmada ele alınmamış olan bazı
model örneklerini tanıtmaktır.
Bu nedenle bu makalede, okul sosyal hizmeti uygulamasının amaç
ve kapsamının doğru tanımlanmasına katkı sağlamak amacıyla, hangi
ihtiyaçlara cevap vermek için başladığını, nasıl geliştiğini bilmek gerektiği
düşüncesiyle; önce okul sosyal hizmetinin tarihsel gelişimi ve halen
uygulama ile ilgili yaşanan sorunlar, uygulamanın başladığı, dolayısıyla en
eski ve oturmuş geçmişe sahip ülke olan ABD temelinde ele alınarak bir
perspektif sunulmaya çalışılacaktır. Sonra; OSH uygulamalarının üzerine
temellendiği ana yaklaşım olan ekolojik yaklaşım ve son yıllarda literatürde
yerini alan yeni bir yaklaşım olan “müdahaleye tepki” yaklaşımı üzerinde
durulacaktır. Son olarak da, OSH uygulamalarının hem okul ve öğrenciye
özgü hangi durumlarda kullanıldığının; hem de uygulamaların nasıl
yapılacağının anlaşılmasını sağlayabileceği düşünülen bazı uygulama
modelleri tanıtılacaktır.
1. Okul Sosyal Hizmetinin Tarihsel Gelişimi
Geçmişi 20. yüzyılın başlarına dayanan okul sosyal hizmet
birimlerinin gelişimi, çocukların zorunlu okula katılımı ve devamıyla ilgili
yasal düzenlemelerden; çocuğun bireysel farklılıklarının eğitimciler ve diğer
hizmet sağlayıcılar tarafından tanınmasından ve çocuk ve gençlerin
yaşamında okulun stratejik öneminin toplumsal gerçeklik olarak kabulünden
etkilenmiştir (Costin, 1969; aktaran, Allen-Mears, 1996).
20. yüzyılın başında ABD’deki devlet okullarındaki binlerce yoksul,
işçi sınıfı ve göçmen çocuğun yarattığı benzeri görülmemiş sosyo-ekonomik,
kültürel ve dilsel çeşitlilik karşılanması imkânsız talepler meydana
getirmiştir. Kentleşmeye geçiş sürecinin sorunsuz gerçekleşmesinde,
çocukların okula katılım ve devamının sağlanmasını gerekli görülerek,
zorunlu okula devam yasaları getirilmiştir. Ancak eğitimciler, özellikle göçle
gelen yeni halkı eğitime dâhil etmek ve devamını sağlamada başarısız
olduklarında baskılarla karşılaşmışlar ve okul sosyal hizmeti, bu baskılara
cevap olarak ortaya çıkmıştır. Öğretmenlik ve sosyal çalışmacılığı bir arada
yapan ziyaretçi öğretmenler, 1890’larda resmi okul temelli ilk sosyal hizmet
sağlayıcıları olmuştur (Broom ve Trowbridge, 1926:655; aktaran, Phillipo ve Blosser,
2013).
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Costin (1978; aktaran, Corbin, 2005), ziyaretçi öğretmenlerin çift yönlü
iki rolü olduğunu vurgulamaktadır. Bu roller, çocuklarının okula devamının
önemi hakkında aileleri eğitmek ve desteklemek ile çocukların sınıf içindeki
deneyimleri ve koşulları hakkında eğitimcilere bilgi sağlamaktır. Stuart, bu
nedenle bu dönemi “karşılıklı uyum” yönelimi olarak isimlendirmiştir (Corbin,
2005).

1923 yılında başlatılan Çocuk Suçluluğunu Önleme Genel Refah
Programı ile, 30 Amerika Birleşik Devletleri (ABD) şehrinde 3 yıl ziyaretçi
öğretmenler finanse edilmiştir. Bu finansman ziyaretçi öğretmenlerin
görünürlüğünü ve sayısını genişletmiş ve pozisyonlarının eğitim kurumları
tarafından uzun vadeli desteklenmesini sağlamıştır. Bu programın
değerlendirmeleri araştırma bulgularını oluştururken aynı zamanda ziyaretçi
öğretmenlerin temel görevlerini açığa çıkarmıştır (Phillipo ve Blosser, 2013).
Aynı dönemdeki, Ruh Sağlığı Hareketi de, okullardaki sosyal
hizmet sağlayıcıları için terapötik rolün başlangıcı olmuştur (Allen-Mears,
1996). Bu rol, ziyaretçi öğretmenlerin vurgusunun, sosyal reformdan,
önlemeye ve psikolojik uyumsuzluk tedavisine kaymasına ve okul sosyal
hizmetinin, okul ortamındaki konuları tanımlamadan daha çok bireyleri
tedavi etme üzerine odaklanan meşru bir kimlik edinmesine neden olmuştur.
Uygulamanın meşruiyet kazanmasında, bazılarının ve özellikle sosyal
hizmet lideri Editt Aboot’ın (1931/1942; aktaran, Phillipo ve Blosser, 2013), ziyaretçi
öğretmenlerin mesleki bilgi, anlayış ve deneyime sahip olmalarının zorunlu
olduğunu, bunu da sadece iyi donanımlı bir sosyal hizmet meslek okulunun
verebileceğini savunması da etkili olmuştur (Phillipo ve Blosser, 2013).
1930’lardaki büyük buhran sırasında muhtaç ailelere yiyecek ve
barınak hizmeti sağlanmasında (Allen-Meares, 1996) okul sosyal
çalışmacılarının kaynak sağlayıcılık ve aracılık rolleri öne çıkmaya başladı.
Böylece, 1918’deki zorunlu okula devam yasaları ile sadece öğrenim
çağındaki çocukları eğitime katma ve okul devamını sağlama amacıyla
başlayan okul sosyal hizmeti uygulamaları, 1930’larda” öğrencilerin
ailelerini de içine alarak” (Richard ve Sosa, 2014) yeni bir yön kazandı.
1930 ve 40’larda okul sosyal çalışmacıları, Sedlak’ın (1997; aktaran,
Phillipo ve Blosser, 2013), “orta sınıf banliyö gençliğinin duygusal sorunlarının
azaltılmasına adanmışlık” olarak tanımladığı klinik role yöneldiler. Aynı
zamanda, okul sosyal çalışmacıları, devlet finansmanı ile giderek daha fazla
desteklenmeye ve alan büyümeye başladı. 1930’lar ve 1940’larda
hareketlilik, okul sosyal hizmetinin büyümesi için anahtar konumunda olan
ve birbirini destekleyen saha düzeyinde yapılanmaların gelişimiyle arttı
(Phillipo ve Blosser, 2013). Okul sosyal çalışmacılarının klinik rolüne vurgu,
sosyal durum çalışmasından öğrencilerin bireysel ve motivasyonel
sorunlarıyla ilgili çalışmalara kayış 1960’larda da sürdü (Allen-Mears, 1996;
Corbin, 2005). Savunuculuk ve sosyal reform hareketinin önemi azaldı. Ancak
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1960 ve 70’lerde ebeveynler ve topluluklarla artan çalışmalar bu
uygulamalara dâhil oldu (Corbin, 2005).
1965’de İlköğretim ve Ortaöğretim Yasası, 1975’de Tüm Engelli
Çocukların Eğitimi Yasası, çocukların geçmişlerine, sosyal çevrelerine,
farklılıklarına bakılmaksızın her çocuk için eşit eğitimsel fırsatlar yaratmayı
amaçlamıştır (Allen-Mears, 1996). Yasa, okul sosyal çalışmacılarının rollerini,
bireysel ve grup danışmanlığı sağlamak, toplum kaynaklarını harekete
geçirmek, öğrenci uyumunu sağlamak için ev ve okul bağlantısını kurmak
olarak tanımlamıştır. (Humes ve Hohenshil, 1987).
1990’larda okul sosyal hizmetini destekleyen ulusal örgütler,
eğitimin daha fazla çeşitlilik ve dezavantajlı öğrenci içermesiyle birlikte
büyüyerek, uygulama için ulusal standartların ve okul sosyal hizmeti
uygulamaları için yeterlilik gereksinimlerinin oluşturulmasını teşvik etmiştir.
NASW’ın 2002 ve 2012 yıllarındaki okul sosyal hizmeti için belirlediği
ulusal standartları mevcut olsa da halen yeterlilik gereksinimleri ve tutarlı
ulusal standartlar oluşturulmuş değildir (Richard ve Sossa, 2014).
Tüm bu gelişmelere ve 100 yıllık geçmişe rağmen, okul temelli
sosyal hizmet uygulamasının ilk başladığı ABD’de dahi, halen okul sosyal
çalışmacılarının rolleriyle ilgili sorunlar devam ettiği anlaşılmaktadır. Bu
sorunlardan bazıları: okul sosyal hizmeti belirsiz, bağlam bağımlı ve sürekli
değişmeye devam ettiği için okul sosyal çalışmacılarının uygulama rollerinin
de belirsiz olması ve hala okul sosyal çalışmacılarının görevlerinin yeniden
tanımlanmaya ihtiyaç duyulması; okul sosyal çalışmacılarının, okul
psikoloğu ve okul danışmanın üst üste binen ve ayrılan rollerinin anlaşılması
ve ayrışması ihtiyacı; okul yöneticilerinin okul sosyal çalışmacılarının ne
yaptığını bilmediği; okul sosyal çalışmacılarının eğitimlerinin yeterliliği;
sosyal hizmet okullarının müfredatının okullarda yaşanan sorunlara özgü
yeniden düzenlenmesi gerekliliği tartışmalarıdır (Richard ve Sosa, 2014; Corbin,
2005; Agresta 2004; Altshuler ve Reid Webb, 2009; Cosner ve O’Connor, 2010 ).

2. Okul Sosyal Hizmetinde Teorik Yaklaşımlar
Okul sosyal hizmeti uygulamasında, sosyal hizmet mesleğinin
tarihsel gelişimine uygun olarak klinik yaklaşım (Clancy, 1995:42; Constable,
2008:20; Costin, 1975:136), genel sistem yaklaşımı (Duyan, 2010:131) ve ekolojik
yaklaşım (Duyan, 2010:153) gibi çeşitli uygulama yaklaşımları benimsenmiştir.
Son yıllarda okul sosyal hizmeti içinde yer alan özel alanlara özgü müdahale
yaklaşımları da benimsenmektedir. Ancak bu başlık altında, okul sosyal
hizmeti uygulamalarında genel olarak temel yaklaşım olarak benimsenen
ekolojik yaklaşım ile son yıllarda özellikle öğrenme güçlüğü yaşayan
çocuklarla çalışırken önerilen yeni bir yaklaşım olan “Müdahaleye Tepki”
(MT) yaklaşımı tanıtılacaktır.
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2.1. Ekolojik Yaklaşım
Okul sosyal hizmeti uygulamasını diğer okul temelli mesleklerden
ayıran vurgu, marjinalize olmuş ve ezilen popülasyona hizmet olduğu kadar,
alan uygulamasının teoriksel temelinin ekolojik sistem perspektifi üzerine
oturmasıdır (Richard ve Sosa, 2014).
Ekolojik yaklaşım, sosyal hizmet uygulamalarında sık tercih edilen,
okul sosyal hizmetinde özel etkileri olan ekolojik bir benzetmedir. Bu
benzetme okulu hem kompleks bir sosyal sistem olarak hem de daha büyük
bir toplumun küçük parçası olarak görmek için yararlı bir araçtır. Bu
yaklaşımda dikkat, herhangi bir parça, sistem ya da öğrencinin durumundan
çok, önemli sistemler ya da bireylerin tümüne yönelir. Odak, öğrenciler ve
onların farklı çevreleri arasındaki işleyiş ve etkileşimlerin sosyal süreci
üzerinedir. Bu analitik aracın diğer vurgusu, uygulayıcıların rollerinin
bireyler, çevreleri ya da her ikisindeki değişiklikleri etkilemesidir. Okulun
sosyal ve kurumsal rolleri, bilgilerin yararlı becerilere dönüşümünü
sağlamak ve değerleri öğretmek ve toplumsal düzeni sürdürmek amacıyla
davranışların sosyal uygunluğuna rehberlik etmektir. (Allen-Meares, 1996)
Ekolojik sistem yaklaşımı a) gençleri davranışlarını etkileyen daha
büyük sistemlerin bir parçası olarak görmek gerekliliğini ve b) çoklu
sistemler arasındaki etkileşimlere müdahalenin gerekliliğini savunur (AllenMaers ve Montgomary, 2014).

Ekolojik okul sosyal hizmeti, durumdan çok sürece ait bir teoridir.
Sosyal çalışmacının çalışma odağı, bireysel düzeyde “sorun” çocuk değil,
okul ortamı içinde ortaya çıkan sistemlerdeki sosyal etkileşim türleridir.
Okul sosyal çalışmacılarının, mikro ve makro seviyedeki sistemler
arasındaki karşılıklı ilişkiyi dikkate almalı ve bu ilişkilerin, hizmet edilen
öğrencilerin yaşamları üzerindeki etkilerini incelemelidir. Bu teoriyi okul
sosyal hizmeti uygulamalarında tam olarak hayata geçirebilmek için, okul
sosyal
çalışmacılarının
mikro
seviyedeki
etkileşimlerle
sınırlı
müdahalelerden kavramsal olarak uzak durması gerekir. (Clancy, 1995:40-43)
Okul sosyal çalışmacılarının, bir çocuğu etkileyen mikrosistemler,
ekzosistemler ve makrosistemlerin nasıl olduğunun farkında olup, hangi
düzeyin müdahale hedefi olacağına karar vermesi gereklidir (Allen-Meares,
2004; aktaran, Corbin, 2005). Yani çocuğu, bir sınıf, okul, okul bölgesi, aile ve
toplumla iç içe olarak görmeli, incelemeli; bu sistemlerin her birinin daha
büyük sosyal ve tarihsel bağlamını gözönünde bulundurmalıdır (Richard&Sosa,
2014). Ekolojik perspektifi kullanan sosyal çalışmacı, öğrenci sorunları
üzerinde çeşitli sistemlerin etkisini incelemek için okul iklimini önemli
ölçüde dikkate almalıdır (Corbin, 2005).
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2.2. Müdahaleye Tepki Yaklaşımı
Okul sosyal hizmetinde sorun türüyle bağlantılı olarak son yıllarda
gelişmiş olan yeni bir yaklaşım da “Müdahaleye Tepki” yaklaşımıdır.
“Müdahalaye Tepki” kavramı, 1975 yılında çıkan Tüm Engelli Çocukların
Eğitimi Yasası’nda 2004 yılında yapılan değişikliklerle tanınmıştır.
Geçmişte değerlendirme ve müdahale düzenlemeleri, özel eğitim
birimleriyle ilişkili olarak görülürken, Müdahaleye Tepki, bu bakış açısının
örgün eğitime de uygulanmasını gerektirmiştir. Akademik performansı kötü
öğrenci değerlendirme için özel eğitim birimine yönlendirilmeden önce,
eğitimsel ihtiyaçlarının tanımlanması için, örgün eğitim sınıflarında, kanıta
dayalı müfredat müdahalelerinin uygulanması ve izlenmesi gerekmektedir.
Bu nedenle özel eğitim ve örgün eğitim hizmetlerinin birlikte çalışmasını
sağlamak üzere yasal düzenlemeler yapıldı. Böylece, öğrencinin başarısı için
tüm personelin bazı sorumluluklar alması gerekmiştir.
Müdahaleye Tepki, özellikle özel öğrenme güçlüğü yaşayan
çocuklarla çalışırken - aynı zamanda düşük akademik ilerleme riski gösteren
öğrenciler için de-, öğrenme çıktılarının yakından izlenerek, daha fazla
kanıta dayalı öğretim sağlanarak ve müdahalelerin doğasının ve yapısının
öğrenci tepkilerine bağlı olarak düzenlenerek tespit edildiği çok katmanlı bir
müfredat yaklaşımı olarak benimsenmiştir. Müdahaleye Tepki, öğrencinin
akademik başarısını en üst seviyeye çıkartmak ve okul başarısına müdahale
eden davranışları en aza indirmek için de fonksiyonel bir müdahale
yaklaşımıdır. Bu yaklaşım okulu, sınıfı ve bireyleri içeren, çoklu düzeylerde
değerlendirme ve müdahale uygulamalarından oluşur (Sabatino, 2009; Peckover
vd., 2013).

Müdahaleye Tepki, “öğrenci ihtiyaçlarıyla eşleştirilmiş yüksek
kaliteli öğretim ve müdahale sağlayan, öğretim ve amaçlardaki değişiklikler
hakkında karar vermek için süreci izleyen, önemli eğitimsel kararları, çocuk
tepkilerinden elde edilen verilere göre uygulayan” bir yaklaşım olarak
tanımlanmaktadır (Batsche vd., 2005; aktaran, Peckover vd., 2013).
Müdahaleye Tepki yaklaşımı, aynı zamanda, “eğitimsel sonuçları
geliştirmek ve kaliteli program ve uygulamalar sunmak için tasarlanmış üç
aşamalı bir problem çözme modeli” (Sabatino vd., 2013); “yoğunluğu aşamalı
bir şekilde giderek artan bir şema aracılığı ile, destekleri ve müdahaleleri
ayıran üç aşamalı bir sistem” (Clark ve Tilly, 2010; aktaran, Peckover vd., 2013)
olarak da tanımlanmaktadır. Bu aşamalar, evrensel ya da okul düzeyindeki
davranışsal ya da öğretimsel destekler; hedeflenen grup çapındaki önleme ve
iyileştirme hizmetleri; yoğun bireyselleştirilmiş öğrenci müdahalelerdir
(Sabatino vd., 2013; Peckover vd., 2013).

Ayrıca, akademik ve davranışsal olarak iki ayrı çerçeveye
ayrılmaktadır. Bu ayrım, iki alan her ne kadar birbirine bağlantılı olsa da,
akademik müdahale ve destekler ile davranışsal müdahale ve desteklerin
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birbirinden çok farklı olabilmesi nedeniyle okul sosyal hizmeti uygulaması
açısından önemlidir (Peckover vd., 2013).
Müdahaleye Tepki, okul sisteminin yetrsizliklerinde, özel eğitim
hizmetlerinin yeterlilik ve değerlendirmeleri arasındaki farklılıkların
izlenmesi için bilimsel olarak desteklenen yöntemlerin kullanımına; veriye
dayalı karar verme ve genel eğitim sistemi içindeki öğrencilerin
ilerlemelerine odaklanır. Bu yaklaşım beş bilimsel yönteme dayanmaktadır:
1) Veri toplama ve tanımlama ve sorun analizi, 2) Müdahale vaadi, 3)
Uygulama planları 4) Öğrenci ilerlemesini izleme ve 5) Gereksinimlere göre
hizmetlerin revizyonu ve yorumlanması (Sabatino vd., 2013)
Henüz bu yaklaşımı destekleyen yeterli araştırma verisi bulunmasa
da, nitelikli eğitim, bilimsel olarak desteklenen davranışsal ve öğretimsel
destekler ile başarısız olması beklenmemektedir. (Sabatino vd., 2013)
3. Okul Sosyal Hizmetinde Uygulama Modelleri
Bu başlık altında, sosyal çalışma müdahalesinin nasıl yapılacağını
ayrıntılandırarak ortaya koyan bazı müdahale modelleri tanıtılacaktır. Bu
modellerden ilki, aile terapisi uygulayan sosyal hizmet uzmanları için
önerilmektedir. Diğerleri ise, konsültasyon üzerine temellenen ve birbirine
bağlı olarak basamaklandırılan altı konsültasyon modelidir. Tanıtmak için
aile terapisi uygulayan sosyal çalışmacı için bir model seçilmesinin nedeni,
okul sosyal hizmeti uygulamasının odağında öğrenci olmakla birlikte, aile
katılımı ve işleyişinin önemine dikkat çekmektir. Konsültasyon modelinin
seçilmesinin nedeni ise, öğrenci başarısı ve sorunların ortaya çıkmasında
etkili tüm sistemin göz önünde bulundurulması ve okul sosyal hizmeti
birimlerinde ekip çalışmasına yapılan vurgudur.
3.1. Aile Terapisi Uygulayan Sosyal Çalışmacılar İçin Bir Model
Tanıtılacak ilk model, literatürde “aile terapisi uygulayan sosyal
çalışmacılar için bir model” (Greene vd., 1996) olarak geçmektedir. Bu model,
okul içindeki müdahalelerin ve önerilen toplum kaynaklarının başarısızlıkla
sonuçlandığı olgularda karar vermek için geliştirilmiştir. Bu modelin
geliştirilmesinde, 1) bir çocuğun başarı ya da başarısızlığında; sorunları
önleme ve iyileştirmede; aile katılımı ve işleyişi çok önemli olmasına
rağmen, okul sosyal çalışmacılarının daha çok bireysel ve öğrenci grupları
düzeyinde çalışmalar gerçekleştirmeleri; 2) okul sosyal çalışmacılarının
işyükünün çok ağır olması nedeniyle, aile terapisine ihtiyaç duyan ailelerin,
diğer aile terapisi hizmeti veren toplumsal hizmet kuruluşlara
yönlendirilmeleri ancak diğer kuruluşlar yoluyla aileleri takip etmede
başarısızlık yaşanması ve ailelerin okuldaki çalışmalara daha istekli katılım
sağladıklarının görülmesi etkili olmuştur. (Greene vd., 1996).
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Modelin organizasyon çerçevesi, dialektik-sistemik-yapılandırmacı
düşüncedir. Modelin aile terapisi sağlayan okul sosyal çalışmacıları için iki
anahtarı vardır: 1) Yalnızca ayda birer kez aile terapisi oturumu sağlamak ve
2) her oturum sonunda aileye, istikrar ve değişim hakkında yeni fikirler
sağlayan bir mesaj vermek. Bu model, ailelerle hiyerarşik olmayan işbirlikli
çalışmayı savunmaktadır. Bu yaklaşımın sonucu olarak, aileler tedavi
sürecinde kontrol duygusu ve güçlendirmeyi hissederek deneyimlemelidir.
Modelin klinik çalışmasını organize etmede Amerikan “Ruhsal
Araştırmalar Enstitüsü”nün (RAE) altı adımlık yaklaşımı uyarlanmıştır. Bu
adımlar:
Müracaatçı sistemini kazanma
Müracaatçının bakışından problemi tanımlama.
Müracaatçının bakışından amaçları tanımlama.
Birinci dereceden değişim içeren çözüm
belirlemek.
5. Müdahaleleri uygulama ve geliştirme
6. Sonlandırma.
1.
2.
3.
4.

girişimlerini

Ayrıca herbir oturum, kendi içinde, Milan sistemik yaklaşımındakine
benzer olarak dört basamaktan oluşur (Tom, 1984; aktaran, Greene, 1996).
1) Aile görüşmesi: Kazanma, problemi ve amaçları tanımlama,
aile haritası oluşturma – ilk oturumda-, dairesel sorgulamayı
kullanma,
çıkabilecek
istisnai
durumları
belirleme
adımlarından oluşmaktadır.
2) Oturum içi ara
3) Müdahale: Hors D'oeuvres’ın Mesaj Tepsisi (Bu terimin
orijinal kaynağının bilinmediği ve aile terapisi yıllıklarından
alındığı belirtilmektedir. Ancak müracaatçıya görüşme
sırasındaki herhangi bir ifadesi, görüşü, saptaması vs.
konularda iltifag ederek savunmaya geçmesinin önüne geçme
ve belirlenen sorun ya da amaçları onun kendi ifadeleriyle
ifadelendirme olarak açıklanmaktadır) ve mesajların
güçlendirilmesi aşamalarından oluşmaktadır.
4) Oturum sonu: Sosyal çalışmacı, gelecek oturumu planladıktan
sonra, mesaj ve anlamı hakkında aileden gelebilecek çok fazla
soruyu önlemek için oturumu hızlıca sonlandırmalıdır. Çünkü
böyle bir durum, oturumun etkisini azaltabilir.
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Her bir oturumda, müdahale arası ve müdahalede bulunma
süresince, RAE’nin altı adımlık yaklaşımındaki adımların ilk beşi de
uygulanmaktadır.
Ayrıca herbir oturumdan iki hafta sonra, aileye, bir önceki oturumda
elde edilen başarılar, ele alınan pozitif değişimler, çözümler, güçlükler ve
kaynakları içeren bir mektup gönderilir. Böyle mektupların beş oturuma
eşdeğer nitelikte terapötik etkisi olduğu tahmin edilmektedir.
Bu model uygulanırken, aile terapisinin okul sosyal hizmeti
uygulamalarında verilen pek çok hizmetten sadece birisi olduğuna ve çoklu
düzeylerde müdahale ve işbirliklerinin yapılması gerekliliğine dikkat
çekilmektedir (Greene vd., 1996).
3.2. Konsültasyon Modelleri
Tanıtılacak diğer model bir konsültasyon modeli olup, Gallessich’in
geliştirdiği altı konsültasyon modelinin Sabatino (2009) tarafından okul
sosyal hizmetine uyarlanmış halidir.
Konsültasyon, dolaylı bir müdahale yöntemi olup yönetim ve
denetim ilişkisinden farklıdır. Konsültasyona katılan değerlendirme
pozisyonundaki kişinin doğrudan sorumluluğu yoktur. Buradaki
konsültasyon, bireysel sorunları çözmekten çok işle ilgili zorlukları çözmeye
yönelik olduğu için terapiden de farklıdır. (Caplan & Caplan, 1993; aktaran,
Sabatino, 2009). İşle ilgili sorunlar ise çalışma kültürü, çalışma ilişkileri ve
mesleki dildir. Okul sosyal hizmeti birimleri çoğunlukla zaten konsültasyon
yapmaktadırlar ve okul sosyal çalışmacıları da bu konsültasyonda yer alan
meslek elemanlarından birisidir. Sabatino’nun (2009) okul sosyal hizmeti
birimleri için konsültasyon modelleri sunmasının amacı, bu konsültasyon
hizmetlerini planlama ve uygulamaların daha nitelikli hale getirilmesi için
meslek elemanlarının bilgilerini ve yeteneklerini arttırmaktır .
Gallessich (1982; aktaran, Sabatino, 2009), ortak amacı, hizmet sunumu
ve kurum performansını arttırmak olan altı konsültasyon modelinin ilke ve
süreçlerini ayrıntılı olarak açıklamıştır. Bu modeller, “organizasyonel
konsültasyon”,
“program
konsültasyonu”,
“eğitim ve
öğretim
konsültasyonu”, “ruh sağlığı konsültasyonu”, “davranışsal konsültasyon” ve
“klinik konsültasyon” modelleridir. Bu modellerde:
Özel amaçlar, yapıların, hizmetlerin, süreçlerin ve insanlara göre
değişen hedeflerdir. Değişimin yararlanıcıları da değişmekte ve tüm nüfus,
nüfusun bir bölümü ya da bireyler olarabilmektedir.
Problem formülasyonu, hangi konsültasyon modelinin seçileğine
büyük ölçüde rehberlik eder. Problem formülasyonu, değişimin
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yararlanıcıları ve sorunun tek ya da çoklu olmasına, daha fazla yapı ve süreç
analizi gerektirmesi göz önünde bulundurularak yapılır.
Değişim metodları, konsültasyon amaçlarına ve eğitim, teşhis,
reçete, tedavi, yöneltme, duygusal destek ve değişim stratejilerinin
kolaylaştırılmasını içeren problem tanımına ulaşmak için gereklidir. Bunun
için, sorunları anlamak için istişareyi de içeren, yapısal, teknolojik ve süreç
performansının inlenmesini; yönetim ve geribildirim sistemlerinin gözden
geçirilmesini ve çalışma kültürünün değerlendirilmesini içeren çeşitli teknik
prosedürler gerekebilir.
Sabatino (2009), Gallessich’ın (1982) tanımladığı konsültasyon
modellerini, okul sosyal hizmet konsültasyon servislerine adapte etmiştir
(Tablo 1).
Örgütsel konsültasyon modelinde, sistem düzeyinde politika
geliştirme pozisyonunda olan OSH birimleri yöneticileri içindir. Okul sosyal
hizmeti birimlerindeki personel için olmasına rağmen, okuldaki diğer hizmet
birimleri için de kullanılabilir. Buradaki müracaatçı sistemi okulun kendisi
ve okul çalışanlarıdır.
Program konsültasyon modelinde, karşılanmamış bir ihtiyacı
karşılamak ya da özel bir popülasyona yardım eden özellikli bir hizmetin
başarılı bir şekilde geliştirilmesi ve uygulanması gibi planlama ihtiyaçları
için kullanılır. Genel eğitimde, özel eğitimde, erken müdahalede ya da okul
sonrası programları planmada kullanılabilir. Merkezi problem, genellikle
beklenmedik sonuçlardır.
Eğitim ve öğretim konsültasyon modelinde ortak amaç, bilgi,
yöntemler, araçlar ve malzemelerle ilgili bilgi iletmek ve beceri
geliştirmektir. Problem konsülte edilenin ihtiyacına göre tanımlanır.
Değişim, konferanslar, medya araçları, küçük grup tartışmaları,
yapılandırılmış deneyimler, geri bildirimler, rol modeller aracılığı ile
sağlanır.
Ruh sağlığı konsütasyon modelindeki amaç, konsülte edilenin
stresli çalışma koşullarıyla başa çıkma yeteneği ve çalışma performansını
geliştirmektedir. Sorunların bilgi, beceri ve güven eksikliğinden
kaynaklandığı görüşü vardır. Bazı durumlarda, konsülte edilenin kendi
duygusal problemlerinin çalışma ortamındaki performansını, problem çözme
yeteneğini ya da etkileşimini olumsuz etkilediği de olabilir. Değişim teknik
bilgi sağlayarak, yeteneklerini geliştirme ve özgüveni arttırmayla
gerçekleştirilir.
Davranışsal konsültasyon modelindeki istenen amaç, okul, sınıf
ya da bireyse-öğrenci düzeyinde istenmeyen davranışların sıklığını azaltma,
istenen davranışların sıklığını arttırmakdır. Problem, öğrenme süreçleriyle
müdahale edilen davranışı, öğrenilmiş ya da pekiştirilmiş işlevsiz davranış
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olarak kavramsallaştırılmaktadır. Değişim, istenmeyen davranışı klasik
araştırma adımlarını kullanarak, gözlemleyerek ve değişim için bir temel
geliştirmek için kayıt tutarak tanımlama; güncel davranışların analizi; bu
davranışların öncülleri ve sonuçlarını ve davranış değişikliği için seçilen
koşullu pekiştireçlerin analizini yaparak gerçekleştirilir.
Klinik konsültasyon modelinin amacı, problemi iyileştiren ya da
hafifleten doğrudan değerlendirme ve müdahale önerisi ile müracaatçıya
normal fonksiyonlarını kazandırmaktır. Problem formülasyonunun merkezi,
müracaatçının teşhis edilen işlevsizliğindeki uzmanlık eksikliğinin konsülte
edilmesidir.

Tablo 1: Seçilen karekteristiklere göre tanımlanan konsültasyon
modelleri
Konsültasyon Kapsamlı
Modelleri
Amaç

Problem
Formülasyonu

Genel
Değişim
Metodu

Örgüt

Sorunları yapı ve
süreçlerle ilişkilendirme
geliştirme

Liderlik,
yönetim,
denetim, güç,
motivasyon,
kültür, iletişim
sorunlarını
tanımlama

Uzmanlık eksikliği
beklenmedik sonuçlar

Program amaç
ve
hedeflerinin;
Uygulaması ve
normların
gözden
geçirilmesi

Bilgi İletimi

Eğitim ve uzmanlık
eksikliği; bilgi araçları

Bilgilendirmek

Konsültanların
çalışma
performanslarını
geliştirme

Bilgi, güven ya da
tarafsızlık eksikliği

Eğitim,
öğretim,
destek,
kolaylaştırmak

Etkililiği arttırma

Program
İlerleme/ hizmet
geliştirme

Eğitim
Öğretim

ve

Ruh sağlığı

Davranışsal

Hedef
davranışı,
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Klinik

Hedeflenen davranışı
geliştirme

Hedeflenen davranışı
arttırma ya da azaltma

İyileştirme veya
hafifletmek için
problem
değerlendirmek

Uzmanlık eksikliği

öncüllerini ve
pekiştiricilerini
tanımlama;
Davranışı
güçlendirmek
için acil durum
planı
uygulamak;
Teşhis, reçete
ve tedavi
önerileri
seçenekleri

Kaynak: (Sabatino, 2009)
Klinik konsültasyon yöntemleri, teşhis, reçeteleme ve tedavinin
standart yöntemleridir. Klinik konsültasyon, değişimin, ampirik kanıtlar ve
danışmaya ihtiyaç duyulan bilgilerin aktarılması üzerine temellendiğini
varsayar. Danışanı eğitimek için yasal uzmanlık ve otorite önerisiyle
sürdürülen mesleki güç kullanılır. Böylece, müracaatçının fonksiyonları
güçlendirilir.
Sabatino (McClung ve Stunden, 1970; aktaran, 2009), konsültasyon
modellerinin kullanımını destekleyen tarihsel uygulama araştırmaları
olduğunu belirtmektedir. Okul sosyal çalışmacıları için en önemli şey, her
bir okul için o okulun ihtiyacını karşılayan bir konsültasyon modelini adapte
etmektir.

Sonuç
Dünyada bir asırlık bir geçmişe sahip okul sosyal hizmetinin
ülkemizde başlaması için kararlar alındığı bu dönemde, uygulamanın sağlam
temellere oturtularak başlaması hem sosyal hizmet mesleği hem okullar ve
öğrenciler hem de ülke geleceği çok önemlidir. Bu nedenle, dünyada halen
bu alanda yaşanan sorunların neler olduğu ve uygulanan modeller
bilinmelidir. Ancak sosyal hizmet uygulamasının ülkeye ve alana özgü
olarak gerçekleştirilmesi gerekliliği de önemsenmelidir.
Bu bağlamda, bu makalede sunulan okul sosyal hizmeti uygulama
modellerininde ülkemizdeki uygulamalara rehberlik edebileceği ancak
doğrudan uygulanamayacağı da göz önünde bulundurulmalıdır.
Dünyada halen okul sosyal çalışmacılarının OSH birimlerinde
çalışan diğer meslek elemanları ile mesleki rollerinin ayrıştırlmasında
güçlükler olduğu belirtilirken, aile terapisi uygulayan okul sosyal
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çalışmacıları için önerilen modelde kullanılan “terapi” sözünün özellikle
okullarda çalışan psikolojik danışmanlarda rahatsızlık yaratabileceği
düşünülmektedir. Öte yandan, model önerisini sunan Greene ve diğerlerinin
de (1996) belirttiği gibi, ayda sadece bir kez gerçekleştirilen görüşmelerin
öğrenci ve ailesinin sorunlarına çözüm yaratmada yetersiz kalabileceği
düşünülmektedir. Ancak bu model, okul sosyal hizmeti uygulamasının
odağında öğrenci olmakla birlikte, aile katılımı ve işleyişinin önemine vurgu
yapması açısından dikkate değerdir.
Sabatino’nun (2009) önerdiği konsültasyon modellerinin ise, okul
sosyal çalışmacılarının sadece doğrudan öğrenci sorunlarıyla değil, aynı
zamanda öğrencileri etkileyen okul çalışanlarının performansı ve okul iklimi
ile de ilgili rolleri olduğunu göstermesi bakımından önemlidir.
Bu model, öğrenci başarısızlığında ve sorunlarında etkili tüm
sistemin göz önünde bulundurulması ve okul sosyal hizmeti birimlerinde
ekip çalışmasına vurgu yapması açısından da önemlidir. Ancak bu modelin
ülkemizde uygulanabilmesi için, OSH birimleri mevzuatı oluşturulurken
“Ulusal Çocuk Hakları Strateji Belgesi ve Eylem Planı”nında yer aldığı
şekliyle “Okullarda çocuk, aile ve okul yönetimi arasında gerekli işbirliğini
sağlamak ve şiddet öyküsü olan çocukları tespit ederek psiko-sosyal yönden
desteklemek amacıyla” sınırlandırılmaması gerekmektedir. Aynı zamanda,
bu birimlerde çalışan tüm meslek elemanlarının görevlerini yerine
getirmesini kolaylaştıracak ve birimleri güçlendirecek önlemler alınması
gerekmektedir.
Bu nedenle, ülkemizde uygulanması için hazırlıkları süren OSH
birimlerinde görev yapacak sosyal çalışmacı yeterli donanıma sahip ve OSH
uygulama modellerinden haberdar ve uygulama becerisine sahip olarak
yetiştirmek için sosyal hizmet okullarının müfredatında bir an önce gerekli
düzenlemeler yapılmalıdır.
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Özet
Bir alanın sahip olduğu doğal özellikler, üzerindeki yerleşimlerin gelişimi
ve şekillenmesinde büyük bir rol oynamaktadır. Antalya ilinin Korkuteli ilçesinde
yer alan Beğiş Susuzu doğal peyzajın yapılaşma ve yerleşme üzerindeki etkilerini
yansıtan yerleşimlerden biridir.
Bu çalışmada Beğiş Susuzu örneğinde kırsal konut mimarisinin
oluşumunda doğal peyzaj özelliklerinin etkisinin ortaya konulması amaçlanmıştır.
Kırsal mimari ve konutlar yer seçimi, malzeme kullanımı ve yapım teknikleri
açısından değerlendirilmiştir. Sonuç olarak jeolojik özellikler, topografya ve iklim
şartlarının konutların yapımı ve yerleşim dokusunun gelişiminde önemli rol
oynadığı belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Antalya, Beğiş Susuzu, Doğal Peyzaj, Konut Mimarisi

Effects of Natural Landscape Features on Rural House
Architecture: The Case Study of Begis Susuzu
Abstract
Natural features of a land play an important role on development and
organization of settlements. Begis Susuzu situated in Korkuteli district of Antalya
province is one of the places reflecting the impact of the natural landscape on
settlement and construction.
In this study, the effect of natural landscape features on the formation of
local architecture was examined in the case of Beğiş Susuzu. Rural architecture and
houses were evaluated in terms of location selection, use of natural material and
construction techniques. As a result, geological features, topography and climatic
conditions were determined to have an important role in construction and placement
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of houses as well as in the development of settlement form.
Key Words: Antalya, Begis Susuzu, Natural Landscape, House Architecture

Giriş
Peyzaj insanlar tarafından algılandığı şekliyle, özellikleri insan
ve/veya doğal faktörlerin karşılıklı etkileşimi sonucu oluşmuş alanlar olarak
tanımlanmaktadır (Council of Europe, 2000; Resmi Gazete, 2003). İnsan ve
doğal çevre arasındaki etkileşimin durumuna göre peyzaj, kültürel ve doğal
olmak üzere iki temel grupta sınıflandırılmaktadır.
Arazi şekilleri, bitki örtüsü, toprak yapısı gibi faktörler doğal peyzajı
oluştururken; insan gruplarının peyzajı kendi faaliyetleri sonucu
şekillendirmesi, onu değişikliğe uğratması ve kendi karakterini yansıtacak
şekilde işlemesi sonucunda kültürel peyzajlar ortaya çıkmaktadır (Arı, 2005:
314). Yerleşim alanları, tarım alanları, bitki ve hayvan yetiştirme ve üretim
için kullanılan arazi parçaları birer kültür peyzajı örneğini temsil ermektedir.
Toplumların doğayı kullanış amaçlarına ve biçimlerine göre
farklılıklar gösteren kültürel peyzajlar kırsal ve kentsel olmak üzere iki farklı
şekilde ortaya çıkmaktadır (Gül, 2000: 100). Kırsal peyzaj doğal çevre
içerisinde gerçekleşen insan faaliyetlerinin görünür ya da görünmez izleri ile
insanların kırsal çevreyle oluşturduğu ilişkilerin bir bütündür. Bu peyzajlarda
bulunan köy yerleşimleri ve kırsal mimarlık ürünleri insan doğa
etkileşiminin en belirgin ve geleneksel örnekleridir.
Kırsal yerleşimlerde bölgesel kimliğin tanınması ve korunmasında
toplumun yapısı, alışkanlıkları, aktiviteleri ve ilişkilerinin yansıması olan
mimari önemli bir unsurdur (Eminağaoğlu ve Çevik, 2005:75). İklim,
yeryüzü şekilleri, toprak ve su gibi doğal peyzaj özellikleri kırsal mimarinin
oluşumunda önemli yer tutmaktadır. Kırsal mimarinin en önemli boyutu bu
yapıların işlevidir ve estetik kaygı ikinci planda gelmektedir (Çekül, 2012:
5). Bu nedenle kırsal yerleşimlere yakın çevreden elde edilen malzemelerle
bölgenin iklimi ve topoğrafyasına uygun, ihtiyacı karşılayacak plan
düzeninde konutlar inşa edilmektedir.
Tarihsel sürekliliğin en yalın tanıkları, kültürel birikimimizin en
öğretici örnekleri olan kırsal yerleşimler ve mimarlık örnekleri, bugün
kentleşme sorunları ile boğuşan fakat yerel kültürlerini korumak ve
yaşatmak isteyen ülkelerin gündemlerinin ilk sıralarında gelmektedir.
Binlerce yıllık birikimin sonucu ortaya çıkan kırsal mimari örnekleri çağdaş
mimarlık uygulamaları için değerli bir esin kaynağı ve korunması gereken
kültürel peyzaj ürünleridir. Bu nedenle kırsal mimarinin sahip olduğu özgün
özelliklerin kavranması; çevresel, yaşamsal ve mekansal değerlerin
korunması ve doğayla kurdukları çözümlerin anlaşılması açısından büyük
önem taşımaktadır.
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Geleneksel konutların şekillenmesinde doğal peyzaj unsurlarının
yanı sıra kültür de önemli rol oynamaktadır. Kültür belirli bir toplumun
üyeleri tarafından paylaşılan, zaman içinde evrimleşerek gelişen ve kuşaktan
kuşağa aktarılan bilgi, ürün ve değerlerin toplamıdır (Tümertekin ve Özgüç
1998:105). Topografik yapı, iklim, jeoloji, bitki örtüsü, hidroloji, toprak
yapısı konutu malzeme, yapım tekniği ve plan organizasyonu açısından
etkileyen faktörlerdir. Ancak benzer doğal ortamlarda yaşayan toplulukların
oluşturdukları yerleşimler ve konutların birbirinden önemli farklılıklar
gösterdiği de görülmektedir. Bunun nedeni aynı bölgedeki kültürel
farklılığın mimariyi çeşitlendirmesidir. Gür’e (2000) göre konut kültürün
peyzaj üzerindeki en somut yansımasıdır (Gür, 2000:47).
Köse (2005) yapmış olduğu çalışmasında mimari biçimlenmelerde
kültürün etkin rolünün olduğunu; Anadolu’daki özgün konut tipi ve planının
köklerinin Türk kültürü temellerinde saklı olduğunu belirtmiştir
(2005:184).Tarihsel süreç içerisinde farklı kültürler etraflarındaki doğal
çevreden farklı şekillerde etkilenmişlerdir. Hatta bir kültür grubu için önemli
olan bir kaynak bir başkası için tümüyle değersiz sayılabilmiştir (Tümertekin
ve Özgüç 1998: 120). Bu nedenle farklı tip, form ve görünümlerde konutlar
üretilmiş ve yerleşimler ortaya çıkmıştır. Bunun yanı sıra aynı kültürel
yapıya sahip olan toplulukların farklı görünümde ve yapıda konutlar ürettiği
görülmektedir. Elbette ki bu farklılık doğal peyzajın sunduğu ve sınırladığı
imkanlar çerçevesinde ortaya çıkmaktadır.
Antalya’nın Korkuteli ilçesinde yer alan “Beğiş Susuzu” köyü doğal
peyzajın yapılaşma ve yerleşme üzerindeki etkilerini yansıtan en güzel
örneklerden biridir. Konar göçer Türklerin, yani Yörüklerin yaygın olarak
görüldüğü ve Antalya’nın da içinde bulunduğu Batı Toroslar’da yaylacılık
kültürü hakimdir. Hayvancılık ve tarımsal üretim şekli ve desenine göre
yerleşim yerinin değiştiği bu kültürde, yöre halkı yaz ve kış aylarını farklı
bölgelerde geçirmektedir. Bu yönüyle, Beğiş Susuzu kış aylarını geçirmek
üzere kurulan, ekonomisi hayvancılık ve tarımsal faaliyetlere dayalı bir
kırsal yerleşimdir.
Bu çalışmanın amacı kırsal peyzaj niteliğindeki Beğiş Susuzu
örneğinde, kırsal konut mimarisi ile doğal peyzaj özellikleri arasında var
olan etkileşimi incelemek ve kırsal mimarinin içinde bulunduğu doğal çevre
uyum sağlamak için geliştirdiği çözümleri ortaya koymaktır. Çalışma
kapsamında öncelikle araştırma alanına ilişkin doğal peyzaj özellikler
saptanmış ve elde edilen verilerin yerleşim dokusu üzerindeki etkileri ortaya
konulmuştur. Daha sonra yerel malzemeler kullanılarak geleneksel teknikle
inşa edilmiş konutlar, yerinde yapılan çalışmalarla değerlendirilmiş, örnek
olması açısından değişmeden günümüze ulaşmış olan yöreye özgü bir konut
mimari açıdan ayrıntılı olarak incelenmiştir. Çalışma sonucunda Beğiş
Susuzu konutlarının mekansal yapısı, yerleşimi, plan şeması, cephe düzeni
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ve taşıyıcı sistemi ile doğal çevre arasındaki uyum ortaya konulmuştur.
1. Beğiş Susuzu Kırsal Yerleşimi
1.1. Konumu
Beğiş Susuzu Antalya il merkezine ortalama 63 km uzaklıkta olan
Korkuteli ilçesi sınırları içerisindeki Beğiş Mahallesi’ne bağlı bir
yerleşimdir. Ovalık-dağlık alanların geniş yer kapladığı ve kısa mesafeler
arasındaki yükselti farkının fazla olduğu Korkuteli ilçesi göçebe hayvancılık
ve yaylacılık faaliyetleri bakımından büyük bir potansiyele sahiptir.
Bölgedeki birçok yerleşimde olduğu gibi Beğiş Mahallesi halkı da
hayvancılık ve yaylacılık faaliyetleri ile uğraşan Yörük topluluklarındandır.
Yörüklerin yaşam şekli olan göçebelik, bir topluluğun yaşamlarını
ve geleneklerini sürdürebilmek için düzenli aralıklarla yer değiştirmelerine
dayanmaktadır. Göçebelikte insanların ve hayvanların iklime bağlı olarak
ovaya inme ve dağa çıkma içgüdüsüne uyması, daha doğrusu hayvanın doğal
yaşantısına uyumu söz konusudur (Sayılır, 2012:566). Beğiş Susuzu EkimMayıs ayları arasındaki dönemde kış aylarının geçirildiği bir yerleşimdir.
Halk mayıs ayı başlarında hayvanlarıyla beraber Beğiş Mahallesi’ne göç
etmektedir.
Beğiş Mahallesi Korkuteli-Elmalı yolundan 3 km içeride olup deniz
seviyesinden ortalama 1330 metre yüksekliktedir. Adını hemen yakınında
bulunan Susuz Ovası’ndan alan Beğiş Susuzu ise ortalama 880 metre
yükseltiye sahip bir alanda konumlanmaktadır (Şekil 1).
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Şekil 1. Beğiş Susuzu Konumu (Çizim: Ü. AVCI).
1.2. Doğal peyzaj özellikleri
Beğiş Susuzu kırsal yerleşiminde yerleşim dokusu ve konut
mimarisinin şekillenmesinde birçok doğal faktör etkili olmuştur. Çalışmada
bu faktörlerden topografik yapı, jeolojik yapı, iklim, hidrolojik yapı ve bitki
örtüsü incelenmiştir.
Karstik topografyaya sahip olan Korkuteli ilçesinde yer alan polyeler
başlıca ovalık sahaları oluşturmaktadır. Çalışmada Susuz Ovası olarak adı
geçen Susuz Polyesi’nin deniz seviyesine göre yüksekliği ortalama 800
metredir (Can, 2006:16). Kömürcü, Karagüney, Kermeli ve Beydağları’nın
çevrelediği ova etrafında Beğiş Susuzu, Avdan Susuzu ve İmecik Susuzu
olmak üzere 3 yerleşim birimi bulunmaktadır. Beğiş Susuzu Kömürcü
Dağı’nın doğu eteğinde olup 850-900 metre yükselti basamağı arasındadır
(Şekil 2, 3).
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Şekil 2. Yükselti basamaklarına göre Beğiş Susuzu ve Susuz Ovası
(Çizim: Ü.AVCI).

Şekil 3. Kömürcü Dağı’ndan Beğiş Susuzu ve Susuz Ovası Görünümü.
Tarımsal amaçlı kullanılan Susuz Ovası, Jeolojik zaman çizelgesine
göre Kuvaterner yaşlı (dördüncü jeolojik zaman) alüvyonlardan
oluşmaktadır. Ovayı çevreleyen yükselti yüzeyleri, zaman içerisinde ısı
farkı, yağmur, rüzgar gibi klimatolojik etkenlerle parçalanıp ufalanmıştır.
Daha sonra bu parçaların yağmur sularının etkisiyle yamaçlardan eğim
yönünde akarak daha alçak kesimde olan Susuz Ovası’nda depolanmasıyla
değişik boyutta blok, çakıl, kum ve çamur içeren alüvyon malzemelerden
oluşan günümüzdeki zemin yapısı oluşmuştur (Şekil 4).
Beğiş Susuzu, Antalya Körfezi batısında bulunan Beydağları
Otoktonu üzerindedir. Beydağları otoktonu, Jura-Kretase yaşlı neritik
kireçtaşları ile temsil edilmektedir. Formasyon; orta-kalın tabakalı, aşınma
yüzeyi gri, açık gri, krem, bej, açık kahve renklerde, sert, sık çatlaklı olup
çatlaklar kalsit ve aragonit dolgulu neritik kireç taşlarından oluşmaktadır
(Türkiye Jeoloji Haritaları, 2010:3).
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Şekil 4. Batı Toroslar’ın Yapısal Şeması ve Beğiş Susuzu’nun jeolojik yapısı
(Türkiye Jeoloji Haritaları, 2010).
Korkuteli ilçesinin iklim özelliklerinin ortaya çıkmasında planeter ve
coğrafi faktörler etkilidir. Planeter faktörlerden olan güneşlenme süresi, ocak
ayından temmuz ayına kadar sürekli artış gösterir. Maksimum güneşlenme
temmuz ayındadır. Daha sonra azalmaya başlayan güneşlenme süresi, eylül
ayından ekim ayına geçişte büyük düşüş göstermektedir. En az
güneşlenmenin olduğu ay ise aralıktır. İklim özelliklerini etkileyen coğrafi
faktörlerin başında, karasallık (kontinentalite) ve orografik özellikler
gelmektedir. Yöre, Conrad formülüne göre orta derecede karasallığa sahiptir.
Türkiye yağış dağılışına bakıldığında Korkuteli ilçesi az yağış alan yerler
arasında olup orta derecede don olayı görülmektedir (Can, 2012: 18,19).
Susuz Ovası’nda yüksekliği yaklaşık 533 metre olan Kömürcü
Dağı’ndan doğal yüzey şekillerinin yönlendirmesiyle ovaya doğru akan
mevsimlik akarsular bulunmaktadır. Kömürcü Deresi ve Karanlık Dere
olarak adlandırılan bu sular kış aylarında Beğiş Susuzu yerleşiminin
içerisinden geçmekte ve su baskınlarına neden olabilmektedir. Bölgede yıl
boyunca daimi akan akarsu, göl, dere gibi doğal su kaynakları
bulunmamaktadır. Su ihtiyacı sarnıçlar ve kuyular aracılığıyla depolanan
sularla karşılanmaktadır. Ancak son yıllarda içme suyu hattı çalışmaları
yapılmış, su deposu inşa edilmiş ve bu sorun kısmen giderilmiştir.
Susuz Ovası’nı çevreleyen dağlarda kısa boylu çam, ardıç ve meşe
ağaçları bulunmaktadır. Ovada ise buğday ve nohut ağırlıklı olmak üzere
kuru tarım yapılmaktadır. Meyvecilik ve sebzeciliğin olmadığı Beğiş
Susuzu’nda susuz ortamda en iyi yetişen ağaç türlerinden olan badem
ağaçları çok sayıdadır. Ayrıca incir ve ardıç ağaçlarına da rastlanmaktadır.
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Yerleşim içinde ve çevresinde yarı kurak iklim bölgelerinde sıkça görülen
kekik, geven ve bol miktarda üzerlik otu görülmektedir (Şekil 5).

Şekil 5. Badem ağaçları ve yol kenarında üzerlik otları.
2. Beğiş Susuzu’nda yerleşim dokusu
Beğiş Susuzu yerleşim dokusu ve mimarisi bozulmadan günümüze
ulaşan kırsal bir yerleşimdir. Tarımsal faaliyetlere ev sahipliği yapan Susuz
Ovası’nın varlığı Beğiş Susuzu yerleşiminin kurulmasında ve yer seçiminde
etkili olmuş bir doğal unsurdur. Yapılar toplu halde Kömürcü Dağı’nın
doğuya bakan eteğinde kümelenmiş, düzlükler de tarım alanı olarak
değerlendirilmiştir. Bu bağlamda ekonomik açıdan geçim kaynağına, üretim
alanına yakın olma isteğinin de yer seçiminde etkin olduğu görülmektedir.
Yerleşim içinde geleneksel malzemelerle inşa edilmiş konutlar,
taşımalı eğitime başlanmasıyla birlikte kullanılmayan eski bir okul ve belirli
zamanlarda kullanılan bir cami bulunmaktadır. Topografyaya paralel olarak
Kuzey-Güney doğrultusunda uzanan Korkuteli-İmecik Karayolu, bu yoldan
ovaya doğru uzanan tali yollar, ayrık düzende konumlanmış konutlar ve
konutlar arasındaki organik sokak dokusu yerleşim desenini oluşturmaktadır.
Konut tipleri ve dağılışında bakı durumu ve topografyanın etkili
olduğu anlaşılmıştır. Birbirinin manzarasını kesmeyecek şekilde yerleşen
konutlar, Susuz Ovası’na doğru yönelmiş olup doğal eğimden ve güneş
ışığından olabildiğince yararlanılmıştır (Şekil 6).
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Şekil 6. Beğiş Susuzu’nda konut yerleşimi şematik plan (a), kesit (b) ve
görünüşü (c) (Çizim: Ü. AVCI).
Su ihtiyacını karşılamak amacıyla, Beğiş Susuzu yerleşimi içinde ve
özellikle Susuz Ovası’nda çok sayıda sarnıç bulunmaktadır. Bu sarnıçlarda
depolanan su taşınarak konutlarda kullanılmaktadır. Ancak su deposunun
yapılması ve içme suyu boru hattının döşenmesiyle her konuta su ulaşımı
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sağlanmıştır. Suyun sınırlı ve az olması nedeniyle alışılagelmiş kırsal
yerleşim modellerinden farklı bir yerleşim görüntüsü ortaya çıkmıştır.
Halkın sosyalleşmesine katkı sağlayan, kolay erişilebilen bir noktada
konumlanan ve ortak kullanılan bir çeşme ile çınarlı bir kahve ya da yeşil
alan ile çevrelenen köy meydanı gibi yerleşim merkezini tanımlayan unsurlar
bulunmamaktadır. Ancak bazı sarnıçların yakınında yer alan taş dibekler
halkın bir araya gelerek sosyalleştiği bir mekan olmasının yanında, yöre
halkının buğday döverek yardımlaştığının da kanıtıdır.
Beğiş Susuzu konutlarında konuta ait ve bir duvarla çevrelenmiş
bahçe bulunmamaktadır. Ancak hayvanların dış mekanda tutulduğu etrafı
çalılarla sınırlandırılmış açık alanlar vardır. Yerleşim ve çevresinde sebzemeyve yetiştiriciliğinin olmaması nedeniyle korunaklı bahçe ihtiyacı
doğmadığı ve bahçe duvarı da kullanılmadığı anlaşılmıştır.
3. Beğiş Susuzu’nda Konut Mimarisi
Geleneksel göçebe kültüründe evin taşınabilir olması gerektiği için
yaşanılan mekanlar mümkün olduğu kadar küçük, basit ve ayrıntısız
kurgulanmıştır. Kullanılan ev eşyaları da benzer şekilde az sayıda, hafif ve
basittir. Dolayısıyla ev sadece temel fizyolojik ihtiyaçların karşılandığı
yerdir (Küçükerman, 2007: 93, 94). Geleneksel Türk evi plan tipolojisi
yaşam katındaki sofa mekanının varlığı, konumu ve plan şekline göre
sofasız, dış sofalı, iç sofalı ve orta sofalı olmak üzere dört ana grupta
sınıflandırılmıştır (Eldem, 1968: 24). Göçebe kültürdeki konutlar çadırın
yerleşik düzendeki ilk yansıması olan sofasız plan tipinde olup daha sonra
gelişmesi ve değişmesiyle farklı plan tipleri ortaya çıkmıştır.
Göçebe kültürünün izlerini taşıyan Beğiş Susuzu evleri temel
ihtiyaçlara cevap verecek düzende inşa edilmiş olup genellikle iki katlıdır.
Alt katta ahır, samanlık, odunluk, depo ve kümes birimleri, esas yaşama katı
olan üst katta ise odalar ve sofa bulunmaktadır. Odalar tek başına yeme,
içme, banyo yapma, dinlenme gibi farklı ihtiyaçlara cevap verebilecek
özelliklerdedir.
Konutların mekansal plan organizasyonunda iç sofalı konut tipinin
fazlalığı göze çarpmaktadır. Konuta dışarıdan girişi sağlayan dış kapı ve
odaların kapısı sofaya açılmaktadır. Dış kapıya ulaşım kimi konutlarda
doğrudan yoldan; kimi konutlarda ise arazideki eğime göre basamak sayısı
değişen merdivenler aracılığıyla çözümlenmiştir (Şekil 7).

162

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / Cilt:18, Sayı:1, 2016, 153-171

Şekil 7. Beğiş Susuzu konutlarından görünümler.
Yerleşimin topografik yapısı gereği her konutun girişi yola göre
farklı kotlardan ve konutun farklı yönlerinden gerçekleşmiştir. Ana yol kotu
altında kalan parsellerde konuta giriş doğrudan giriş katındaki sofadan;
üstünde kaldığı parsellerde ise merdiven aracılığıyla sağlanmıştır. Konutların
ovaya bakan cepheleri 2 katlı, Kömürcü Dağı’na bakan cepheleri ise tek
katlıdır (Şekil 8).

Şekil 8. Korkuteli-İmecik yolu ve Beğiş Susuzu.
3.1. Örnek Konut İncelemesi
Burada Beğiş Susuzu’ndaki konut mimarisini ve doğal peyzajla olan
ilişkisini daha detaylı ele almak üzere bir örnek konut incelenmiştir.
Konutun üzerinde yer aldığı parsel Korkuteli-İmecik ana ulaşım yolunun
doğusunda, yerleşimin Susuz Ovası yönünde kalan bölümünde yer
almaktadır (Şekil 9, 10).
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Giriş cephesinden tek katlı, arka cepheden ise iki katlı görünen
konutun yaşam katı olan üst katında odalar ve sofa yer almaktadır. Odalar
arasında bulunan sofaya batı cephesindeki yoldan doğrudan girilmektedir.
Alt katta samanlık, ahır, kümes, depo birimleri bulunmaktadır. Konutun
kuzey cephesine bitişik olan tuvalete ise dışarıdan ulaşılmaktadır.
Konutun dış duvarları ortalama 75 cm kalınlığında taş duvardır.
Yapı köşelerinde, kapı ve pencere boşluklarının düşey kenarlarında düzgün
kesilmiş iri blok taşlar, orta kısımlarda ise daha küçük boyutlarda kesilen
taşlar kullanılmıştır. İç mekandaki bölücü duvarlar ahşap iskeletli yapım
tekniği ile yapılmış olup bölgede “isket duvar” olarak adlandırılmaktadır. Bu
duvar belirli aralıklarla yatay olarak çakılan ahşap çıtalar arasına toprak ve
buğday sapı karışımından hazırlanan çamurun doldurulmasıyla inşa
edilmektedir. Çamura ilave edilen bitki sapı konstrüksiyon boşluklarını
doldurarak yıkılma, çatlama ve dökülmeye karşı duvar dayanımını
arttırmaktadır. Aynı çamur karışımı taş duvarların içeriye bakan yüzeylerinin
sıvanmasında da kullanılmaktadır.

Şekil 9. Örnek konutun konumu (Çizim: Ü.AVCI).

Şekil 10. Örnek konutun yoldan görünümü.
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Üst katta bulunan odalar ve sofanın tabanı yine toprak, saman ve su
karışımından oluşan malzemeyle sıvanmaktadır. Böylelikle hem soğuğa
karşı hem de alt katta bulunan ahırdan gelebilecek kokuya karşı önlem
alınmaktır. Alt kattaki mekanların zemini sıkıştırılmış doğal topraktır.
Buradaki mekanlarda ağırlık ve sirkülasyonun yoğun olduğu göz önünde
bulundurulacak olursa zeminin doğal bırakılmasının doğru bir çözüm olduğu
görülmektedir.
Kapıları karşılıklı olacak şekilde sofanın her iki yanında odalar yer
almaktadır. Odaların giriş kapısı karşısında, duvar kalınlığı içerisine
yerleştirilmiş ocaklar yemek pişirme, ısınma hatta gerektiğinde ışık sağlama
amacıyla kullanılmaktadır. Ocak kenarlarında yine duvar kalınlığı içinde yer
alan ahşap kapaklı nişler ise günlük yaşamda kullanılan eşyaların konulduğu
dolaplardır. Döşek, minder, yorgan, yastık gibi eşyalar ise kapı yanında yer
alan yüklükte tutulmaktadır. Yüklük ile dış duvar arasında ise tuvalet olarak
kullanılan gusülhane bulunmaktadır (Şekil 11, 12).

Şekil 11. Örnek konutun üst kat planı (Çizim: Ü.AVCI).
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Şekil 12. Örnek konutun alt kat planı (Çizim: Ü. AVCI).
Bölgede ağaç varlığının az olması nedeniyle inşa edilen konutlarda
ağırlıklı olarak taş malzeme kullanılmıştır. Ahşap malzeme ise sadece
doğramalarda, doğrama üzerlerindeki lentolarda, üst örtüde ahşap hatıllar
şeklinde kullanılmıştır. Yine iç mekanda yüklük ve gusülhane olarak
kullanılan dolaplarda ve mekanlar arası bölücü duvarlarda ahşap malzemeye
yer verilmiştir. Genellikle dış yüzeylerde ardıç ağaçları, iç yüzeylerde ise
çam ağacı kullanılmıştır.
Konutun beden duvarlarının inşası tamamlandıktan sonra mekanlar
üzerine ahşap hatıllar yerleştirilmektedir. Bu hatıllar her odaya bir veya iki
tane gelecek şekilde ve dışarıya taşıp saçak teşkil edebilecek uzunlukta,
odanın yönüne göre enlemesine uzanmaktadır. Halk arasında “düver”
denilen ve çapı 25-30 cm arasında değişen bu ahşap kirişler üzerine birbirine
bitişik olarak yine ahşap “pardı”lar sıralanmaktadır. Yassılama tahtası olarak
da adlandırılan pardıların üzerine ise ağaç yongası serilmektedir. Doğal bir
malzeme olan ağaç yongası hem toprağın aşağıya düşmesini önlemekte hem
de iç mekanda ısı izolasyonu sağlamaktadır. En üst tabakayı Susuz
Ovası’ndan temin edilen toprak oluşturmaktadır.
Konutun iklim koşulları doğrultusunda bölgeye özgü olan bir diğer
ayrıcalığı üst örtü ve saçak özellikleridir. Kış aylarında yağan yağmur ve
eriyen karla birlikte üst örtüdeki toprak miktarı azalabilmektedir. Bunu
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önlemek için halk arasında “gereviç” denilen eğri uçlu ardıç ağacı dalları
konut saçağına yerleştirilmektedir. Bu eğri ağaçlar hem toprağın akmasını
hem de konut duvarlarının su ile temasını önlemektedir. Yağmurlu ve karlı
havalar sonrasında üst örtüye bakım yapılmakta, eksilen toprak yeniden
yerine konulmaktadır. Bu bakımı kolaylaştırmak amacıyla her konutun
damında “yuvgu”, “yungu” ya da “yugu” adı verilen silindirik taş
tutulmaktadır. Yapılan toprak sıkıştırma işlemine de “yugulamak” adı
verilmektedir.
Bu konutta ve diğer konutlarda görülen bölgeye özgü ayırt edici
özelliklerden biri de samanlık taban kotunun yoldan aşağıda, tavan kotunun
ise yol ile aynı hizada inşa edilmesidir. Bunun nedeni yolda duran bir
araçtaki ya da yol üzerinde bulunan saman ve odun gibi malzemenin ve
yükün alt kata kolaylıkla taşınabilmesidir. Samanlığın ahşap kirişleri
arasında, üzeri dışarıya doğru açılan bir kapakla kapatılmış olan bir ya da iki
adet açıklık bulunmaktadır. Bu açıklık vasıtasıyla yukarıdan bırakılan yük
aşağıda depolanabilmektedir. Doğal eğimden yararlanılarak daha az enerji
ile yük taşıma ve depolama ihtiyacı ve isteği konutun mimari mekan
organizasyonunda etkili olmuştur (Şekil 13).

Şekil 13. Örnek konutun kesiti (Çizim: Ü.AVCI).
Düz damlar konut için üst örtü olmanın yanı sıra gezinme ve
özellikle kışlık yiyeceğin hazırlanması ve kurutulmasında kullanılan çalışma
alanını oluşturmaktadır (İner ve Çağlarer, 2013; 59). Bu konut örneğinde alt
katta bulunan yarı açık ahırın üst örtüsü aynı zamanda tuvalete ulaşımı
sağlayan bir geçiş bölgesidir.
Sudan sonra en iyi enerji depolayan malzeme olan toprak, ısınma
enerjisini bünyesinde depolamaktadır. Isıtma kesildikten sonra uzun bir süre
depoladığı enerjiyi mekana vererek ortam sıcaklığını dengelemektedir.
Toprak malzeme yapı içerisinde oluşan buharı rahatlıkla geçirebilmesi
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nedeniyle dış duvarlarda ve tavanlarda yoğuşma oluşmasını önlemektedir
(Koçu, 2012: 158). Beğiş Susuzu konutlarında oda duvar, taban ve üst
örtülerinde toprak kullanılmıştır. Ovadan temin edilen ve elenerek iri
tanelerden ayrıştırılan toprak uygulanmaktadır.
Gerek iklim koşulları gerekse taş malzeme kullanımında karşılaşılan
zorluklar konut planına sınırlamalar getirmiş; pencere ve kapı boyutlarının
yanında kat yükseklikleri küçük ölçülerde inşa edilmiştir. Bu nedenle
konutların iç mekanları basık görünümlü ve karanlıktır. Kışın soğuk yazın
ise güneşin olumsuz etkisini daha da aza indirmek için pencerelerde dışarıya
doğru açılan ahşap kapaklar ile desteklenmiştir (Şekil 14).

Şekil 14. Örnek konutun yola bakan batı cephesi ve Susuz Ovası’na bakan
doğu cephesi (Çizim: Ü.AVCI)
Sonuç
Kırsal yerleşimler sahip oldukları doğal, fiziksel ve tarihi değerleri
ile kültürel mirasımızın önemli unsurlarıdır. İçerisinde barındırdığı kırsal
konutlar, kamusal yapılar, açık alanlar ve sokak dokusu bizlere geçmişteki
yaşam biçimi, yapım tekniği ve geleneği hakkında bilgi vermektedir. Bu
çalışmada doğal peyzajın sunduğu imkanları kendi kültürü ile birleştirerek
yaşadığı mekana yansıtan ve orijinal olarak günümüze ulaşan bir yerleşim
olan Beğiş Susuzu ele alınmıştır.
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Korkuteli ilçesinde yer alan Beğiş Susuzu ekonomisi hayvancılık ve
tarıma dayalı olan, geleneksel Yörük kültürünün yaşatıldığı yerleşimlerden
biridir. Düzlük alanları tarımsal faaliyetlerde kullanmak amacıyla Kömürcü
Dağı’nın Susuz Ovası ile birleştiği bölgede, dağ eteğinde kurulan Beğiş
Susuzu yerleşimi doğal arazi yapısına göre açılmış yolların sınırladığı
parseller üzerinde inşa edilen ve özgün çevresel koşullara başarılı bir şekilde
adapte olan konutlardan oluşmaktadır.
Topografya, jeolojik yapı, toprak özellikleri, iklim gibi doğal peyzaj
unsurları çerçevesinde planlanan konutlar içinde yer aldığı peyzajla
bütünleşmiştir. Bu bağlamda doğal peyzaj özelliklerinin konuta olan
yansıması aşağıda özetlenmiştir.
Bölgenin topografik yapısına uygun konumlanan konutların araziye
yerleşim şekli, konut ana girişi ve iç mekan plan organizasyonunda doğal
eğimden olabildiğince yararlanılmıştır. Özellikle alt katta bulunan ve yük
depolaması için gerekli olan samanlık, odunluk gibi mekanların inşaatında
malzemenin taşınmasında minimum enerji gerektirecek çözümler
geliştirilmiştir. Bu mekanlara merdiven olmaksızın doğrudan dışarıdan
girişin sağlanması yine eğim sayesinde gerçekleştirilmiştir. Eğim yönünde
ovaya doğru sıralanan ve tamamen yerel malzemelerle inşa edilen konutlar
doğanın bir parçası haline gelen yapılar kümesi oluşturmuştur.
Jeolojik yapının konutla olan en önemli ilişkisi konuta malzeme
temin eden doğal kaynaklar sunmasıdır. Yakın çevredeki dağlardan elde
edilen kireç taşı konut duvarlarında, Susuz Ovası’ndan getirilen toprak ise
üst örtüde, çatı ve duvar üstlerinde kullanılmıştır.
Geleneksel malzemeler ile inşa edilmiş Beğiş Susuzu konutları
yapımı ve kullanımı sırasında doğayı ve çevreyi bozmayan, yıkılması
halinde dahi diğer konutlar için malzeme kaynağı olan, geri dönüşümlü
sürdürülebilir yapılardır. Ayrıca elde edilmesi, taşınması ve işçiliği masrafsız
olan yörede bulunan malzemelerle inşa edilmesi nedeniyle enerji tüketimi
yönünden tasarrufludur.
Konutların plan ve formları bölgenin iklim koşullarına göre, sıcak
mevsimlerde minimum, soğuk mevsimlerde ise maksimum ısı kazancı
sağlayacak şekilde şekillenmiştir. Küçük ölçekli ve dış cephesinde girinti
çıkıntı olmayan dikdörtgen planlı konutlarda ısı kaybı az olmakta ve doğal
iklimlendirme sağlanmaktadır. Ayrıca iç mekanlarında alan ve kat
yüksekliğinin az olması, pencere boyutlarının küçük olması sayesinde
konutlar soğuk aylarda daha az enerjiyle ısıtılmaktadır.
Adından da anlaşıldığı üzere susuz bir yerleşim olan Beğiş Susuzu
bitki örtüsü ve su kaynakları açısından zengin değildir. Suyun azlığına bağlı
olarak bitki örtüsündeki çeşitlilik ve özellikle ağaç toplulukları fakirdir. Bu
nedenle konutların inşaatında ağaç kullanımı sınırlıdır ve minimum düzeyde
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gerçekleşmiştir.
Yerleşimde su kaynaklarının ve sulama imkanının sınırlı olması
nedeniyle sulamayı gerektiren meyve, sebze ve ağaç türleri sınırlı sayıdadır.
Bu nedenle yerleşim içerisindeki konutların meyve ve süs ağaçlarının
bulunduğu duvarla çevrili bahçeleri bulunmamaktadır.
Dağ eteğinde konumlanan yerleşimde eğime paralel uzanan yollar ve
bu yolları birbirine bağlayan ara yollardan oluşan yol dokusu gelişmiştir. Bu
doku arasında kalan boşluklarda konumlan konutlar toplu yerleşim
düzenindedir.
Doğal peyzajın en güzel yansıması ve kırsal peyzajın ayrılmaz
parçası olan kırsal mimarinin yerinde korunması, sürdürülebilirliğinin
sağlanması, özgün kimlik değerlerinin açığa çıkarılması, geliştirilmesi ve
korunmasına odaklanan yaklaşımların gerekliliği açıktır. Bu konuda farklı
meslek dallarınca yapılmış birçok bilimsel çalışma bulunmaktadır. Ancak
yeryüzündeki her arazinin farklı doğal özelliklere sahip olduğu dikkate
alındığında her bölgenin kendine has doğal ve kültürel özellikleri ile ele
alınması, incelenmesi ve özgün yerleşim ve konut karakterlerinin
tanımlanması gerekmektedir. Beğiş Susuzu konutları doğal peyzajın
sınırladığı çerçeve ve sunduğu imkanlar doğrultusunda şekillenmiştir.
Yapılacak rölöve çalışmalarıyla bu konutların arşivlenmesi ve aslına uygun
restore edilerek gelecek kuşaklara aktarılması kültürel ve tarihi mirasımızın
yaşatılması için yapılması gereken önemli bir sorumluluktur.
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Özet
Günümüzde mali disiplini güçlendireceği düşüncesiyle bağımsız
mali kurallara ilgi giderek artmaktadır. Mali kurallar, gelişmiş ve
gelişmekte olan pek çok ülkede uygulama alanı bulmakta ve bu ülkelerdeki
mali disiplin açısından önemli faydalar sağlamaktadır. Mali kuralın amacı
maliye politikasını de-politize etmektir. Zira siyasetçilerin oylarını,
seçmenlerin faydalarını, bürokratların da bütçelerini maksimize etme
gayretleri bütçe açıkları ve harcama eğilimini artmıştır.
2008 küresel krizi ile birlikte, teoride tartışılan ve çeşitli ülkelerde
uygulama alanı bulan kurallı maliye politikası dünyada yeniden ve daha
güçlü bir şekilde gündeme gelmiştir. Zira hükümetlerin sınırsız yetkileri bazı
ülkeleri felakete sürüklemiştir. Anayasal ya da yasal düzeyde yeni
önlemlerin alınması, küresel krizle birlikte, eskisinden çok daha zorunlu hale
gelmiştir.
Bu çalışmanın amacı, mali kuralın Türkiye ekonomisine uygun olup
olmadığını araştırmaktır. Bu nedenle dünyadaki gelişmiş ve gelişmekte olan
ülkelerdeki uygulamalar değerlendirilmiştir. Çalışmanın metodolojisi
kıyaslamaya dayanmaktadır.

Re-Emergence of Fiscal Rule after 2008 Global Crisis: An
Evaluation for the European Union and OECD Countries
Abstract
* Bu

çalışma, 2011 yılında yapılan Dokuzuncu Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi,
Saraybosna-Bosna Hersek’te sunulan bildirinin yeniden gözden geçirilmiş ve güncellenmiş
versiyonudur.
1 Afyon Kocatepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü
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Today, independent financial regulations are increasingly becoming
popular as it is considered to strengthen and discipline fiscal policy.
Including both developed and developing ones, fiscal rules have been
implemented in a number of countries, provide significant benefits to enforce
fiscal discipline. The main purpose of the fiscal rules is to de-politicize the
fiscal policy as much as possible, given efforts of politicians to increase their
votes, those of voters to maximize their benefits, and those of bureaucrats to
expand their budgets have increased budgets deficits.
Starting with global crisis of 2008, rules-based fiscal policies are
discussed widely both in theory and they are practised in various countries.
So, it has come up again and more strongly in the world’s and Turkey’s
agenda. As result of the global crisis of 2008, it has become evident that
unlimited power of governments may lead to fiscal and economic disasters.
The new measures have become more necessary than ever both at
constitutional and legal level.
The purpose of this research is to investigate the fiscal rule whether
it complies with Turkish economy. Hence, some practises from developed as
well as developing countries have been analysed comparatively
Anahtar Kelimeler: mali kural, küresel kriz, bütçe açığı, kamu
borçları
Key Words: fiscal rule, global crisis, budget deficit, public debt
Giriş
Özellikle İkinci Dünya Savaşından sonra kamu harcamaları bütün
dünyada belirgin bir şekilde artmıştır. Bu harcamaların vergilerle
finansmanında yaşanan güçlükler, hükümetleri daha kolay ve cazip bir yol
olan borçlanmaya yöneltmiştir. Zira savaşın da getirdiği ağır şartlar
nedeniyle oranları artırılan ve çeşitlenen vergilerde kabul edilebilir sınırlar
aşılmıştır. Kamu harcamalarının bu dönemde artışının diğer bir nedeni ise
dönemin hâkim ekonomi anlayışı idi. 1929’da zirve yapan büyük buhrana
çözüm olarak getirilen müdahaleci ve devletçi politikalar, hükümetlerin
kamusal harcamalar konusunda rahat hareket etmesine neden olmuştur.
Savaş sonrası bu sorunlar artarak devam etmiş özellikle 1970’li yıllarda,
petrol krizinin de etkisiyle, zirve yapmıştır. Mevcut politikalar yetersiz
kalınca piyasa merkezli yeni iktisadi düşünceler işlerlik kazanmaya
başlamıştır. Mali kurallar ise gerek Avrupa’da gerekse de dünyanın diğer
ülkelerinde 1970 ve 1980’lerde hızlı bir şekilde artan borç ve bütçe
açıklarının sürdürülemez bir hal almasına bir tepki olarak doğmuştur
(Hallerberg, Strauch, Hagen, 2004: 7).
1980 sonrası piyasa merkezli ekonomik teorilerin güç kazanmasına
rağmen, refah devleti uygulamalarının yaygınlaşması nedeniyle devletin
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ekonomideki yeri azalmamış, hatta artmaya devam etmiştir. Sürecin böyle
devam edemeyeceği ortaya çıkınca, 1990’lı yıllardan itibaren devletin mali
konulardaki tasarruflarının da bir sınırı olması gerektiği düşüncesinden
hareketle, hükümetler ve uluslararası/uluslar üstü kurumlar çeşitli
“sınırlayıcı kuralları” önermiş ve uygulamaya koymuştur.
2007’nin sonlarından itibaren ortaya çıkan ve 2009 yılında tüm
dünyada en üst noktaya tırmanan küresel kriz, özellikle bütçe açıkları ve
borç yüklerinin artmasına yol açmıştır. Krizle mücadele için alınan önlemler
bazı gelişmiş ülkelerde borç stoklarını yüzde 100’ün üzerine çıkartmıştır.
Krizin büyük ölçüde aşıldığı günümüzde (2016) bozulan mali dengeleri
yeniden sağlama düşüncesi, mali kural uygulamalarına ilişkin düzenlemeleri
daha da önemli hale getirmiştir. Zira hükümetlerin sınırsız harcama yetkileri,
borç yükü ve faiz harcamaları bütçe açıklarına yol açmış ve bazı ülkeleri
iflasın eşiğine getirmiştir. Bu durum, hükümetlerin iradi ve sınırsız harcama
yetkilerinin “kurallı” ve “sınırlı” hale getirilmesini zorunlu hale getirmiştir.
Çalışmada mali kurala ilişkin teorik yaklaşımlar ve dünyadaki
örnekler dikkate alınarak yürütmeye getirilebilecek sınırlamaların neler
olabileceği irdelenmiştir. Mali kural kavramı zaman içerisinde OECD ve
Avrupa Birliği tarafından da kabul edilmiş ve bu kurumlara üye ülkelerce
uygulamaya konmuştur. İlk bağlamında anayasal düzeyde uygulanması
öngörülen uygulama, zaman içerisinde “yasal” olarak uygulanması
konusunda da geniş bir zemin bulmuştur.
1. Terminoloji ve Tanım
Son yıllarda popüler olan mali kural geçmişte de düşünce adamı ve
filozofların ilgisini çekmiştir. M. Ö. 63’te Cicero “bütçe denk olmalıdır,
hazine dolu olmalıdır ve kamu borcu azaltılmalıdır” şeklinde ifade etmiştir.
17 yüzyıl sonra David Hume, George Washington gibi kişiler de benzer
görüşler ortaya koymuşlardır. George Washington “hükümetlerin
borçlanmalarından daha tehlikeli bir şey olamaz” şeklinde görüşünü ifade
etmiştir (Tanzi, 2004: 59).
Kavram bugünkü bağlamında, Nobel ekonomi ödülü de kazanan
James Buchanan ve Gordon Tullock’un öncülüğünü yaptığı kamu tercihi
teorisi ve buna dayalı olarak oluşturulan anayasal iktisatçılar tarafından
gündeme getirilmiştir. Bu dönemde gelişen teoriler, 1970’li yıllarda yaşanan
ekonomik sorunların, Keynezyen iktisadi anlayışa dayalı devletçi
uygulamalardan kaynaklandığı varsayımına dayanıyordu. Farklı yönlerden
yaklaşsalar da esasen piyasacı ve “arza dayalı” çözümler öneren 1980’li
yıllarda ana akım iktisadi düşüncenin belkemiğini oluşturan bu teorilerin
birisi de siyasilerin yeniden seçilme düşüncesiyle kamu kaynaklarını verimli
kullanmadıklarını savunan ve bu yüzden “anayasal sınırlandırmaları” öneren
yukarıdaki iki teoridir.
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Ekonomi yönetiminde ekonomi politikalarının araçları, öncelikleri,
büyüklükleri ve zamanlaması konusunda politikacılara geniş yetkiler tanıyan
politikalara “takdiri ekonomi politikası” (discretionary economic policy) adı
verilmektedir. Bu tür bir politikada, siyasi otoritenin ekonomi politikası
araçlarında gerekli değişiklikleri yaparak özellikle konjonktürle mücadeleye
yönelik uygun tedbirleri alabileceği varsayılmaktadır. Bu varsayım altında
siyasi otorite geniş takdir yetkisiyle özellikle para ve maliye politikalarını
kullanmaktadır (Aktan vd. 2010: 1).
“Mali politikalarda kalıcı kısıtlamaların, yasal ya da anayasal
sınırlarının belirlenmesi” olarak çok genel biçimde tanımlanabilecek olan
mali kural, dört hususun disipline edilmesini gerektirir; Bunlar, borç
tavanları; seçilen mali değişkenler için hedefler, genellikle nominal ve/veya
birincil (faiz dışı) denge; maaş veya harcamaların sınırlandırılması
(Goldfajn, Guardia, 2003: 10).
Mali kuralı Hallerberg, Strauch and Von Hagen, (2004) mali politika
oluşturma, karar alma ve uygulama sürecine ilişkin temel ilke ve esaslar ile
hukuki normlar olarak ifade ederken; (Alıntılayan; Şengönül, Songur (2010)
Kopits and Symansky (1998), temel mali değişkenler üzerine konulan daimi
nitelikteki sayısal sınırlamalar olarak tanımlamaktadır. (Alıntılayan;
Şengönül, Songur (2010). Bu sınırlama, genellikle mali performansın
üzerine konulan bir gösterge biçiminde tanımlanabilir. Bahsedilen gösterge,
genellikle denk bütçe veya bütçe açığına, borçlanmaya ilişkin sayısal bir üst
limit veya gayri safi yurtiçi hâsılaya (GSYH) oransal bir sınırlama olabilir.
Kennedy, Robbins and Delorme (2001) ise mali kuralı, mali politika ile ilgili
olarak konulan yasal ve anayasal kısıtlama olarak nitelemektedirler.
Bahsedilen kısıtlama, vergileme, harcama, borç veya bütçe dengesi gibi mali
göstergeler üzerindeki spesifik sınırlamaları ifade etmektedir. (Alıntılayan;
Şengönül, Songur (2010). Daha geniş bir tanımlamayı ise, Alesina and
Perotti'nin (1996) çalışmalarında vurgulamış ve bütçelerin düzenlenmesi,
onaylanması ve bunların hayata geçirilmesini içeren kural ve düzenlemeler
bütününü içerecek şekilde yapılan politikalar olarak nitelendirmişlerdir
(Alıntılayan; Şengönül, Songur, 2010: 5-6).
Bir başka tanımlama ise Günay ve Özen’in çalışmasında yer
almaktadır: Mali kurallar, makro-ekonomik anlamda, mali performans
göstergelerine kalıcı olarak getirilen sınırlamalar veya oranlar olarak da
tanımlanabilir. Daha dar bir tanım ise, hem bütçe tahminlerine (ex ante) hem
de bütçe uygulamalarına (ex post) uyumun yaptırımlara tabi olmasını
gerektirir. Bu kuralların başlıcaları; denk bütçe kanunları, borçlanmaya,
borç stokuna, bütçe açığına ilişkin sınırlamaları içeren kurallardır (Günay,
Özen, 2002: 66).
Willem H. Buiter’e göre iyi mali kural aşağıdaki özellikleri
taşımalıdır:
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-basit ve doğrulanabilir olmalı,
-kamu borcunun ödenebilmesini sağlayabilecek nitelikte olmalı,
-konjonktür dönemleri öncesinde politik araçları kullanmayı teşvik
edici olmamalı,
-uzun dönemli planlanmalı,
-farklı ekonomik yapı ve şartlarda farklı alternatiflere imkân
sağlamalı,
-(Avrupa Birliği için) her bir devlet ve Avrupa para birliğine bir
bütün olarak duyarlı olmalı,
-güvenilir ve kalıcı olmalıdır (Buiter, 2003: 48-57).
Debrun, Epstein and Symansky (2008) mali kural dört kategoride
incelenebilir:
(i) bütçe açığı kuralı; bütçede denge sağlamayı, altın kural2 olarak
isimlendirilen yatırım harcamaları dışında bütçede dengeyi sağlamayı ve
açığın belirlenen limiti aşmamasını öngörür.
(ii) borçlanma kuralı: kamu borcu için belirlenmiş olan bir limit
tayin etmektir.
(iii) harcama kuralı: toplam kamu harcamaları tavanında sınırlayıcı
ve uyulması zorunlu bir limit getirmektir.
(iv) kamu gelirleri kuralı: toplam vergi yükünü sınırlamak veya
beklenmeyen gelir düşüşleri için tahsisat yapmaktır (Debrun vd., 2008: 8).
2. Tarihi ve Teorik Arka Plan
Hukuk devletinin bir gereği olarak kuvvetler ayrılığı ilkesi, esasen
devletin üç temel gücünün tek elde toplanmasını önlemeyi amaçlar. Halkın
mutlak iktidarlara karşı elde ettiği ilk sınırlandırma yetkisi vergi ile ilgili
olmuştur. Parlamentoların kazandığı ilk yetki de vergilendirmeye ilişkindir.
Siyasi tarihte demokrasi hareketleri üzerinde dururken bahsedilmeden
geçilmeyen iki gelişmeden birisi olan 1215 Magna Carta Libertatum (Büyük
Özgürlük Fermanı), aslında kralın vergilendirme yetkisini sınırlandırmaya
yönelikti. Mali yükümlülük koyabilmeyi, din adamları ve soylulardan oluşan
meclisin onayına bağlayan bu ferman, izleyen kralların keyfi vergi
uygulamalarını önlemediğinden, sonraki yüzyıllar çetin ve bazen kanlı
mücadelelerle geçmiştir. Bir başka deyişle etkili bir şekilde
uygulanamamıştır (Evci, 2012: 12).

Altın kural; konjonktür dönemlerinde hükümete sadece yatırım harcamaları için
borçlanmaya izin veren, cari harcamalar için borçlanmayı yasaklayan bir mali kural uygulama
aracıdır. Böylece konjonktür dönemlerinde bütçe dengesinin yakalanması ya da bütçenin fazla
vermesi mümkün olabilecektir (Buiter, 2003: 50).
2
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İngiltere’de kralın vergilendirme yetkisini sınırlandıran 1628 tarihli
Haklar Dilekçesi (Petition of Rights) ve 1689 tarihli Haklar Demeci (Bill of
Rights) vardır. Amerika’da da 1776 yılında kabul edilen Bağımsızlık
Bildirgesinde “Temsilsiz vergi olmaz” (no taxation without representation)
ilkesi yer almıştır. 1789 Fransız İhtilâli ile krallara ciddi darbeler vurulmuş
ve bu tarihten itibaren dünyada krallık vb. rejimler git gide zayıflayarak
yerlerini anayasal ve milli devletlere bırakmışlardır. Devrimden sonra ilan
edilen İnsan ve Vatandaş Hakları Bildirisi (m. 13-14) vergilemede genellik
ve eşitlik ilkeleri ile vergilerin yasallığı ilkesi hükme bağlamış ve .”vergiye
muvafakat” kuralını getirmiştir (Hazır, 1989: 4).
Uluslararası Anlaşmalarda da vergisel düzenlemelere yer verilmiştir.
10 Aralık 1948 tarihli İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi (17/2) “hiç kimsenin
keyfi olarak mal ve mülkünden yoksun bırakılamayacağını” hükme
bağlanmıştır. 20 Mart 1952 tarihli İnsan Hakları ve Avrupa Hürriyetleri
Korumaya dair Sözleşmeye Ek Protokol (m. 1)’de “devletlerin vergi ve diğer
mali yükümlülükler koyma yetkilerine saygı göstermekle birlikte, bu
yetkilerin insan haklarına aykırı olarak keyfi kullanılamayacağı” hüküm
altına alınmıştır (Öncel, Kumrulu, Çağan, 1993: 4).
Bu kural Türk tarihinde de zemin bulmuştur. Türk tarihinde ilk
anayasası kabul edilen 1876 Kanun-i Esasisi “Umuru Maliye” başlığı altında
mali olayları düzenlemiştir. Bu düzenlemeye göre; bir yasaya dayanmadıkça
vergi ve diğer mali yükümlülükler konulmayacağı (m. 25), vergilerin
kanunsuz alınamayacağı (m. 96), bütçede yer almayan gelirlerin
toplanamayacağı (m.97) hususları düzenlenmiştir. Kanunla izin verilmedikçe
bütçe dışında harcama yapılamayacağı (m.100), meclise gerektiğinde (meclis
toplantıda değilken) ve olağanüstü dönemlerde bütçe dışı harcama yapma
yetkisi (m 101) gibi hususlar da 1876 Kanun-i Esasi’de hüküm altına
alınmıştır. Konu bugüne kadar ki diğer anayasalarda da güçlenerek yer
almaya devam etmiştir.
3. Siyasi İktidarların Sınırlandırılması Gereği
Günümüzde hâkim yönetim sistemi olan demokrasilerde asıl olan,
yetkilerin paylaşılmasıdır. Yetki paylaşımını iki şekilde anlayabiliriz. Bir
taraftan siyasi olsun ya da olmasın yetkilerin belli bir “kesimin-zümrenin”
elinde toplanmasının önlenmesi; diğer taraftan kimi zaman yasal
düzenlemelerle kimi zaman da oluşan siyasi kültür ya da demokrasi kültürü
ile görev sürelerinin sınırlandırılmasıdır. Demokrasi kültürünün yeterince
yerleşmediği ülkelerde yasal ya da anayasal düzenlemelerle bu
sınırlandırmaların getirilmesi önem taşımaktadır.
Konunun diğer bir yönü de uluslararası boyutudur. Zira özellikle
1980’li yıllardan itibaren ekonomik küreselleşme hızlı bir şekilde artmış,
birçok uluslararası örgütün kurulması ya da güçlenmesiyle dünya ticareti
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merkezileşmiştir. Bu yüzden OECD, Dünya Ticaret Örgütü, Avrupa Birliği,
IMF, Dünya Bankası vb. kurumların birbirine benzer ortak kuralları hayata
geçirmesi bir ihtiyaç olarak doğmuştur. Buna “uluslararası anayasal düzen”
diyebiliriz (SAVAŞ, 1998: 149).
Bu düzenlemelerin yanı sıra hükümetlerin popülist politikalarının
önüne geçmek adına çeşitli bağımsız üst kurulların ve kurumların varlığı,
düzenleyici ve denetleyici kurumların sayısının, yetkisinin ve etkinliğinin
artırılması; ekonomiye ilişkin kuralların hayata geçirilmesinde uygulanması
etkili olabilecek araçlar arasında yer almaktadır. Türkiye’de özellikle 2000’li
yıllardan sonra oluşturulan üst kurulların sayısı ve etkinliğindeki artış,
ülkemiz açısından pozitif sonuçlar doğurmuştur. Nitekim 2008’den itibaren
krizin etkisiyle Ocak 2011 itibariyle ABD’de 3253 banka batmış4 olmasına
rağmen, Türkiye’de kriz döneminde hiçbir bankanın batmamış olmasında;
2001 banka krizinden sonra oluşturulan Bankacılık Düzenleme ve
Denetleme Kurulu’nun (BDDK) ve krizden çıkarılan dersler sonucu bu süreç
içerisinde alınmış olan diğer tedbirlerin büyük etkisi vardır. O halde
bağımsız ya da özerk bir takım kurum ve kuruluşların varlığı, bu kurum ve
kuruluşların yasal ve kurumsal alt yapıya sahip olması ekonominin başarısı
ve krizlere karşı dirençli olmasında etkin bir rol oynamaktadır. Bu uygulama
aynı zamanda yürütme organlarının bazı yetkilerini de sınırlandırarak
bağımsız üst kurullara devredilmesini sağlamaktadır.
Danıştay, Anayasa Mahkemesi gibi yürütmenin ya da yasama
organının kararları üzerinde etkili olan yüksek yargı organları, çeşitli özel
bütçeli, özerk ya da bağımsız kurumların ve muhalefet partilerinin iktidar
partilerinin düzenlemelerini Anayasa Mahkemesine götürme gibi yetkileri
iktidarların gücünü sınırlandırmaktadır. 1990’lı yıllardan itibaren uydu
teknolojisinin de verdiği imkânlarla yaygınlaşan ve çeşitlenen basın ve yayın
organlarının varlığı, sosyal iletişim imkânlarının eskiyle kıyaslanmayacak
ölçüde artması, eğitim düzeyinin ve milli gelirin yükselmesi, özellikle
2000’li yılların ortasından itibaren Avrupa Birliği ile olan ilişkinin üyelik
öncesi son aşamaya gelmesinden dolayı daha da sıkılaşması gibi nedenler,
çoğunluğun mutlak iktidarını sınırlandırıcı sonuçlar doğurmaktadır.
3.1. Yasal-Kurumsal Boyut
Mali kural, kamu harcamalarının finansmanında hükümetlerin
yetkisini sınırlandırmaktadır. Bu sınırlandırılma ile daha küçük bir devlet
Rakamlar çeşitli kaynaklardan alınarak tarafımızca oluşturulmuştur (2008’de 28.
2009’da 140 ve 2010’da ise 157 banka battığı farklı kaynaklardan derlenerek
hesaplanmıştır. 2007’de batan 3 bankayı da katarsak sayı 328’e yükselir)
3

Ancak bu rakamların ne anlama geldiğini görebilmek için 2009 yılı sonunda ABD'de FDIC'e
(Federal Deposit Insurance Corporation- Federal Tasarruf Mevduatı ve Sigorta Kurumu)
bilgi veren 6839 ticari banka olduğunu hatırlatalım.
4
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yapılanması mümkün olabilecektir. Bu düşünceye göre eğer devlet küçülürse
ekonomi özel sektör eliyle daha hızlı bir şekilde büyüyecektir. Zira, kamu
harcamalarının borçlanma ile finansmanı zorlaştırıldığında hükümet
harcamalarının finansmanı için vergilere yönelecektir. Vergilerin artırılması
ise ekonomi açısından hoş karşılanan bir şey değildir (Mitchell, 1997: 4). O
halde bütçenin sınırlandırılmasının nihai amacı; savaş, ağır ekonomik
bunalım gibi bazı olağan dışı durumlar haricinde bütçe açığına ve elbette
borçlanmaya sebep olan harcamaların daraltılmasıdır. Zira aşırı devlet
harcamaları ekonominin genel performansını olumsuz etkiler. Çünkü kamu
harcamaları sonucu özel sektörden kamuya bir kaynak aktarımı söz
konusudur. Bu kaynak aktarımı hem vergiler hem de borçlanma ile
yapılabilmektedir. Mali kural sınırlaması ile borçlanmanın zorlaştırılması
yanında hükümetlerin sınırsız harcama yetkisi de elinden alınmaktadır. Bu
sınırlama anayasalarla da hüküm altına alınan mülkiyet hakkının korunması
için bir teminattır ve birey ve kurumlar (özel sektör) açısından daha fazla
ekonomik ve siyasi özgürlük anlamına gelmektedir (Durden, Millsaps, 1996:
33).
Politikacıların belirsizliği tercih edeceklerini iddia eden iki teorik
yaklaşım vardır. Bunlardan birincisi “mali yanılma” (fiscal illusion)
teorisidir. Bu teori J. Buchanan ve A. Wagner tarafından geliştirilmiştir. Bu
teoriye göre bütçenin şeffaf olmamasından dolayı yeterince bilgi sahibi
olamayan seçmenler bugünkü ve gelecekteki kamu harcamalarının
maliyetini düşük tahmin etmektedirler. İkinci teoriye göre seçmenler
rasyonel olsalar bile “stratejik belirsizlik” politikacıların hedeflerine
ulaşmasında bir avantaj haline dönüşebilmektedir. Bu yüzden bütçeler
mümkün olduğunca şeffaf olmalıdır.5 Fakat bunu mevcut sistemler içerisinde
başarmak zordur. Gerçekten de, karmaşık yasama sistemi ve uygulamadaki
karmaşık usuller ile amaca uygun olmayan bir sonuç çıkabilir. Şeffaf olan
bütçe sistemi ile seçmenlere daha doğru bilgi sunmak ve uzun vadede
ekonominin büyümesi ve buna bağlı refah artışı meydana getirmek, kamu
kaynaklarını daha etkili ve tabana yayılmış bir biçimde kullanmak daha olası
gözükmektedir. Ancak bunları siyasilerden beklemek o kadar da mümkün
gözükmemektedir.
Zira
bütçe
imkânları,
siyasilerin
ellerinde
bulundurdukları ve tekrar seçilebilmenin (iktidar olabilmenin) en önemli
aracıdır. Bu tartışmalardan şunlar çıkarılabilir; bütçe açıklarını
sınırlandırmak için çıkarılmış yasal düzenlemeler mali disiplini
güçlendirmektedir ve bütçede şeffaflığın olmaması ise mali disiplinin ve
harcamaların kontrol edilmesini zorlaştırmaktadır (Alesina, Perotti, 1996:
409).
Her iki teoriyi birbirinden ayıran nokta; mali yanılmanın mükellefler, stratejik
belirsizliğin de politikacılar bakımından önceliklenmiş olmasıdır.
5
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3.2. Değişen İktisadi Yaklaşım
Çağdaş iktisat yakın zamana kadar sadece kurum ve kuralları dikkate
alıyor, beşeri unsuru ise tamamen göz ardı ediyordu. Bu konuda James
Buchanan’ın ilgi çekici görüş ve düşünceleri vardır. Ona göre çözüm, siyasi
karar alma sürecinde rol alan aktörlerin daha iyileriyle değiştirilmesi daha
açık bir ifadeyle; eğitimli, kültürlü, din ve ahlak sahibi insanların iş başına
getirilmesi ile değil, anayasal-yasal-kurumsal çerçevenin yeniden
oluşturulmasıyla mümkündür. Bu kapsamda Buchanan “anayasal-kurumsal
reform içerisinde kötü fena ve yetersiz olan politikacıların iyi nazik ve
yetenekli olanlarıyla değiştirilmesi gibi önerilere yer yoktur. Anayasal
reform içerisinde amaç, yönetimde yer alan kişilerin iyilerinin seçilmesi
değildir. Anayasal reformun amacı; politikacıların uyması gereken sınırların
veya kuralların oluşturulmasıdır” demektedir. Burada insan boyutunun
tamamen göz ardı edildiği görülmektedir. Oysa oluşturulacak olan kuralları
uygulayacak olan bizatihi insandır (Odabaş, Güngör: 1999: 3).
Ancak son zamanlarda bu ihmal iyice belirginleşmiş ve ekonomik ya
da sosyal düzenin sağlıklı işlemesi için sadece kurum ve kuralların yeterli
olmadığı beşeri boyutun da dikkate alınması gerektiği kabul görmeye
başlamıştır. Bu çerçevede geliştirilen “sosyal sorumluluk” ve “sosyal ahlak”
kavramları son derece önemlidir. Ahlaki (moral) değerler yok sayılırsa,
elbette demokratik sistemlerde ortaya çıkan bütçe açıkları doğal bir temayül
olarak görülür. Eğer bu moral değerin yerini alacak bir anayasal hüküm
getirilmezse, daha derin sorunlarla karşılaşmak zorunda kalınır (Durden,
Millsaps, 1996: 33).
Avrupa Birliği’ndeki “dayanışma” ilkesini de bu çerçevede
değerlendirebiliriz. Hep birlikte kalkınmayı esas alan bu ilke; insan
unsurunun kurumsal uygulaması kabul edilebilir. Bu ilkenin bir gereği
olarak Avrupa Birliği krizden en derin etkilenen Yunanistan’a mali yardım
yapma noktasında iradesini ortaya koymuştur. Avrupa Birliği’nin bu özelliği
insan unsuru ile direk ilgili olmasa da ülkelerin “kurumsal sosyal
sorumluluğu” ile ilgilidir.
Uzun dönemli politikaları önemseyen Avrupa Birliği’nin; özellikle
Almanya, Fransa gibi kurumun motoru konumundaki üyeleri, milli
bütçelerinden daha fazla pay ayırmalarına ve buna karşın daha az geri
dönüşüm sağlamalarına rağmen, bu politikalarını sürdürmektedirler.
Günümüzün en büyük ekonomik gücünün ortaya çıkmasında bu ilkenin de
önemli etkisinin olduğu göz ardı edilmemelidir. AB’nin bölgeler ve ülkeler
arası gelişmişlik farklılığını ortadan kaldırmak üzere bütçeden ayırdığı fonlar
da bu ilkenin bir gereğidir. Halen Avrupa Birliği ortak bütçesinden en büyük
pay, yaklaşık yarısı, bu amaca dönük olarak ayrılmaktadır.
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Öte yandan siyasiler de sorumlu insanlardır ve siyasilerin her şart
altında bütçe imkânlarını tekrar seçilebilmek için bir araç olarak kullanma
eğiliminde olduklarını düşünmek yanıltıcı olur. Unutmamak gerekir ki,
siyasette kural ve kurumlar kadar diğer önemli bir unsur da bizzat insanın
kendisidir. Bunun yaşanmış örneklerinin varlığı bu düşüncemizi
desteklemektedir. Örneğin Türkiye’de bütçe açıklarının 2000’li yılların
başındaki % 33’lük seviyesinden uygulanan sıkı mali disiplin sayesinde kriz
öncesinde 2005’te % 0.6’ya, 2006’da, % 0.8’e ve 2007’de, % 1.0’e (2007)
inmiş olması insan iradesinin bir ürünüdür.6 Bu dönemde Türkiye’de
hükümetleri sınırlandıran bir yasal ya da anayasal bir düzenleme yoktu.
4. Küresel Krizle Artan Bütçe Açıkları ve Borçlanma
Keynes ve Keynes’i takip edenler ekonomide önemli olan şeyin
istikrar olduğunu, bunu sağlamak için bütçenin açık ya da fazla vermesinin
bir sakıncası olmadığını savunmuşlardır. Bütçe açık verdiğinde bu açık
genellikle borçlanma ile kapatılır. İlgili yıl değil ama daha sonraki yıllar,
borçlanılarak kapatılan bütçe açıkları, sonraki dönemlerde ve vadeye göre
değişmekle birlikte sonraki nesiller tarafından ödenmektedir. Borcun borçla
finansmanı ise kendi içerisinde yeni bir kısır döngü oluşturmakta ve
ekonomide çok önemli olan “sürdürülebilirlik” mümkün olamamaktadır.
İnsanların refahlarından feragat edememeleri, siyasilerin yeniden seçilme
kaygısı gibi nedenler içinden çıkılmaz bir hal aldığında ise krizler meydana
gelmektedir. Zira günümüz iktisadi anlayışında borçlanma olağan bir gelir
olarak kabul edilmektedir. Kriz, hem ekonomik aktiviteler ve vergilerdeki
azalmalar hem de oluşturduğu olağanüstü ortamda meydana gelen rant
nedeniyle, ekonomileri daha da kötü bir noktaya taşımaktadır.
Mali disiplin kavramını en geniş tanımlamayla, bir devletin kamu
maliyesi kapsamında kamu gelir ve giderlerinin birbirine denkliği, yani bir
mali yıl içinde kamu gelirlerinin kamu giderlerini finanse edebilmesi
şeklinde ifade edebiliriz (Günay, 2007: 6). Mali disiplin esasen makro
ekonomik düzeyde bütçe dengesini ifade eder. Yaşanan krizler ekonominin
makro politikalarının yasal ya da anayasal düzeyde kurala bağlanması
ihtiyacını bir kez daha ortaya koymuştur. Avrupa Birliği’nde uygulanmakta
olan ancak krizle birlikte esnetilen Maastricht kriterleri mali kural niteliği
taşımasına rağmen; Avrupa Birliği’nin üye ülkeler üzerinde tam bir denetim
kuramamış olması, yaptırım gücünün zayıflığı ve Yunanistan gibi bazı
ülkelerin AB’yi yanlış bilgilendirmesi gibi nedenler kriterlerin en azından bu
aşamada başarılı olamadığını göstermektedir.
Şekil 1: OECD ve BRIC7 Ülkelerinde Kriz Döneminde
6

Veriler Maliye Bakanlığının sitesinden alınmıştır.

BRIC terimi, Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin'in ekonomilerini kastetmek için kullanılır.
BRIC, bu ülkelerin İngilizce isimlerinin baş harflerinden oluşur (Brasil, Russia, India, China).
7
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Kamu Borcunun ve Bütçe Dengesinin GSYH’ye Oranı (2009)
(*) Bütçe Dengesi: TCMB,
Kamu Borcu: (**) Dünya Bankası-2008
(***) OECD–2008
Kaynak: Alıntılayan: Altuğ, Öz, 2010:2
Şekilde görüldüğü üzere krizin etkisinin zirve yatığı yılda birçok
ülkede borç yükü GSYH’yi aşmıştır. Bu ülkeler arasında yer alan İrlanda,
Yunanistan gibi ülkeler borç krizine sürüklenmişken, % 100’ün altında yer
alan İzlanda gibi küçük ülkeler de benzer sorunlar yaşamıştır.
Ekonomilerindeki nisbi yapısal güce bağlı olarak derin kriz yaşamamış,
ancak önemli ölçüde etkilenmiş olan İngiltere, Japonya8 gibi ülkelerde de
borç düzeyi uluslararası kabul edilen kriterlerin çok üzerindedir.
Bu dönemde OECD üyesi ülkelerde bütçe açıklarının GSYH’ya
oranında da belirgin bir artış gözlenmektedir. Şüphesiz bu yaşanan krizle
doğrudan ilgilidir. Bu gelişmeyi aşağıdaki tablodan daha net bir şekilde
görebiliriz.
Tablo 1: Bazı Ülkelerde Mali Durum ve Beklentiler (GSYH’ye Oran)
Mali Denge

Yapısal
Denge

Merkezi Hükümet
Borçları

Ülkeler/Yıllar

2007

2010

2011

2007

2010

2011

2007

2010

2011

Avusturya

-0.7

-5.5

-5.8

-1.4

-3.3

-3.6

62

78

82

Fransa

-2.7

-8.6

-8.0

-3.5

-6.8

-6.3

70

92

99

Bazıları bu ülkelere Güney Afrika Cumhuriyetini de ekleyerek BRICS de derler. Meksika’yı
katanlar da vardır. Bu ülkeler hızlı bir gelişim içerisindedirler ve 2050 dünyasında önemli
konumları bulunacaktır. Türkiye'nin de bu kategoride sayan görüşler de vardır.
8 Ekonomisinin güçlü olması Japonya’yı etkilememiş gözükse de yüksek borç yüküne dikkat
çekmek gerekir.
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Almanya

0.2

-5.3

-4.6

-0.8

4.0

-3.7

65

82

85

Yunanistan

-4.0

-9.8

10.0

4.5

-6.9

-6.8

104

123

130

İrlanda

0.2

12.2

11.6

-1.3

-9.0

-9.0

28

81

93

İtalya

-1.5

-5.4

-5.1

-2.2

-2.6

-2.8

112

127

130

Japonya

-2.5

-8.2

-9.4

-3.4

-7.4

-9.0

167

197

204

Hollanda

0.2

-5.9

-5.3

-0.6

-3.6

-3.1

52

77

82

Portekiz

-2.7

-7.6

-7.8

-2.8

-6.1

-6.8

71

91

97

İspanya

1.9

-8.5

-7.7

1.6

-5.2

-4.5

42

68

74

Br. Krallık

-2.7

13.3

12.5

-3.4

-10.5

-9.9

47

83

94

ABD

-2.8

10.7

-9.4

-3.1

-9.2

-8.2

62

92

100

Asya1

0.1

-3.5

-3.6

...

...

37

40

41

3.7

-4.4

-3.9

...

...

23

28

29

-1.5

-2.4

-2.0

...

...

41

37

35

Ort. Avrupa2
L. Amerika

a3

1 Çin, Hong Kong, Hindistan, Endonezya, G. Kore, Malezya, Filipinler,
Singapur ve Tayland.
2 Çek Cumhuriyeti, Macaristan ve Polonya.
3 Arjantin, Brezilya, Şili ve Meksika.
Kaynak: Cecchetti, Mohanty, Zampolli, s. 3.
Tablo, bazı Avrupa Birliği ülkeleri ile Asya’dan, Latin Amerika’dan
temsili bazı ülkelere ilişkin veriler yer almaktadır. Tablodaki bütün ülkelerin
krizle birlikte mali denge bozulmuş ve bütçe açıkları artmıştır. Kriz öncesi
dönemde pek çok ülkede makul düzeyde olan bütçe açıklarının krizin
etkisinin önemli ölçüde devam ettiği 2010 yılında ciddi artışlar gösterdiği
dikkat çekmektedir. Birçok ülke ve Türkiye için çıkış yılı olan 2010 verileri
böyleyken, 2011’e ilişkin verilerin iyileşme belirtisi göstermesine rağmen,
çok iç açıcı olmadığı gözlemlenmektedir.
Avrupa’nın gelişmiş ekonomilerinde, Japonya’da ve ABD’de
gözüken bu etkinin aynı ölçüde Asya ülkeleri, Orta Avrupa ve Latin
Amerika ülkelerinde yaşanmadığı da diğer bir gerçektir. Asya ülkelerinde
daha düşük düzeyde yaşanmış olmasının temel nedeni, dünyanın ikinci
büyük ekonomisi olan Çin’in krize rağmen büyümeye devam etmiş olması
olduğu düşünülmektedir. Benzer bir durumun Hindistan için de geçerli
olduğu göz ardı edilmemelidir.
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Borçlara gelince; benzer bir durum burada da yaşanmıştır. 2007’de
pek çok ülke için makul olan seviyeler krizin etkili olduğu 2010 ve 2011’de
genel olarak yükselmeye devam etmiştir. Burada Japonya dikkat çeken bir
borç yüküne sahiptir. Japonya GSYH’sinin iki katına varan borç yüküne
rağmen derin bir kriz yaşamamıştır. Benzer durum bütçe açıkları itibariyle
İngiltere için de söz konusudur. Bunun temel nedeninin bu ülkelerin sahip
oldukları önemli ölçüdeki “cari fazla” ve ekonomilerindeki büyüklüğün krizi
kompanse edebilecek durumda olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir.
İngiltere’nin köklü bir finans sistemi, Japonya’nın da sağlam bir reel
sektörünün varlığı da krizi dengelemelerinde etkili olmuştur.
Küresel kriz 2008 ortasından itibaren birçok gelişmiş ülkede kamu
borçlarında önemli artışlara yol açmıştır. OECD verilerine göre krizle
birlikte kamu borçları hızlı bir şekilde yükselmiştir. Buna göre 2007’de
kamu borçlarının GSYİH’ye oranı % 73 iken, bu rakam 2013’te % 111’e
yükselmiştir. Bu oran II. Dünya Savaşından sonraki en yüksek orandır. Yine
OECD verilerine göre, Macaristan, ABD, İngiltere, İspanya, Fransa İrlanda,
Belçika, Portekiz İtalya, Yunanistan ve Japonya’nın 2014 ve sonraki dönem
tahminlerinde borç oranı % 100’ün üzerindedir. Buradaki verilerde Türkiye
için hesaplanan oran ise % 39.7’dir9
OECD ülkelerinde bütçe açığı ortalaması krizin etkili olduğu
2010’da % 7.5’e yükselmiştir. Bunun parasal değeri 3.3 trilyon dolardır. Bu
durum bütçe dengelerinde değişikliklere yol açmaktadır. Bütçe açığını
kapatma çabaları ekonomide öncelikleri etkilemektedir. Bazı ülkeler kemer
sıkma politikası uygularken, diğer bazıları daha düşük bir bütçe açığını
yakalamak üzere ekonomiyi canlandırıcı politikalar izlemektedir.10
Mali kuralı uygulama konusunda geçmişte başarılı örnekler vardır.
Bunlardan birisi OECD’ye 2010 yılında üye olan İsrail’dir. Yoğun savunma
harcamaları ve geçmişte yaşadığı yüksek enflasyonla bilinen İsrail, 1991
yılında bütçe açığını düşürme yasasını çıkarmıştır. Orta vadede bütçe
açıklarını düşürmeyi hedefleyen yasa, sonraki hükümetlerin de
uygulamasına imkân verecek şekilde şeffaf hazırlanmıştır. 1980’li yılların
ortalarında % 14’e kadar çıkan bütçe açıkları 2000’li yılların ortalarında %
1’lere kadar indirilmesi başarılmıştır (Debrun vd., 2008: 4).
AB içerisinde İngiltere’nin 2000’li yıllarda mali disiplin adına
gösterdiği başarıdan da söz etmek gerekir. Zira İngiltere 1997’ye kadar olan
dönemde Muhafazakâr Parti politikaları ile önemli ölçüde mali disiplinden
9

OECD, http://www.oecd.org/statistics/towards-sustainable-public-finances.htm
(Erişim 19 Ağustos 2015)
10

OECD,
http://www.oecd.org/document/49/0.3746.en_2649_201185_46664497_1_1_1_1.00.html
(Erişim 19 Ağustos 2015)
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sapmıştı. Zaten bu da 1979’dan beri devam etmekte olan Muhafazakâr Parti
iktidarını sona erdirmiştir. Bu dönemde uygulanan politikalarla gelirlerde
artış ve harcamalarda milli gelire oranla azalma yaşanmış, bütçe dengesinde
fazlalık sağlanmış ve 2000-2001 bütçe döneminde bütçe fazlası oluşmuştur.
Bu dönemde bütçe fazlası milli gelirin 1.9’una kadar çıkmıştır. 1997-98
döneminde % 42.5 olan kamu borcu bu dönemde % 30.7 olarak
gerçekleşmiştir (Chote vd., 2010: 4).
İngiltere’de altın kural ve sürdürülebilir yatırım kuralı maliye
politikasının iki önemli sınırlayıcısı konumundadır. Bu kurallar hükümetin
mali davranışlarını büyük ölçüde sınırlayıcı niteliktedir. Bunlardan altın
kurala göre, hükümet sadece yatırımlar için borçlanabilecek ve mevcut
harcamalarını finanse edemeyecektir. Sürdürülebilir yatırım kuralına göre
ise, GSYİH’nin yüzdesi olarak kamu sektörü net borcu ekonomik konjonktür
dönemince istikrarlı ve kalıcı bir seviyede korunmalıdır. Hükümetin bu
kuralları koymasındaki temel argüman, kamu harcama yükünün nesiller
arasında önemli ölçüde düşürülmesidir. Böylece mevcut neslin yararlandığı
bütün kamu harcamalarının maliyetinin gelecek nesillere kadar ödenmesi
amaçlanmaktadır (Günaydın, Eser, 2010: 74).
4.1. Avrupa Birliği Ülkelerinde Maastricht Kriterlerine Uyum
Küresel krizin etkisinin yoğun olarak hissedildiği 2009 yılında Tablo
2’de de görüldüğü üzere birçok AB ülkesinin AB’nin mali kuralı
niteliğindeki Maastricht kriterlerine uyum sağlayamadığı görülür. Türkiye
ise borç kriterine uyum sağlamışken, ilgili yılda bütçe açığı kriterine uyum
sağlayamamıştır. Türkiye, % 6.3 gibi düşük bir enflasyon oranına rağmen,
AB üyesi ülkelerdeki ile karşılaştırıldığında en yüksek seviyede olduğu
görülür. Faiz oranları açısından ise durum benzer bir özellik arz eder. %
11.6’lık faiz oranı ile Litvanya ve Letonya’dan sonra üçüncü sırayı
paylaşmaktadır.
Tablo 2: Maastricht Kriterleri Çerçevesinde AB Ülkelerinin 2009 Yılı
Göstergeleri
Ülkeler

Bütçe
Dengesi/GSYH

Borç
Stoku/GSYH

Enflasyon
Oranları

Uzun Vadeli
Faiz Oranları

Almanya

-3.0

72,9

0.2

3.2

Avusturya

-5.3

79.7

0.4

3.7

Belçika

-5.5

99.2

0.0

3.9

Bulgaristan

-4.2

14.2

2.5

7.2

Çek Cumh.

-5.5

34.1

0.6

4.8

Danimarka

-2,8

40.4

1.1

3.6

Estonya

-2,2

7.0

0.2

;
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Finlandiya

-2,5

41.7

1.6

3.7

Fransa

-7.2

79.0

0.1

3.7

Güney
Kıbrıs

-5.5

54.1

0.2

4.6

Hollanda

-5.5

56.5

1.0

3.7

İngiltere

-10.8

65.8

2,2

3.4

İrlanda

-13.9

62.3

-1.7

5.2

İspanya

-11.0

52,7

-0.3

4.0

İsveç

-0.7

40.3

1.9

3.3

İtalya

-5.3

112,5

0.8

4.3

Letonya

-9.0

36.4

3.3

12.4

Litvanya

-9.1

29.0

4.2

14.0

Lüksemburg

-0.5

15.5

0.0

4.2

Macaristan

-4.6

78.2

4.0

9.1

Malta

-3.3

67.8

1.8

4.5

Polonya

-7.3

49.8

4.0

6.1

Portekiz

-9.8

83.6

-0.9

4.2

Romanya

-8.9

23.2

5.6

9.7

Slovenya

-5.9

34.5

0.9

4.4

Slovakya

-7.9

35.7

0.9

4.7

Yunanistan

-13.6

115.1

1.3

5.2

Türkiye*

-5.5

45.5

6.3

11.6

* Türkiye’ye ilişkin veriler Maliye Bakanlığı’ndan alınmıştır.
Kaynak: Eurostat Database (derlenmiştir) Erişim: 25 Ağustos 2015)
Bu dönemde pek çok AB ülkesi bütçe açığı ve borçlanma için
öngörülen oranları yakalayamamıştır. Bütçe açığı konusunda İrlanda (13.9),
Yunanistan (13.6), İngiltere (10.8), İspanya (11.0) % 10 seviyelerini
aşmışken; İsveç (0.5), Lüksemburg (0.7), Estonya (1.7), Finlandiya, (2.2)
Danimarka (2.7), bütçe açıklarıyla yüzde 3’ün altında bir performans
göstermiş en iyi durumda olan ülkelerdendir.
Borçlanma için de benzer şeyler söylenebilir. İtalya ve Yunanistan
% 100’ün üzerinde bir borç yüküne sahipken, % 60 olan kriterin altında
bütçe açığına göre daha fazla sayıda ülke söz konusudur. 11 AB üyesi ülke
2009 yılında bu kritere uyum sağlayamamıştır. Aşağıda bazı ülkelerin
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açıkları ve oranları yer almaktadır ki açıklar Türkiye ile kıyaslanamayacak
kadar yüksektir.
Tablo 3: AB Komisyonun Üye Ülkelere Yönelik Beklentisi
Ülkeler

2009

2010

Ülkeler

2009

2010

Belçika

5.9

5.8 (2.9)

İtalya

5.3

5.3 (3.0)

Çek Cumhuriyeti

6.6

5.5 (2.0)

Hollanda

4.7

6.1 (2.3)

Almanya

3.4

5.0 (0.7)

Avusturya

4.3

5.5 (4.5)

İrlanda

12.5

14.7 (4.1)

Portekiz

8.0

8.0 (4.5)

Yunanistan*

12.5

12 (3.5)

Slovakya

6.3

5.5 (2.9)

İspanya

11.2

8.1 (5.8)

Slovenya

6.0

7.0 (4.9)

Fransa

8.3

8.2 (4.0)

İngiltere**

13

13 (5.7)

*Komisyon Yunanistan hakkında tahmin yürütmekte zorlanmaktadır. Zira
2008 için % 4 açık tahminine karşın, açık % 7.75 oranında gerçekleşmiştir.
Ayrıca Yunanistan’ın bazı verileri gizlediği de ortaya çıkmıştır.
** Komisyon İngiltere hakkında da gerçekçi tahmin yapamamaktadır. Çünkü
hükümet 2009-2010 bütçe dönemi için açıkları % 13 gibi yüksek bir oranda
bağlamıştır.
Kaynak:
http://www.se2009.eu/polopoly_fs/1.25535!menu/standard/file/111518.p
df’deki bilgilerden derlenmiştir. Erişim: 12 Ocak 2011.
Belçika, Çek Cumhuriyeti, Almanya, İtalya, Hollanda, Avusturya,
Portekiz, Slovenya ve Slovakya aşırı açık veren ülkeler arasındadır. Avrupa
Birliği; İrlanda, İspanya, Fransa ve İngiltere için öngördüğü açıkları revize
etmiştir. Krizden en fazla etkilenen AB ülkesi ise Yunanistan’dır. Avrupa
Birliği bu ülkeye ilişkin öngörülerinde başarısız olmuştur. AB’nin
Maastricht Anlaşması ile belirlediği % 3 kriterine yukarıdaki ülkelerin
hiçbirisi uyum sağlayamamıştır.
Eurostat verilerine göre 2014 yılı gerçekleşmeleri tablo 3’te parantez
içerisinde gösterilmiştir. Bu büyük oranda başarılmış gözükmektedir. Zira;
kriz döneminde çift haneli olan bütçe açıkları Yunanistan (3.5), Portekiz
(4.5), İrlanda (2.1), İtalya (3.0), İspanya (5.8) gibi ülkelerde bütçe açıkları
makul noktalara gerilemiştir. Euro bölgesi bütçe açıklarını 2016 yılına kadar
istikrarlı hale getirmeyi planlamaktadır. Krizle birlikte bu bölgelerde de
açıklar artmış, Almanya ve bu ülkelerden daha kötü durumda olan Fransa ve
İtalya’nın içerisinde yer aldığı Euro Bölgesinde 2009’da % -5.5 düzeyinde
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gerçekleşen açık 2014’te11 % 2.4 olarak gerçekleşmiştir.12 Borçlarda durum
biraz daha kötü gözükmektedir. Zira AB ortalaması 2014 için % 86.8 iken,
Belçika (% 106.5), İrlanda, (109.7), Yunanistan (% 177.1), İtalya (% 132.1),
Kıbrıs (107.5) ve Portekiz (% 130.2) olarak % 100’ün üzerinde
gözükmektedir.13
4.1.1. Avrupa Birliği’nde Mali Kuralla İlgili Düzenlemeler
Avrupa Birliğinde mali kuralla ilgili asıl düzenleme Maastricht
Kuralları olmakla birlikte, bu kurallarda uygulamada meydana gelen
sorunların giderilmesi, Maastricht kurallarının güçlendirilmesi ve kriz
sonrası uyumu sağlamak üzere çeşitli düzenlemeler de getirilmiştir. Bu
düzenlemeler hakkında aşağıda kısa bilgiler verilmiştir.
-Stability and Growth Pact (İstikrar ve Büyüne Paktı-(İBP-1997)
Preventive Rule (Önleyici Kural-1998), Corrective rule (Düzeltici Kural1999) SGP Amendment (İBP Yasa Değişikliği-2005) Six Pact (Altılı Paket2011) Two Pact (İkili Paket-2013) Fiscal compact (Mali sözleşme-2013)
SGP Review (İBP’nin Gözden Geçirilmesi-2014) SGP’nin EsnetilmesiFlexibility (2015).
İstikrar ve Büyüme Paktı; Üye ülkeler bu düzenleme ile Maastricht
kriterleriyle belirlenen bütçe açığı ve borçlanma uygulamalarını güçlendirme
ve üye ülkelerin iç ekonomik ve mali politikaları arasında koordinasyon
sağlama konusunda anlaşmışlardır.14
Avrupa Birliği’nde parasal birlikten kaynaklanan sorunları çözmek için ve
daha çok ulusal yükümlülükler getiren İstikrar ve Büyüme Paktı (İBP)
düzenleme 1996’da yapılmış, 1997’de yürürlüğe girmiştir. Bu düzenleme ile
Avrupa Birliği’nde üye ülkelere mali konularda bazı yükümlülükler
getirmiştir. Aynı düzenleme bazı üye ülkeler için yatırım harcamalarında
herhangi bir kısıtlamaya gitmeksizin kamu harcamaları kısma yükümlülüğü
getirmiştir. Diğer bazıları için ise vergi artışı yapmaya imkân sağlamakta idi.
Anlaşma beraberinde çok yıllı bütçelemeyi de getirmiştir (European
Commission, 2010. s. 55). İBP, Avrupa Birliği düzeyinde alınan mali kural
niteliğinde bir uygulamadır. Ancak yukarıdaki verilerden de anlaşıldığı
üzere, kriz döneminde her iki düzenleme de etkili olamamış ve Avrupa

11

Eurostat,http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&plugin=1&language=
en&pcode=teina200 (Erişim: 25 Ağustos 2015)
12

OECD, http://dx.doi.org/10.1787/702113603061.( Erişim: 24 Haziran 2010.)

13

Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=
1&language=en&pcode=teina225&plugin=1 (Erişin: 25 Ağustos 2015)
14
European Comission,
http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/index_en.htm
(Erişim: 3 Şubat 2016)
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Birliği ülkelerinin neredeyse tamamında mali disiplin bozulmuş, Avrupa
Birliği bu kuralları belli bir sure askıya almak zorunda kalmıştır.
Üye ülkelerin ulusal mali çerçeveleri için asgari bazı sınırlar
belirlenmesi ve maliye politikaları alanındaki koordinasyonun geliştirilmesi
için, “önleyici kural” ve “düzeltici kural” adı altında bir gözetim
mekanizması da öngörülmüştür. Önleyici kural, Komisyon tavsiye ve
uyarıları doğrultusunda, İBP’deki ilkelere uyumun sağlanması adına bütçe
pozisyonları ve ekonomi politikalarının gözetiminin geliştirilmesini
amaçlamaktadır. Düzeltici kural ise faizli ve faizsiz teminat yaptırımlarının
yanı sıra bir takım cezalar uygulanmasını içermektedir15.
2005 Yılında İBP’de Değişikliğe gidildi. Bu değişiklikle birlikte Avrupa
Birliği ülke performansı ve ilgili ülkenin ekonomik göstergelerindeki
iyileşmeleri dikkate alarak İBP kurallarına uyumun esnetilmesine izin
vermiştir16.
Altılı Paket; (six pack) İstikrar ve Büyüme Paktından sonra ve kriz
ortamında yapılan ve bir dizi yasadan oluşan geniş çaplı düzenlemedir.
2010’da yapılan düzenleme 2011’de yürürlüğe girmiştir. Yasa ile hem bütçe
hem de ekonomi politikalarının izlenmesi ortak yönetimle daha şeffaf ve
öngörülebilir hale getirilmesi amaçlanmıştır17.
Bu uygulamayla AB; maliye politikalarının uyumunun sağlanmasını, ülke
ekonomilerinin bütçelerinin denetlenmesini, makroekonomik politikaların ve
yapısal reformların daha kapsamlı bir biçimde uygulanmasını, gelişmiş
gözetimin gerçekleştirilmesini ve daha güçlü bir İstikrar ve Büyüme Paktı
(İBP) oluşturulmasını amaçlamaktadır.
Altılı Paket şu hususları içermektedir: Harcamalardaki genişleme
potansiyel büyüme hızını geçmemelidir.
Borçlarının GSYİH’ye oranı %60’ı aşan ülke, borç miktarını 3 yıl
boyunca ve her yıl GSYİH’sinin %60’ı aşan kısmının 1/20’si oranında
azaltmalıdır.
İhtiyati politikalardan ciddi sapmalar olursa, GSYİH’sinin %0.2’si
oranında faizli teminat uygulamasını devreye sokacaktır.
Aşırı açık veren ülke, GSYİH’sinin %0.2’si oranında faizsiz teminat
uygulamasına maruz kalacaktır.
Çeşitli ekonomik göstergelerden oluşan bir puan tablosu baz alınarak
dengesizlik riskleri düzenli olarak değerlendirilecek ve ciddi dengesizliklerin
15

http://www.ab.gov.tr/files/EMPB/ab_ekonomik_yonetisim_sisteminde_yeni_done
m_web.pdf (Erişim: 3 Şubat 2016)
16
https://translate.google.com/#en/tr/to%20be%20complied%20with (Erişim: 3
Şubat 2016)
17
http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/index_en.htm
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tespit edildiği üye devletler için Aşırı Dengesizlik Prosedürü (ADP) devreye
girecektir (Gök, Biyan, Akar, 2012: 167).
2013 yılında ikili paket (two pack)olarak bilinen ve üye ülkeler
arasında ekonomik koordinasyonu güçlendiren ve değerlendiren yeni bir
düzenleme ile daha da güçlendirildi. Düzenleme Kasım 2014’te güncellendi.
İkili paket iki tüzükten oluşmaktadır.
Altılı paket beş tüzük ve 1 direktiften oluşmaktadır. Bu paketle sadece mali
yapı gözetilmemekte, makro ekonomik yapı bir bütün olarak ele
alınmaktadır18.
Mali Sözleşme; Orta vadeli bütçe hedeflerini gerçekleştirmek üzere
hükümetler arası yapılmış bir anlaşmadır. Anlaşma, dengeli bütçe kuralı ve
otomatik düzeltme mekanizması aracılığıyla Avro Alanı’nda mali disiplini
güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Mali Sözleşme, taraf ülkelerin bütçelerinin
dengede olmasını ya da fazla vermesini şart koşmaktadır. Hedef, yıllık
yapısal bütçe açığının nominal GSYİH’nin binde 5’ini aşmamasını
sağlamaktır. Bunun yanında bütçe açığının, uzun vadeli sürdürülebilirlik için
her ülkeye mahsus belirlenen oranlarla uyumlu olması gerekmektedir.
“Dengeli Bütçe Kuralı”ndan geçici sapmaya ancak sıra dışı ekonomik
koşullarda izin verilmektedir. Bir üye devletin dengeli bütçe kuralından
sapması halinde, otomatik düzeltme mekanizması yürürlüğe girmektedir.
Üye Devletten, belirlenen süre zarfında bu sapmayı düzeltmesi
beklenmektedir.19
2015 yılında altılı ve ikili paket gözden geçirilmiştir. Burada amaç
mali yapının sağlamlaştırılması ve üye ülkeler içerisinde işbirliğinin
geliştirilmesine katkıda bulunmaktı. Gözden geçirme, sistemi mümkün
olduğu ölçüde güçlendirmeye dönük olarak Avrupa Parlamentosu ve üye
ülkelerde tartışılmasını öneriyordu.20
4.2. Küresel Krizle Yaygınlaşan Mali Kural Uygulamaları
2007 ortalarından itibaren etkili olan ve 2008-2009’da zirve yapan
küresel mali kriz, 2010’dan itibaren inişe geçmiş ancak etkileri hala (2016)
bazı ülkelerde devam etmektedir. Kriz döneminde mali kural uygulayan
ülkelerin sayısı önemli ölçüde artmıştır. 1990 yılında 7 olan ülke sayısı 2009
yılı sonunda 90’a yükselmiştir. Gelişmekte olan ülkelerde de son zamanlarda
gözlemlenen bu eğilim ile birçok ülke mali sorumluluk yasaları altında
kurallı maliye politikası uygulamasına geçiş yapmıştır. Bu kapsamda
Hindistan, Brezilya, Arjantin, Şili ve Macaristan gibi ülkeler belirli mali
18

http://ec.europa.eu/economy_finance/articles/governance/2012-0314_six_pack_en.htm
19
http://esozluk.ikv.org.tr/icerik.asp?id=473 (Erişim: 3 Şubat 2016)
20
http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/index_en.htm
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göstergelere koyduğu sayısal sınırlamalar ile mali kural uygulayan ülkeler
olarak ön plana çıkmaktadır (Mali Kural Kanun Tasarısı Genel Gerekçesi).
Tablo 4: Mali Kural Uygulamasında Uluslararası Karşılaştırma
Ülkeler

Uygulama Türü

Plan Süreci

Kapsam

Danimarka

Yapısal
Bütçe
Dengesi
Bütçe Dengesi
Borcun
Gelire
Oranlanması
Bütçe Dengesi
Bütçe Dengesi
Borcun
GSYH’ye
Oranı
Altın Kural
Borçlanmada
Üst
Limit
Bütçe Dengesi
Harcana Tavanı
Borcun
GSYH’ye
Oranı
Borcun Gelire Or.
Borcun
GSYH’ye
Oranı
Borç Tavanı
Bütçe Dengesi
Borç Tavanı
Borcun Gelire Oranı
Ortalama
Bütçe
Fazlası.
Bütçe Deng. Borç
Kısıtı
Altın Kural
Borcun
GSYH’ye
Oranı
Bütçe Dengesi ve
Konj.
Borcun Gelire Oranı
Borcun Gelire Oranı
Altın Kural
Açık ve Harcama
Tavanı
Operasyonel Denge

Çok yıllı

Merk. Hükümet

Yasal
Durum
Siy. Anl.

Çok yıllı
Yıllık

Merk. Hükümet
Yerel Yönetim

Siy.
Yasa

Çok yıllı
Çok yıllı
Çok yıllı

Merk. Hükümet
Yerel Yönetim
Merk. Hükümet

Siy. Anl.
Yasa
Siy. Anl.

Yıllık
Yıllık
Yıllık

Yerel Yönetim
Merk. Hükümet
Yerel Yönetim

Yasa
Yasa
Yasa

Çok yıllı
Yıllık

Merk. Hükümet
Merk. Hükümet

Koal. Anl.
Anayasa

Yıllık
Çok yıllı

Bölgesel ve Yerel
Merk. Hükümet

Yasa
Koal. Anl.

Yıllık
Konjonktürel
Yıllık
Yıllık
Konjonktürel

Yerel Yönetim
Merk. Hükümet
Bölg. Hükümet
Yerel Yönetim
Merk. Hükümet

Yasa
Yasa
Yasa
Yasa
Siyasi Anl

Konjonktürel

Merk. Hükümet

Anayasa

Konjonktürel
Konjonktürel

Merk. Hükümet Merk.
Hükümet

Yasa
Yasa.

Konjonktürel

Merk. Hükümet

Yasa.

Yıllık
Yıllık
Çok yıllı
Çok yıllı

Merk. ve Yerel
Merk. ve Yerel
Merk. Hükümet
Merk. Hükümet

Yasa.
Yasa.
Yasa.
Yasa

Konjonktürel

Merk. Hükümet

Yasa

Estonya

Finlandiya

Fransa
Litvanya

Hollanda
Polonya
Slovakya
Slovenya

İspanya
İsveç
İsviçre
İngiltere

Avustralya
Brezilya
Kolombiya
Hindistan
İsrail
Y. Zelanda

Anl.

Kaynak: Debrun vd., (2008), s. 9.
Yine, 1990 yılında AB ülkelerinde uygulanan mali kural sayısı 16
iken, bu sayı 2008 yılında 67’ye yükselmiştir. AB Kamu Maliyesi Raporu’na
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göre, 67 adet mali kuralın 26’sı bütçe dengesi ile ilgili iken, 18’i borç kuralı,
17’si harcama kuralı ile ilişkilidir. Ülkelerin üniter veya federal yapıda
olması ile yerel yönetimlere ilişkin mali düzenlemeler, uygulanmakta olan
mali kuralların tanım ve sayısını belirleyici bir unsur olmaktadır.
Almanya’da mali kurallar 1969 yılından itibaren, ABD’de 1985 yılında,
İsviçre’de 2001’de, Yeni Zelanda’da 1994’de, Brezilya’da 2000’de
uygulanmaya başlamıştır (Edizdoğan, 2010: 3).
Tablo incelendiğinde ülkelerin büyük bir çoğunluğunda mali
kuralların yasa ile belirlendiği gözlemlenmektedir. Mali kural hükmünün
anayasada yer aldığı ülke sayısı sadece ikidir. O halde dünyadaki eğilim mali
kuralın daha çok yasa ile belirlenmesinden yanadır. Bunda anayasaların
ekonominin ihtiyacı olan esnekliği yeterince sağlayamadığı görülmektedir.
Özellikle parlamenter rejimlerde koalisyon hükümetlerinin ve güçlü bir
muhalefetin varlığı, ekonominin konjonktürel dönemlerinde hükümetlerin
karar almasını sınırlandırabilmektedir. O halde mali kural düzenlemesinin
anayasalarda yer alması süreç içerisinde bazı sakıncalar meydana
getirmektedir. Dünyadaki örneklerinin büyük oranda anayasaya dayalı
olmaması büyük ölçüde bu kaygıdan kaynaklanmaktadır.
Tabloda dikkati çeken diğer bir husus ise mali kuralın yıllık
olmasının yanında çok yıllı ve konjonktürel olmasıdır. Bu durum da yine
hükümetlere esneklik sağlama düşüncesindendir. Mali kuralların mutlak
surette yıl içerisinde uygulanıyor olmasını her hal ve şart altında zorunlu
tutmak ekonominin uzun vadeli hedefleri açısından çeşitli sakıncaları
barındırması mümkündür. O halde bunu zamana yaymak ve konjonktürel
dönemlerde esneklik sağlamak önemlidir. Ancak örnek ülkeler arasında mali
kuralların yıllık olarak uygulanmasını düzenleyen ülke sayısının da göz ardı
edilmemesi gerekir.
Yukarıdaki ülkelerde az da olsa “altın kural” uygulamasının geçerli
olduğu ülkeler de dikkat çekmektedir. Bu uygulamanın da mali kural
düzenlemeleri açısından önemli olduğunu düşünüyoruz. Zira yatırım
harcamaları açısından mali kuralın göz ardı edilebileceği düşüncesine
dayanan altın kural, özellikle altyapısı nisbi olarak yetersiz olan ve gelişim
aşamasını tamamlamamış ülkeler açısından etkili olacağı kanaatindeyiz.
Oranlamanın kimi ülkelerde gelire, kimi ülkelerde ise GSYH’ye
yapıldığı da diğer dikkat çeken konudur. Uluslararası karşılaştırma
yapabilmek adına oranlamanın GSYH’ye yapılmasının isabetli olacağı diğer
bir görüşümüzdür.
Örnekler itibariyle mali kural uygulamasına bakıldığında iki hususa
ağırlık verildiği görülür; bunlardan birisi bütçe dengesi, bir diğeri ise
borçlanmaya bir sınır getirilmesidir. Gerçekten mali disiplin denince
öncelikle bu iki hususun kastedildiği bir gerçektir. Zira mali kural içerisinde
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yer alan vergi sınırlaması ve kamu harcamaları sınırlaması bütçe açığının
disipline edilmesi ve borçlanmaya sınır getirilmesi ile büyük ölçüde kontrol
edilebilir bir hale gelmektedir. Nitekim halen etkisi bitmemiş olan küresel
mali krizin günümüzdeki öne çıkan niteliğinin borç krizi ve yüksek bütçe
açıkları olduğu gerçeği bu düşünceyi desteklemektedir.
Tabloda dikkati çeken son husus ise yetkilerin çok büyük ölçüde
merkezi hükümetlerde olduğudur. Bunun nedeninin ise merkezi
hükümetlerin ellerinde bulundurdukları “mali egemenlik” yetkisini devretme
noktasındaki isteksizlikleri olduğu düşünülmektedir.
Sonuç ve Değerlendirme
1990’lı yıllardan itibaren planlı ekonominin iflas etmesi ve Dünya
Ticaret Örgütünün öncülüğünde ekonomilerin daha da küreselleşmesiyle
birlikte piyasa mekanizması, kimi zaman yerel (Rusya-1998, Türkiye-2001),
kimi zaman bölgesel (Asya-1997), kimi zaman da global (2008) çapta
ekonomik krizlere yol açmıştır. Ekonomik küreselleşmenin yaygınlaşması
krizlerin yanı sıra piyasa mekanizmasını saptırıcı etki yapan vergi cennetleri,
haksız vergi rekabeti gibi sorunları da üretmiştir.
1960’lı ve 1970’li teorileşen, 1980’li yıllarda devletçi uygulamaların
terkedilmesi ile popülaritesi artan ve J. Buchanan’a Nobel ekonomi ödülü
getiren kamu tercihi teorisi ve anayasal iktisat, ekonomilerin anayasal
çerçeveye oturtulması düşüncesine dayanıyordu. Piyasa merkezli bir
ekonomi teorisi olmasına rağmen, devlet eliyle piyasaların işleyişini
güçlendiren düzenlemeleri öneriyordu. Zira 1929 krizinden önce uygulanmış
modeller piyasa merkezli olmasına rağmen, piyasadan meydana gelen
krizleri engelleyememiş, 1936’dan itibaren devletlerin ekonomiye
müdahaleleri meşrulaşmıştır. 1990’lı yıllardan itibaren piyasa merkezli
küresel sorunların ortaya çıkmasıyla birlikte mali kural yeniden dünya
gündemine gelmiştir. 1990’lı yıllarda uygulanmaya başlanan kurallı
ekonomi, krizle birlikte yaygınlık kazanmıştır. Türkiye’de ise “mali kural”
adı altında ve “yasal” zeminde uygulanması gündeme gelmesine rağmen,
yasalaşamamış ve kurumsal düzeyde uygulama alanı henüz
yakalayamamıştır.
Ekonomi politikalarını de-politize etmek bakımından mali kurallar
bir gereklilik olarak ortaya çıkmaktadır. Ancak ekonomik hayatın mobilitesi,
özellikle de gelişmekte olan ülke ekonomilerinin kırılganlığı tıkanmalara yol
açabileceğinden, esnekliği sağlamak bakımından bu hükmün direk olarak
anayasada yer alması yerine, mali kurala ilişkin düzenlemenin kanunla
yapılacağı konusunda anayasalara hüküm konabilir. Zira Türkiye’de olduğu
gibi “kazuistik” ve “sert” olarak hazırlanan anayasaların değişmesi birçok
zaman mümkün olamamaktadır.
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Mali kurala ilişkin düzenlemenin yasa ile yapılacağı hükmünün
anayasalarda yer alması konjonktürel zamanlarda yürütme organının elini
güçlendirecektir. Bu düzenleme, mali kuralı anayasal bir kurum haline
getirecektir. Böylece, anayasa hükmü değişmediği sürece mali kurala ilişkin
bir kanuni düzenlemenin varlığı garanti edilmiş olacaktır. Hükümetler
değişse bile mali kural varlığını devam ettirecek, sadece ilgili hükümet kendi
öncelikleri çerçevesinde mali kuralın içeriğini değiştirebilecektir. Bu da
konunun yeniden kamuoyu gündemine gelmesi açısından önemlidir.
1990'lı yılların başından itibaren neredeyse aralıksız yaşanan krizler,
iktisadi düşünceye eklektik, dışsal bir yama şeklinde bazı kriz modelleri
eklemişse de, hâkim iktisadın sert çekirdeğine dokunamamıştır. Ama [bir
anlamda (ulusal (ABD) düzeyde) beklenen, bir anlamda (uluslararası
düzeyde) beklenmeyen] 2008 krizinin, hâkim iktisadın hem sert çekirdeğini,
hem de açıklama, tahmin ve politika çıkarsamalarıyla yön vermeye çalıştığı
liberal demokratik toplumsal sistemin kurumsal yapısını yeniden sorgulanır
hale getirdiğini söyleyebiliriz (Yay, 2009: 2). Bu çerçevede krizle birlikte
mali kural aralarında gelişmekte olan ülkelerin de yer aldığı 90 ülkede
uygulanmaya başlamıştır. AB’de mali kurala ilişkin düzenlemelerin sayısını
artırmış ve denetimleri sıkılaştırmıştır. Konu ile ilgili makale içerisinde bilgi
verilmiştir.
2008’den itibaren ortaya çıkan ve yaygınlaşan mali kural uygulaması
piyasalara güveni de sarsmıştır. Zira kriz sürecinde başta ABD olmak üzere
devletlerin ekonomiye müdahaleleri artmıştır. Mali kural bir taraftan siyasi
iktidarların keyfi karar vermelerini sınırlandırırken, ekonomiyi kanun ya da
anayasal çerçeve içerisinde kurala bağlayarak yine piyasanın işleyişini
sağlıklı hale getirmek üzere regülasyon imkanı vermektedir. Bu süreçte
Türkiye’de de oluşturulan üst kurullar, serbest piyasa ekonomisinden
meydana gelebilecek sorunları (kartel, tröst gibi) minimize etmeyi
hedeflemektedir.
Mali kural anayasal demokrasinin gerçekleştirilmesi için de bir
zorunluluktur. Çünkü demokrasi siyasi özgürlüklerin yanında ekonomik
özgürlükleri de içeren bir üst kavramdır. Bu yüzden konu, aynı zamanda
demokratik ve siyasi kültür meselesidir.
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Özet
Araştırmada, okul öncesi öğretmen adaylarının problem çözme becerileri
ve benlik saygılarının bazı değişkenlere göre farklılık gösterip göstermediğini
incelemek amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubuna, 2012-2013 eğitim öğretim
yılında Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul
Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı’nda öğrenim gören 313 öğretmen adayı dâhil
edilmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak, “Kişisel Bilgi Formu”, Yaman
(2003) tarafından geliştirilen "Problem Çözme Becerisi Ölçeği" ile Arıcak (1999)
tarafından geliştirilen "Benlik Saygısı Ölçeği" kullanılmıştır. Elde edilen verilerin
analizinde; Kolmogorov-Smirnoff (K-S) Testi sonucunda, gruplar arası farklılık
incelenirken ikili gruplarda Bağımsız Gruplar İçin t Testi, ikiden fazla gruplarda
Tek Faktörlü ANOVA Testi kullanılmıştır. Problem çözme ve benlik saygısı
arasındaki ilişki ise Pearson Kolerasyon Testi kullanılarak analiz edilmiştir.
Araştırma sonucunda; öğretmen adaylarının benlik saygıları ile cinsiyet değişkeni
arasında kızlar lehine anlamlı bir farklılık olduğu; problem çözme becerileri ile
cinsiyet değişkeni arasında ise anlamlı bir farklılık olmadığı saptanmıştır. Okul
öncesi öğretmen adaylarının problem çözme becerileri ve benlik saygıları üzerinde
sınıf düzeyi, mezun olunan lise türü ve anne baba öğrenim durumları
değişkenlerinin anlamlı bir farklılaşma yaratmadığı belirlenmiştir. Ayrıca okul
öncesi öğretmen adaylarının problem çözme becerileri ile benlik saygıları arasında
pozitif yönde doğrusal bir ilişki olduğu bulunmuştur
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Examining Problem Solving Skills and Self Respects of the
Preschool Teacher Candidates in Terms of Several Factors
Abstract
In the study, whether the problem solving skills and self respects of the
preschool teacher candidates demonstrates distinctions in terms of several factors
was intended to study. 313 teacher candidates attending to Afyon Kocatepe
University, Education Faculty department of primary education preshool teaching
in during 2012-2013 education semesters have been included in the research study
group. As a means of data collecting, Demographic Information Form, Problem
Solving Skill Scale developed by Yaman (2003) and Self Respect Scale developed by
Arıcak (1999) have been applied. After Kolmogorov-Smirnoff (K-S) Test, the
findings of the study were analyzed via t Test with 2 groups when analyzing between
group differences and via Anova Test with groups more than two. And in order to
analyze correlation between problem solving and self respect Pearson correlation
analysis was used. As a result of the study, a meaningful distinction between gender
variable and self respects of teacher candidates have been found in favour of girls,
whereas no meaningful distinction between problem solving skills and gender
variables have been found. It has been determined that the level of class, type of the
high school they have graduated and education status of parents don’t create a
meaningful distinction over problem solving skills and self respects of the preschool
teacher candidates. And also a positive linear relationship has been found problem
solving skills and self respect of preschool teacher candidates.
Key Words: Preschool Teacher Candidates, Problem Solving Skills, Self
Respect

1. Giriş
Toplumsal bir varlık olan bireyin sosyalleşme süreci ilk ailesinde
başlamaktadır. Bu sosyalleşme süreci içinde bireyin ailesi ve çevresi ile olan
etkileşimi kendini değerlendirmesini, yaşam tarzını, karşılaştığı zorlukların
üstesinden gelebilme derecesini etkilemektedir. Her birey dünyanın hızlı
gelişimi ve değişimine ayak uydurabilmeye çalışmakta, bu uyum sağlama
sürecinde çeşitli problemlerle karşılaşması kaçınılmaz olmakta ve Cüceloğlu
(1999)’na göre bu problemlerin üstesinden gelebilmek için çözüm yolları
aramaktadır. Problemler ekonomik, duygusal, bedensel ve uzun süreli, kısa
süreli olarak farklılık göstermektedir. Bu farklı problem türleri birbirine
karışarak, büyük problemler haline dönüşebilmektedir. Bu nedenle kendi
toplumunun beklentilerini karşılayacak ve karşılaştığı problemlere uygun ve
etkili
çözümler
bulabilen
bireylere
gereksinim duyulmaktadır
(Büyükkaragöz, 1995).

200

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / Cilt:18, Sayı:1, 2016, 199-220

Problem çözme, belirli bir amaca ulaşmak için karşılaşılan
güçlükleri ortadan kaldırmaya yönelik bir dizi çabayı gerektiren bir süreç
olarak tanımlanmaktadır (Bingham, 1998). Problem çözme, çözümü süreç
içinde bilinmeyen bir problem durumu ya da bir görevle uğraşma anlamında
da kullanılmaktadır (Akinsola, 2008). Problem çözme becerisi ise; güçlüğü
hissetmek, problemi tanımak ve sınıflandırmak, güçlüğü problem şeklinde
ifade etmek, gözlenebilir doğrularını belirleyerek hipotez geliştirmek,
uygulamak, değerlendirmek, şeklinde özetlenebilecek altı aşamalı bir süreci
gerektirmekte (Davidson vd., 1994; Üstün ve Bozkurt, 2003) ve bireyi
çözüme götürecek bilgilerin elde edilmesi ve kullanıma hazır olacak şekilde
birleştirerek bir problemin çözümüne uygulayabilme düzeyi olarak
belirtilmektedir (Bahar, 2006).
21. yüzyılda bireylerin sahip olması gereken önemli niteliklerden
birinin de problem çözme becerisi olduğu vurgulanmaktadır (Silva, 2009).
Ayrıca problem çözme becerisi, bireyin içinde yaşadığı çevreye uyum
sağlamasına da yardımcı olmaktadır. Problem çözme becerisine sahip olan
bireylerin karar verme durumunda kendilerine daha fazla güven duydukları,
sosyal ilişkilerde daha girişken ve olumlu benlik algısına sahip oldukları
görülmektedir (Şahin vd., 1993; Sardoğan vd., 2006). Özgüveni yüksek olan
bireyler problemi tanımakta, kabul etmekte ve problemlerden kaçmak yerine
problemleri çözmek için girişimde bulunmaktadır. Ayrıca, problem çözme
becerisi benlik saygısının ve özgüvenin gelişmesini hızlandırmakta
(Thornton, 1998) ve problem çözme becerileri yüksek olan bireylerin,
yaratıcı düşünme becerileri ve benlik saygıları da yüksek olmaktadır (Gürşen
Otacıoğlu, 2008). Problemi çözenin kendine ilişkin yaptığı değerlendirme,
problem çözme sürecinin birçok yönlerinden birini oluşturmaktadır
(Heppner ve Baker, 1997). Bireyin kendini değerlendirmesi ve kendine
bakışı ile ilgili kavramlardan biri olan benlik saygısı da problem çözme
becerisi ile ilişkilidir (Traş vd., 2011).
Problem çözme becerisinde önemli yeri olan benlik, bireyin
kişiliğinin temelinde bulunan ve birey için çok önemli algı, duygu ve
düşüncelerin bütünü olarak tanımlanmaktadır (Sam vd., 2010). Benlik,
bireyin varlığının ve deneyimlerinin bilinçli olarak algılanan bütün yönlerini
kapsamaktadır (İnanç ve Yerlikaya, 2008). Benliğin duygusal boyutu olarak
ele alınan benlik saygısının, bireyin kendini değerli bulup bulmamasıyla da
ilgili olduğu belirtilmekte (Baumeister vd., 2003) ve bireyin benliğini değerli
bulma ve beğenme derecesi şeklinde tanımlanmaktadır (Adams, 1995).
Benlik saygısı, bireysel uyumun ve ruh sağlığının bir gerekçesi olarak kabul
edilmektedir (Arıcak ve Dilmaç, 2003). Bireylerin günlük yaşamdaki
deneyimleri de benlik saygılarını büyük ölçüde etkilemektedir (Kernis, 2005;
Gander ve Gardiner, 2001).
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Bireyin doğuştan sahip olduğu problem çözme yeteneği, sonradan
alınan eğitim ve deneyimlerin etkisiyle gelişmekte ve beceri şekline
dönüşmektedir (Taylan, 1997). Problem çözme becerisi çocukluktan itibaren
öğrenilmektedir (Miller ve Nunn, 2001). Erken çocukluk yılları, problem
çözme becerilerinin geliştirilmesi açısından önemli bir zaman dilimi olarak
belirtilmektedir (Gürşimşek vd., 2009). Özellikle okul öncesi
öğretmenlerinin çocukların problem çözme becerilerini geliştirebilmeleri
için öğrenme sürecine önem vermeleri ve problem çözme becerilerini
destekleyecek öğrenme ortamları sunmaları gerekmektedir (Britz, 1993; Aral
vd., 2011).
Öğrenme ortamlarında genel hedeflere ulaşılmasında en etkili
yollardan biri de problem çözme becerileri olarak belirtilmektedir (Krug vd.,
2015). Problem çözme becerilerinin geliştirilmesinde ve bu becerilere sahip
bireylerin yetiştirilmesinde öğretmenlerin rolü büyüktür (Bayraktar vd.,
2011).
Problem çözme becerisi yüksek olan öğretmenler tarafından
desteklenen çocukların da problem çözme becerilerinin geliştirilebileceği
düşünülmektedir (Ceylan vd., 2012). Ayrıca öğretmen adaylarının da
eğitimleri sırasında problem çözme becerilerini kazanmaları ve bu
becerilerin desteklenmesi konusunda yeterli bilgi birikimine sahip olmaları
gerekmektedir (Gürşimşek vd., 2009; İnel Ekici, 2014).
Eğitimsel hedeflere ulaşmak için, öğretmenlerin sahip oldukları bilgi ve
becerilerin yanında kendilerine ilişkin tutumları da oldukça önem
taşımaktadır (Arıcak, 1999a). Evran, (2011) öğretmen tutumlarının,
çocukların yaşamında ve benlik saygılarının gelişimi üzerinde oldukça etkili
olduğunu belirtmektedir. Öğretmenlerin benlik saygılarının yüksek olması,
öğrencilerinin sağlıklı kimlikler geliştirmeleri konusunda onları
desteklemektedir (Arıcak, 1999b).
İlgili literatür incelendiğinde, öğretmen adaylarının problem çözme
becerileri ile kişilik özellikleri (Dündar, 2009), demokratik tutumları (Genç
ve Kalafat, 2007), mizah tarzları ve benlik algıları (Traş vd., 2011), karar
vermede özsaygı ve karar verme stilleri (Deniz, 2004) arasındaki ilişkileri
inceleyen çalışmalara rastlanmaktadır. Okul Öncesi öğretmen adaylarının ise
problem çözme becerileri ile biliş üstü farkındalık düzeyleri (Gürşimşek vd.,
2009) ve duygusal zekâları arasında (Ekinci Vural, 2010) ilişkileri inceleyen
çalışmaların yapıldığı görülmektedir. Ayrıca okul öncesi öğretmen
adaylarının benlik saygıları ile öz yetkinlik inançları (Deniz Kan, 2008) ve
iletişim becerileri (Ulutaş ve Aksoy, 2010) arasındaki ilişkileri inceleyen
çalışmalar da bulunmaktadır.
Okul öncesi öğretmen adaylarının gerekli problem çözme
becerilerine ve benlik saygısına sahip olmaları, aynı becerilere sahip
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çocukların yetiştirilmesi ve öğretmen adaylarının mesleki gelişimleri
açısından oldukça önemlidir. Bu düşünceden hareketle, bu araştırma okul
öncesi öğretmen adaylarının problem çözme becerileri ve benlik saygılarının
bazı değişkenlere (cinsiyete, sınıf düzeyine, mezun oldukları lise türüne ve
anne baba öğrenim durumuna) göre farklılık gösterip göstermediğini
incelemek amacıyla yapılmıştır. Çalışmanın amacı doğrultusunda aşağıdaki
sorulara cevap aranmıştır:
1.
Okul öncesi öğretmen adaylarının problem çözme becerileri ile
benlik saygıları arasında ilişki var mıdır?
2.
Okul öncesi öğretmen adaylarının problem çözme becerileri
cinsiyete, sınıf düzeyine, mezun oldukları lise türüne ve anne baba öğrenim
durumuna göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir?
3.
Okul öncesi öğretmen adaylarının benlik saygıları cinsiyete, sınıf
düzeyine, mezun oldukları lise türüne ve anne baba öğrenim durumuna göre
anlamlı bir farklılık göstermekte midir?
2. Materyal ve Yöntem
2.1. Araştırmanın Modeli
Araştırma korelasyonal ve karşılaştırma türü ilişkisel tarama
modellidir. Tarama modelinin bir türü olan ilişkisel tarama modeli, iki veya
daha fazla değişken arasındaki ilişkilerin varlığını ve derecesini incelemek,
neden-sonuç ile ilgili ipuçları elde etmek ve incelenen olguları daha iyi
anlayabilmek amacıyla kullanılmaktadır. İlişkisel tarama modelinin
korelasyon türü ve karşılaştırma türü olmak üzere iki türü vardır: Korelasyon
türünde; araştırma modelinde, değişkenlerin birlikte değişip değişmediği ve
var olan değişimin nasıl olduğu incelenirken, karşılaştırma türünde, en az iki
değişken arasında bağımsız değişkene göre gruplar oluşturularak bağımlı
değişkene göre gruplar arasında fark olup olmadığı incelenir (Büyüköztürk
vd., 2010; Karasar, 2012).
2.2. Çalışma Grubu
Araştırmanın çalışma evrenini, 2012-2013 eğitim-öğretim yılında
Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul
Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı’nda 1., 2., 3. ve 4. sınıfta bahar yarı yılında
öğrenim gören 480 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmanın çalışma
evreninin büyük olmaması ve araştırmada ulaşabilme kolaylığı nedeniyle
araştırmada örneklem alma yoluna gidilmemiş, araştırma evreni aynı
zamanda araştırmanın çalışma grubu olarak kabul edilmiştir. Araştırmada
gönüllülük esas alındığından evren içerisinden 167 öğretmen adayı çalışma
grubunun dışında kalmıştır. Buna göre araştırmanın çalışma grubunu, Eğitim
Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı’ndan öğrenim gören 313
öğretmen adayı dâhil edilmiştir.
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Araştırmaya dahil edilen okul öncesi öğretmen adaylarının;
%87,9’unun kız, %12,1’inin erkek olduğu; %22’sinin 1. Sınıf, %31,9’unun
2. Sınıf, %25,6’sının 3. Sınıf, %20,4’ünün 4. Sınıf olduğu; %26,8’inin Kız
Meslek Lisesi, %35,1’inin Anadolu Lisesi, %16,3’nün Anadolu Öğretmen
Lisesi, %21,7’sinin ise diğer liselerden mezun olduğu belirlenmiştir.
Öğretmen adaylarının annelerinin %59,7’sinin ilkokul, %14,7’sinin ortaokul,
%17,9’unun lise ve %7,7’sinin üniversite mezunu olduğu; babalarının ise
%29,4’ünün ilkokul, %17,6’sının ortaokul, %23,3’ünün lise, %28,1’inin
üniversite ve %1,6’sının lisansüstü eğitim mezunu olduğu tespit edilmiştir.
2.3. Veri Toplama Araçları
Araştırmada veri toplama aracı olarak, öğretmen adaylarının demografik
özelliklerinin yer aldığı Genel Bilgi Formu ve araştırma probleminin çözümü
için gerekli bilgileri toplamada Yaman (2003) tarafından geliştirilen Problem
Çözme Becerisi Ölçeği ve Arıcak (1999) tarafından geliştirilen Benlik
Saygısı Ölçeği kullanılmıştır.
Genel Bilgi Formu: Araştırmacılar tarafından geliştirilen formda;
öğretmen adaylarının cinsiyeti, sınıfı, mezun oldukları lise türü ve anne baba
öğrenim durumlarına ilişkin çoktan seçmeli sorular yer almaktadır.
Problem Çözme Becerisi Ölçeği: Yaman (2003) tarafından
geliştirilen Problem Çözme Becerisi Ölçeği, öğretmen adaylarının
problemler karşısında nasıl davrandıkları ve çözüm için nasıl çaba
gösterdikleri ile ilgili maddelerden oluşmaktadır. Problem Çözme Becerisi
Ölçeği’nde beşli likert türünde hazırlanmış otuz madde bulunmaktadır. Otuz
maddenin on biri olumsuz, on dokuzu ise olumlu ifade içermektedir. Ölçekte
yer alan maddeler 1. Hiçbir zaman, 2. Nadiren, 3. Bazen, 4. Sıklıkla, 5. Her
zaman şeklinde değerlendirilmektedir. Bu ölçeğin güvenirlik çalışması
sonucunda Cronbach Alpha (α) güvenirlik katsayısı. 87 olarak belirlenmiştir.
Araştırmada, 313 öğretmen adayına uygulanan Problem Çözme Becerisi
Ölçeği'nin Cronbach α güvenirlik katsayısı. 77 olarak hesaplanmıştır.
Benlik Saygısı Ölçeği: Öğretmenlerin benlik saygısını belirlemek
amacıyla Arıcak (1999) tarafından geliştirilen Benlik Saygısı Ölçeği, beşli
likert türüründe hazırlanmış otuz iki maddeden oluşmaktadır. Bu maddelerin
on üçü olumlu, on dokuzu ise olumsuz ifade içermektedir. Ölçekteki; 2, 5, 8,
10, 12, 14, 17, 20, 22, 24, 26, 28, 30. maddeler olumlu, 1, 3, 4, 6, 7, 9, 11,
13, 15, 16, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 ve 32. maddeler ise olumsuz
maddelerdir. Ölçekte yer alan maddeler 1. Kesinlikle katılmıyorum, 2.
Katılmıyorum, 3. Kararsızım, 4. Katılıyorum, 5. Tamamen katılıyorum
şeklinde değerlendirilmektedir. Bu ölçeğin güvenirlik çalışması sonunda
Cronbach Alpha (α) güvenirlik katsayısı .90 olarak tespit edilmiştir.
Araştırmada, 313 öğretmen adayına uygulanan Benlik Saygısı Ölçeği'nin
Cronbach α güvenirlik katsayısı .90 olarak hesaplanmıştır.
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2.4. Veri Toplama Süreci ve Analizi
Öğretmen adaylarına veri toplama araçları uygulanmadan önce,
araştırma ile ilgili bilgi verilmiş ve katılımın gönüllü olduğu belirtilmiştir.
Verilerin toplanması için ders döneminde iki hafta belirlenmiş ve veri
toplama araçları ayrı zamanlarda araştırmaya katılmak isteyen öğretmen
adaylarına uygulanmıştır.
Elde edilen verilerin analizinde; öğretmen adaylarına ilişkin
demografik özelliklerin değerlendirilmesinde frekans ve yüzde gibi betimsel
istatistikler kullanılmıştır. Ölçeklerden elde edilen verilerin analizinde
öncelikle normalliğe, homojenliğe ve birbirinden bağımsız olup olmadığına
bakılmıştır (Green ve Salkind, 2007). Okul öncesi öğretmen adaylarının
problem çözme becerisi ve benlik saygılarının seviyesini belirlemek için
kullanılan ölçme araçlarındaki puanlarının normal dağılım gösterip
göstermediği Kolmogorov-Smirnoff (K-S) Testi ile incelenmiştir.
Öğretmenlerin testteki sorulara verdikleri yanıtların puanları ile homojenliğe
bakıldığında değerlerin 0.05’ten büyük olduğu belirlenmiş ve homojenlik
varsayımı varyans analizi için yeterli kabul edilmiştir. Yapılan normallik ve
homojenlik analizleri sonucunda; öğretmen adaylarının problem çözme
becerilerinin ve benlik saygılarının cinsiyete, sınıf düzeyine, mezun
oldukları lise türüne ve anne baba öğrenim durumuna göre farklı olup
olmadığı parametrik ölçümlerden Bağımsız Gruplar İçin t Testi ve Tek
Faktörlü ANOVA kullanılarak, problem çözme ve benlik saygısı arasındaki
ilişki ise Pearson Kolerasyon Testi kullanılarak analiz edilmiştir. Gruplar
arası farklılık incelenirken; anlamlılık seviyesi olarak 0,05 kullanılmış olup
p<0,05 olması durumunda gruplar arası anlamlı farklılığın olduğu, p>0,05
olması durumunda ise gruplar arası anlamlı farklılığın olmadığı belirtilmiştir
(Büyüköztürk vd., 2010).
3. Bulgular ve Tartışma
Okul öncesi öğretmen adaylarının problem çözme becerileri ve benlik
saygılarının bazı değişkenlere (cinsiyete, sınıf düzeyine, mezun oldukları lise
türüne ve anne baba öğrenim durumuna) göre farklılık gösterip
göstermediğini incelemek amacıyla yapılan araştırmadan elde edilen
bulgular tablolar halinde sunularak tartışılmıştır.
Tablo 3.1. Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Cinsiyetlerine Göre
Problem Çözme Becerileri ve Benlik Saygılarına İlişkin Bağımsız Gruplar
İçin t Testi Sonuçları

Cinsiye
t
Problem Kız
Çözme Erkek
Ölçekler

n
275
38

X

Ss

t

104,130 9,361
0,856
102,710 11,137

p
.393
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Benlik
Saygısı
* p<.05

Kız
Erkek

275
38

126,196 18,273
2,125
119,394 20,070

.034*

Tablo 3.1. incelendiğinde; okul öncesi öğretmen adaylarının
cinsiyetleri ile problem çözme becerisine ait ortalamalar arasında anlamlı bir
farklılık olmadığı (t=0,856, p>.05) görülmektedir. Öğretmen adaylarının
problem çözme becerilerini bazı değişkenler açısından inceleyen
çalışmalarda, öğretmen adaylarının problem çözme becerilerinde cinsiyet
değişkeninin anlamlı farklılık yaratmadığı (Sarıbıyık vd., 2004; İnel vd.,
2011; Aslan vd., 2012; Bayrak, 2015; Kuzu, 2015; Köse, 2015; Lorzer Labe,
2015) ve yapılan araştırma sonuçları ile paralellik gösterdiği sonucuna
ulaşılmıştır. Öğretmen adaylarının cinsiyetleri ile problem çözme becerileri
arasında anlamlı bir fark olmamasına karşın puan ortalamaları
incelendiğinde, kız öğretmen adaylarının puan ortalamalarının ( X =104,130)
erkek öğretmen adaylarının puan ortalamalarından ( X =102,710) daha
yüksek olduğu dikkati çekmektedir.
Murhpy ve Ross (1987), ergenler üzerinde sosyal problem çözme ile
cinsiyet arasındaki ilişkiyi incelemiş ve araştırmada problem çözme
becerisinde kızların erkeklerden daha başarılı olduğu sonucuna
ulaşmışlardır. Serin (2006), sınıf öğretmenlerinin problem çözme becerilerini
çeşitli değişkenlere göre incelediği çalışmada, kadın öğretmenlerin problem
çözme becerilerinin erkek öğretmenlerin problem çözme becerilerine göre
daha yüksek düzeyde olduğu sonucuna ulaşmıştır. Sezen ve Paliç (2011) lise
öğrencileriyle yaptıkları çalışmada, kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre
problem çözme becerisi algılarının daha yüksek olduğunu ortaya koymuştur.
Krug vd. (2015) kız öğretmen adaylarının, problem çözmeye yönelik
özgüvenlerinin erkek öğretmen adaylarına göre yüksek olmasını, kız
öğretmen adaylarının erkek öğretmen adaylarına göre sınıfta karşılaşılan
sorunlara karşı daha duyarlı olmaları ve sorunlara önleyici bir şekilde
yaklaşılması gerektiğini düşünmeleri ile açıklamışlardır.
Ayrıca Tablo 3.1’de, okul öncesi öğretmen adaylarının cinsiyetleri
ile benlik saygısına ait ortalamalar arasında anlamlı bir farklılık olduğu
(t=2.125, p<.05) görülmektedir. Farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu
anlamak için yapılan t-testi sonucuna göre; kız öğretmen adaylarının puan
ortalamalarının ( X =126.196) erkek öğretmen adaylarının puan
ortalamalarından ( X =119.394) daha yüksek olduğu görülmektedir. Buna
göre, kız öğretmen adaylarının benlik saygısı algılarının erkek öğretmen
adaylarından daha yüksek olduğu söylenebilir.
Arıcak ve Dilmaç (2003) yapmış oldukları çalışmada, Psikolojik
Danışma ve Rehberlik öğrencilerinin benlik saygısı ve mesleki benlik algısı
arasındaki ilişkiyi cinsiyet değişkenine göre incelemişler ve kız öğrencilerin
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erkek öğrencilere göre anlamlı düzeyde yüksek benlik saygısına sahip
oldukları sonucunu bulmuşlardır. Ayrıca Sam vd. (2010) üniversite
öğrencilerinin çevresel tutumları ile benlik saygıları arasındaki ilişkiyi
inceledikleri çalışmada, kız öğrencilerin benlik saygılarının erkek
öğrencilere göre daha yüksek olduğunu belirlemişlerdir. Latifoğlu (2012)
üniversite öğrencilerinin sosyal becerileri ile benlik saygıları arasındaki
ilişkiyi incelediği çalışma sonucunda, öğrencilerin benlik saygılarının
cinsiyet değişkenine göre kızların lehine anlamlı farklılık gösterdiğini
saptamıştır. Bu sonuçlar diğer öğretmenlik alanlarında yapılan araştırma
sonuçlarıyla benzerlik göstermektedir (Terzi ve Tezci, 2007; Bedel, 2008;
Temizkan, 2008; Çetinkaya, 2009; Demir vd., 2011; Kandemir, 2014).
Kadınların öğretmenliğe ilişkin tutumlarının erkeklerden yüksek olmasını
Doğan ve Çoban (2009) ile Gençtürk ve Memiş (2010); kadınların
öğretmenliğe ilişkin ilgilerinin erkeklerden daha yüksek olduğu, öğretmenlik
mesleğinin bu toplum kültüründe kadınlar için daha cazip meslek olarak
kabul edilmesi ve kadınların da bu düşünceyi içselleştirdikleri, kadınların
kendilerini bu meslekte daha verimli görmeleri, sorumluluk bilinci ve
vicdani olarak mesleğe daha çok bağlanmaları ve erkeklere göre kadınların
daha az yöneticilik beklentisinde olmaları biçiminde yorumlamışlardır.
Sonuç olarak, benlik saygısı algıları açısından kız öğrencilerin daha yeterli
oldukları ifade edilebilir.
Tablo 3.2. Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Sınıf Düzeylerine
Göre Problem Çözme Becerileri ve Benlik Saygılarına İlişkin Tek Faktörlü
ANOVA Sonuçları

Ölçekler

Sınıf
1.Sınıf
2.Sınıf
Problem Çözme
3.Sınıf
4.Sınıf
Toplam

n
69
100
80
64
313

103.318
105.310
101.975
105.015
103.958

Ss
F
p
9.812
9.059
9.544 2.191 .089
9.924
9.586

1.Sınıf
2.Sınıf
3.Sınıf
4.Sınıf
Toplam

69
100
80
64
313

126.463
126.240
121.650
127.484
125.370

18.426
18.295
19.818 1.502 .214
17.429
18.600

Benlik Saygısı

X

Tablo 3.2. incelendiğinde, okul öncesi öğretmen adaylarının öğrenim
gördükleri sınıf düzeyleri ile problem çözme becerisi (F=2.191, p>.05) ve
benlik saygısı (F=1.502, p>.05) arasında anlamlı bir farklılık olmadığı
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görülmektedir. Buna dayanarak okul öncesi öğretmen adaylarının öğrenim
gördükleri sınıfların problem çözme becerisi ve benlik saygısı üzerinde
belirleyici bir unsur olmadığı söylenebilir. Yenidünya (2005), lise
öğrencilerinin rekabetçi tutum, benlik saygısı ve akademik başarıları
arasındaki ilişkiyi incelediği araştırma sonucunda; benlik saygısı ile sınıf
düzeyleri arasında anlamlı bir ilişkinin olmadığını belirlemiştir. Benzer
şekilde Altunçekiç vd. (2005), öğretmen adaylarının problem çözme
becerilerinin üst sınıflara geçtikçe arttığını belirtmesine rağmen bu artışı
anlamlı düzeyde bulmamışlardır. Karabacak vd. (2015) psikolojik
danışmanlık ve rehberlik, zihinsel engelliler ve okul öncesi öğretmen
adaylarının problem çözme becerilerini inceledikleri çalışmada, öğretmen
adaylarının öğrenim gördükleri sınıf düzeyleri ile problem çözme becerileri
arasında anlamlı bir farklılık olmadığı sonucuna ulaşmışlardır. Lozer Labe
(2015) öğretim teknolojileri öğretmen adaylarının problem çözme
becerilerini çeşitli değişkenler açısından incelemiş olduğu çalışmada,
öğretmen adaylarının sınıf düzeyleri ile problem çözme becerileri arasında
anlamlı bir farklılık olmadığı sonucuna ulaşmıştır.
Benzer şekilde Deniz Kan (2008) okul öncesi öğretmen adaylarının
benlik saygıları ile öz yetkinlik inanç düzeyleri arasında; Aylar ve Aksin
(2011) sosyal bilgiler öğretmen adaylarının problem çözme becerileri ile
özyeterlilik inanç düzeyleri; Demir vd. (2011) okul öncesi öğretmeni
adaylarının mesleki benlik saygıları ile sınıf değişkeni arasında sınıf
değişkeninin etkisinin olmadığı sonucuna ulaşmışlardır. Araştırma sonuçları,
okul öncesi öğretmen adaylarının öğrenim gördükleri sınıf düzeyinin
problem çözme becerisi ve benlik saygısı üzerinde etkili olmadığı sonucu ile
paralellik göstermektedir.
Bu sonuca rağmen, öğretmen adaylarının sınıf düzeyleri yükseldikçe
edindikleri bilgi ve beceriler sayesinde benlik saygılarının yükseldiği ve
benlik saygısı yüksek bireylerin daha olumlu bir problem çözme yaklaşımına
sahip olması beklenebilir. Çünkü benlik saygısının gelişiminde bireyin;
kendini değerli hissetme, yeteneklerini, bilgi ve becerilerini ortaya
koyabilme, başarma, beğenilir olma, kabul görme ve sevilme duyguları önde
gelmektedir (Yörükoğlu, 1986). Öğretmen adaylarının problem çözme
becerileri ve demokratik tutumları (Genç ve Kalafat, 2007), kişilik özellikleri
ve problem çözme becerileri (Dündar, 2009), özyeterlilik inanç düzeyleri ve
problem çözme becerileri (Aylar ve Aksin, 2011) ile sınıf düzeyi arasında
anlamlı farklılık olmadığı ancak, problem çözme becerileri (İnel vd., 2011;
Aslan ve Uluçınar Sağır, 2012) ile sınıf düzeyleri arasında anlamlı farklılık
olduğu sonucuna ulaşılmış araştırmalar da bulunmaktadır.
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Tablo 3.3. Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Mezun Olduğu Lise
Türüne Göre Problem Çözme Becerileri ve Benlik Saygılarına İlişkin Tek
Faktörlü ANOVA Sonuçları

Ölçekle
r

Proble
m
Çözme

Benlik
Saygısı

Lise Türü

n

Kız
Meslek
Lisesi

84

Anadolu Lisesi

110

Anadolu
Öğretmen
Lisesi

51

Diğer

68

Toplam

313

Kız
Meslek
Lisesi

84

Anadolu Lisesi

110

Anadolu
Öğretmen
Lisesi

51

Diğer

68

Toplam

313

X

Ss

F

p

105.03
9.176
5
104.26 10.17
3
8
103.21
9.336 0.888 .448
5
102.69
9.291
1
103.95
9.586
8
128.46 18.64
4
5
126.04 18.37
5
6
122.66 16.47
1.740 .159
6
8
122.48 20.04
5
0
125.37 18.60
0
0

Tablo 3.3. incelendiğinde, okul öncesi öğretmen adaylarının mezun
oldukları lise türleri ile problem çözme becerisi (F=0.888, p>.05) ve benlik
saygısı (F=1.740, p>.05) arasında anlamlı bir farklılık olmadığı
görülmektedir. Buna göre, öğretmen adaylarının mezun oldukları lise
programlarının benlik saygısı ve problem çözme becerileri üzerinde
belirleyici bir unsur olmadığı ve öğretmen adaylarının benlik saygısı ve
problem çözme becerileri üzerinde, öğrenim durumlarından çok, öğrenim
sırasında aldıkları ders içeriklerinin ve mesleki uygulamaların önemli olduğu
söylenebilir. Çünkü öğretmenlerin sahip olduğu bazı duyuşsal özelliklerin
öğretme davranışlarına yansımasında başat rolü mesleğe saygı duyma, alan
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bilgisine ve öğretme becerilerine güvenme oluşturmaktadır (Pehlivan, 2006).
Bu özellikler de çoğunlukla lisans öğrenimi sırasında kazandırılabilmektedir.
Demir vd. (2011) okul öncesi öğretmen adaylarının mesleki benlik
saygılarını incelemiş ve öğretmen adaylarının mezun oldukları lise
programları arasında anlamlı farklılık olmadığı sonucuna ulaşmıştır. Benzer
şekilde Görgen vd. (2011) de yapmış oldukları çalışmada öğretmen
adaylarının mezun oldukları lise programı ile problem çözme becerileri
arasında farklılık olmadığı sonucuna ulaşmışlardır. İşmen (2001), Yenice
(2012) ve Kuzu (2015) tarafından yapılan başka çalışma sonuçlarında da
öğrencilerin problem çözme becerilerinin öğrenim düzeyine göre
farklılaşmadığı belirlenmiştir.
Tablo 3.4. Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Anne Öğrenim
Durumlarına Göre Problem Çözme Becerileri ve Benlik Saygılarına İlişkin
Tek Faktörlü ANOVA Sonuçları

Anne
Öğrenim
Ölçekler Durumu n
Ss
F
X
İlkokul
187 104.588 9.797
Ortaokul
46 102.717 8.494
Problem
Lise
56 104.267 8.808
Çözme
1.472
Üniversit
e
24 100.708 11.222
Toplam
313 103.958 9.586
Benlik
Saygısı

İlkokul
Ortaokul
Lise
Üniversite
Toplam

187
46
56
24
313

125.470
123.347
127.357
123.833
125.370

17.600
19.589
20.323
20.718
18.600

0.448

P

.222

.719

Tablo 3.4. incelendiğinde, okul öncesi öğretmen adaylarının annelerinin
öğrenim durumları ile problem çözme becerisi (F=1.472, p>.05) ve benlik
saygısı (F=0.448, p>.05) arasında anlamlı bir farklılık olmadığı
görülmektedir. Buna göre, okul öncesi öğretmen adaylarının annelerinin
öğrenim durumlarının benlik saygısı ve problem çözme becerileri üzerinde
belirleyici bir unsur olmadığı söylenebilir. Genç ve Kalafat (2007) da
öğretmen adaylarının problem çözme becerileri ve demokratik tutumları
arasındaki ilişkiyi çeşitli değişkenler açısından inceledikleri araştırma
sonucunda, öğretmen adaylarının annelerin öğrenim durumları ile problem
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çözme becerileri arasında anlamlı farklılık olmadığını belirlemişlerdir.
Zeytun (2010) okul öncesi öğretmen adaylarının yaratıcılık ve problem
çözme düzeyleri arasındaki ilişkiyi incelediği araştırma sonucunda, okul
öncesi öğretmen adaylarının problem çözme becerileri üzerinde anne
öğrenim durumunun etkili olmadığı sonucuna ulaşmıştır. Kuzu (2015)
öğretmen adaylarının problem çözme becerileri ve eleştirel düşünme
düzeyleri arasındaki ilişkiyi anne öğrenim durumunun etkilemediğini
belirtmiştir. Bu sonuçların yanısıra Kaya vd. (2012) anne baba tutumlarının
üniversite öğrencilerin problem çözme becerilerine, sosyal kaygı düzeylerine
ve akademik başarılarına olan etkisini inceledikleri çalışmada, eğitim
düzeyleri yüksek olan annelerin çocuklarının problem çözme becerilerinin
yüksek olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Uslu (2015) sosyal bilgiler öğretmen
adaylarının bazı demografik değişkenler açısından mesleki benlik saygılarını
incelediği çalışmada, öğretmen adaylarının anne öğrenim durumları ile
benlik saygıları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı
sonucuna ulaşmıştır. Yapılan çalışmaların sonuçları, anne öğrenim
durumunun benlik saygısı ve problem çözme becerileri üzerinde etkisi
olmadığı sonucuyla benzerlik göstermektedir.
Tablo 3.5. Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Baba Öğrenim
Durumlarına Göre Problem Çözme Becerileri ve Benlik Saygılarına İlişkin
Tek Faktörlü ANOVA Sonuçları

Ölçekler
Problem
Çözme

Benlik
Saygısı

Baba
Öğrenim
Durumu
İlkokul
Ortaokul
Lise
Üniversite
/Lisansüstü
Toplam
İlkokul
Ortaokul
Lise
Üniversite
/Lisansüstü
Toplam

n
92
55
73
93

X

105.402
104.400
104.095
102.161

Ss
F
p
8.808
10.646
8.813
1.884 .139
10.104

313 103.958 9.586
92
55
73
93

124.608
125.218
127.260
125.731

17.589
21.772
16.959
.338 .798
18.977

313 125.370 18.600

Tablo 3.5 incelendiğinde, okul öncesi öğretmen adaylarının
babalarının öğrenim durumları ile problem çözme becerileri (F=1.884,
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p>.05) ve benlik saygısı (F=.338, p>.05) arasında anlamlı bir farklılık
olmadığı görülmektedir. Buna göre, okul öncesi öğretmen adaylarının
babalarının öğrenim durumlarının benlik saygısı ve problem çözme
becerileri üzerinde etkili olmadığı söylenebilir. Zeytun (2010) okul öncesi
öğretmen adaylarının yaratıcılık ve problem çözme düzeyleri arasındaki
ilişkiyi incelediği araştırma sonucunda, okul öncesi öğretmen adaylarının
problem çözme becerileri üzerinde baba öğrenim durumunun etkili olmadığı
sonucuna ulaşmıştır. Kuzu (2015) öğretmen adaylarının problem çözme
becerileri ve eleştirel düşünme düzeyleri arasındaki ilişkiyi baba öğrenim
durumunun etkilemediğini belirtmiştir. Uslu (2015) sosyal bilgiler öğretmen
adaylarının bazı demografik değişkenler açısından mesleki benlik saygılarını
incelediği çalışmada, öğretmen adaylarının baba öğrenim durumları ile
benlik saygıları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı
sonucuna ulaşmıştır. Bu yönü ile öğretmen adaylarının problem çözme
becerilerinin ve benlik saygılarının, babalarının öğrenim durumları
değişkeninden etkilenmediği söylenebilir.
Yapılan Pearson Kolerasyon Testi sonucu; okul öncesi öğretmen
adaylarının problem çözme becerisi ile benlik saygısı arasında pozitif yönde
doğrusal, anlamlı bir ilişki (r=.41, p<.05) olduğunu göstermektedir. Alpar’a
(2012) göre Pearson korelasyon katsayısının 0,40- 0,69 arasında olduğu
durumlarda orta düzeyde, pozitif ve anlamlı bir ilişkinin olduğu
belirtilmektedir. Buna göre benlik saygısı yüksek olan öğretmen adaylarının
problem çözme becerilerinin de yüksek olduğu söylenebilir. Marsh vd.
(2005) ve Marsh ve Craven (2006), olumlu benlik algısına sahip bireylerin
problem çözme süreçlerinde pozitif ve yapıcı çözüme ulaşmada daha etkili
yaklaşımlar benimsediklerini belirtmektedirler. Şahiner vd. (2013)
hemşirelik yüksekokulu öğrencilerinin problem çözme becerilerini
inceledikleri çalışmada, olumlu kişilik özelliklerine sahip olduklarını
düşünen öğrencilerin, problem çözme becerileri konusunda kendilerini
yeterli buldukları sonucuna ulaşmışlardır. Ayrıca Karaca vd. (2013) okul
öncesi öğretmenlerinin problem çözme becerileri ve benlik saygılarını
inceledikleri çalışmada, öğretmenlerin problem çözme becerileri ile benlik
saygıları arasında pozitif yönde bir ilişki olduğu sonucuna ulaşmışlardır.
VeisiKahre vd. (2015) problem çözme eğitiminin öğrencilerin akademik
benlik algılarını geliştirmede etkili olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Bu
sonuçlar, araştırmadan elde edilen bulguları destekler niteliktedir.
Sonuç ve Öneriler
Okul öncesi öğretmen adaylarının problem çözme becerileri ve
benlik saygılarının bazı değişkenlere (cinsiyete, sınıf düzeyine, mezun
oldukları lise türüne ve anne baba öğrenim durumuna) göre farklılık gösterip
göstermediğini incelemek amacıyla yapılan araştırma sonucunda; öğretmen
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adaylarının cinsiyet değişkeni ile benlik saygısı arasında kız öğrenciler
lehine farkın anlamlı olduğu, cinsiyet değişkeni ile problem çözme becerisi
arasında ise anlamlı bir farklılık olmadığı belirlenmiştir. Ayrıca okul öncesi
öğretmen adaylarının sınıf düzeyleri, mezun oldukları lise türleri, anne ve
baba öğrenim durumları değişkenleri ile problem çözme becerisi ve benlik
saygısı arasında anlamlı bir farkın olmadığı tespit edilmiştir. Öğretmenlik
mesleğini seçecek bireyin bütün yönleri ile kendini tanıyıp kabul etmesi,
hem benlik saygısının ve problem çözme becerilerinin gelişimi açıcından
hem de insan ilişkileri açısından önemlidir. Aileden sonra çocuğun sosyal
deneyimlerini paylaşıp, geliştirmeye çalışan okul öncesi öğretmenlerinin
gerekli yeterliliklere sahip olmaları gerekliliği düşünüldüğünde, okul öncesi
öğretmen adaylarının problem çözme becerileri ve benlik saygısına sahip
olmaları olumlu bir sonuç olarak görülebilir.
Okul öncesi öğretmen adaylarının benlik saygısı düzeyleri ile
problem çözme becerileri arasında pozitif yönde doğrusal bir ilişkinin
bulunması da araştırmadan elde edilen sonuçlardan biridir. Problem çözme
becerilerine sahip, benlik saygısı yüksek olan okul öncesi öğretmenlerinin
aynı niteliklere sahip çocukların yetiştirilmesinde etkisi büyüktür.
Dolayısıyla öğretmen adaylarının da bu niteliklere sahip olması, kişilik
gelişimlerinin yanı sıra mesleğe bakış açılarını da olumlu yönde
etkileyecektir.
Bu araştırmadan elde edilen sonuçlar doğrultusunda aşağıdaki
öneriler sunulabilir:

Okul öncesi öğretmen adaylarının problem çözme becerilerini ve
benlik saygılarını geliştirmeye yönelik eğitim programları düzenlenebilir.
Özellikle problem çözme becerisi ve benlik saygısı düşük olan öğrenciler
belirlenerek öğrencilerin problem çözme becerisi ve benlik saygısının neden
düşük olduğu ve çözümüne yönelik çalışmalar planlanabilir.

Öğretmen adaylarının alan derslerinde örnek olay yöntemi
kullanılarak farklı problem durumlarını inceleme fırsatı verilmesi, problem
çözme becerilerini geliştirmelerine katkı sağlayabilir.

Okul öncesi eğitimi alanında öğrenim görmekte olan erkek öğretmen
adaylarının problem çözme becerileri ile benlik saygıları arasındaki ilişkinin
mesleğe yönelik tutumlarını etkileyip etkilemediğini inceleyen çalışmalar
planlanabilir.

Okul öncesi öğretmen adaylarının problem çözme becerileri ile
benlik saygıları arasındaki ilişkiyi; bölüm tercihi, almış oldukları meslek
bilgisi dersleri, katıldıkları kişisel gelişim seminerleri gibi farklı değişkenler
açısından inceleyen daha kapsamlı çalışmalar planlanabilir.
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Okul öncesi öğretmen adaylarının problem çözme becerileri ile
benlik saygıları arasındaki ilişkinin derinlemesine incelenmesini amaçlayan
karma desende çalışmalar planlanabilir.
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Özet
Persler (Akamenidler), MÖ. 6. yüzyılın ortalarından itibaren büyük bir güç
olarak ortaya çıkmıştı. Çok kısa bir sürede son derece geniş sınırlara sahip olan
imparatorluk, ayakta kalabilmek için askeri teşkilatın önemini kavramıştı. Nitekim
askeriyenin sağlam temeller üzerine oturması için iyi bir eğitim sistemi olması
gerektiğini düşünen krallar, gençlerin eğitimine özen göstermiştir. Bu çalışmanın
amacı, Pers çocuk ve gençlerinin orduya alınıncaya kadar almış oldukları askeri
eğitimi antik kaynaklar ışığında ifade etmektir. Bu makale, yaklaşık olarak MÖ. 6.
yüzyıl ile MÖ. 4. yüzyılın ortalarını kapsamaktadır. Bu doğrultuda Pers gençlerinin
askeri eğitimlerinin temel olarak fiziksel dayanıklılık antrenmanlarından, silahlı
talimlerden ve sadakate yönelik derslerden oluştuğu tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Persler, Çocuklar ve Gençler, Askeri Eğitim.

Military Training of Persian Children and Young’s in the Light of
Ancient Sources
Abstract
Persians (Achaemenids) emerged as a major power in the middle 6th
century BC. Persian Empire that had reached the largest frontier in a short time
understood the importance of the military organization in order to be able survive.
Thus, the kings of the Persian who thought that a good education system should be
constitute for the strong military system. The purpose of this study is to indicate the
education of the Persian children and youngs before they entered the army
according to ancient sources. This article includes between ca. middle of 6th and ca.



Bu çalışma “Pers Ordu Teşkilatı, MÖ. 6-4. Yüzyıl” başlıklı doktora tezimizden üretilmiştir.
Çalışmada kullanılan antik yazar ve eser kısaltmalarında LJS (H.G. Liddell, R. Scott, H.S.
Jones, A Greek-English Lexicon, Oxford, 1996) kısaltma cetveli esas alınmıştır. Burada yer
almayan kısaltmalar için DNP’den (Der Neue Pauly) yararlanılmıştır.
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middle of 4th BC. As a result, military training of Persian children and youngs was
determined basically physical endurance, armed exercise and loyalty lessons.
Keywords: Persians, Children and Youngs, Military Training.

Eğitim, hükümdar olacak hanedan üyelerinin askeri ve siyasi
niteliklerinin oluşmasında ve halk nazarında ideal bir hükümdar portresi
çizmek adına son derece önemlidir. Kral olabilecek hanedan üyesinin askeri
yetenekleri, silahlarla yaptıkları talimler ve sürek avlarında kendilerini
kanıtlamaları hükümdarlık erdemlerinin somut ifadeleri olarak
görülmektedir. Nitekim Pers mühür ve rölyeflerinde büyük krallar genellikle
avda bir hayvana saldırırken ya da ok atmaya hazır vaziyette
resmedilmişlerdir (Wiesehöfer, 2003:131-132). Bu meziyetleri elde etme
isteği yalnızca kraliyet ailesi için değil aynı zamanda Pers soyluları arasında
saygınlık, itibar ve ün kazanmak amacıyla aristokrat aile üyeleri için de
geçerlidir. Mesela Plataea Savaşında (MÖ. 479) en önde cesurca dövüşürken
ölen Pers süvari generali Masistius, Pers-Yunan savaşları sırasında öldürülen
yüksek rütbeli subaylar arasında en dikkat çekenidir (Hdt. IX. 20-25).
Plataea’nin şanssız generali Mardonios da cesaretiyle diğerlerinden
ayrılmaktadır (Hdt. IX.71). Yine Yunan savaşlarında kralın yakın akrabaları
da şeref, saygınlık ve cesaret uğruna hayatlarını kaybetmişlerdir. İşte
yaşamlarından bile önemli olan bu askeri değerlerin merkezinde çocukluk
döneminde alınan eğitim yatmaktadır (Raaflaub, 2011:7)1.
Ordu tarihinde askeri eğitim ile ilgili ilk kanıtlara Mısır’da
rastlamamıza rağmen antik ordulardaki askeri eğitim en iyi şekilde ilk kez
Pers çocuklarının askeri eğitimini anlatan Strabon tarafından yapılmıştır.
Ona göre Persler arasında askeri eğitimi başlatan kişi, kurucu kral Büyük
Kyros’tur (II. Kyros). Anlaşıldığına göre bu eğitim oldukça zor ve ağırdır.
Nitekim asker olacak kişiler düzenli orduya kaydolmadan önce en az on yıl
askeri eğitim almaktaydı. Bu doğrultuda fiziksel dayanıklılık antrenmanları,
yay ve mızrak kullanımı ile binicilik, silah yapım ve tamiri askeri eğitimde
verilen temel dersler olarak karşımıza çıkmaktadır. Hatta gençler ülke
dışında bir yerde zorda kaldıkları zaman hayatlarını idame ettirebilmeleri
için özel bir eğitimden geçirilmekte, gıda temini için araziye salınmakta ve
yemek hazırlamayı öğrenmekteydiler (Gabriel ve Metz, 1991:42).
Pers geleneğinde savaş cesareti, özellikle hanedanlık mücadelelerinde kraliyet gücünü ele
geçireni haklı çıkarmak için kullanılan bir erdemdir. Ksenophon’un, Genç Kyros’un
cenazesine yaptığı övgü tamamen bu ideolojik bağlamla alakalıdır: “Genç Kyros öğrenmek
için çok hevesliydi, antrenmanlarda çok gayretliydi, askeri meziyetleri iyiydi. Avlanmayı çok
severdi, vahşi hayvanları takip ederken tehlikeli durumlarla karşılaşmaktan hoşlanırdı”, (an.
1.9.5-6). Pers Prensi Genç Kyros’un yanında Kunaksa’da Pers kralına karşı yapılan taht
mücadelesindeki savaşta yer alan Ksenophon açıkça, Kyros’un fiziksel ve savaşçı ruhunu
methederek, onun ağabeyi kral II. Artakserkses’in meşruluğu üzerindeki şüpheleri
amaçlamaktadır, bkz. Briant, 1999: 113.
1
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Strabon’a göre Pers çocukları 5 yaşından 24 yaşına kadar yay
kullanma, kargı atma, at sürme ve doğru söyleme eğitimi alıyorlardı. Mitsel
düşünceler üzerine öğretmenleriyle konuşurlar, şarkı söyleyerek veya
söylemeden tanrıların ve en soylu adamların davranışlarını ezberler, bunları
tekrar ederlerdi. Bu öğretmenler, çocukları, şafak sökmeden önce bir
borazan2 sesiyle uyandırır, onları bir yerde toplar, bir avda ya da silahlıymış
gibi onları ellişerli gruplara bölerler, başlarına da kralın veya bir satrapın
oğullarından birini, her bir bölüğe lider olarak atarlardı. Onlara liderlerini
takip etmelerini emreden öğretmen, otuz ya da kırk stadion bir mesafe
belirlerdi. Dersler bittikten sonra çocuklardan, öğrendiklerini anlatmaları
istenmekteydi. Pers çocukları ayrıca yüksek ses, nefes alma egzersizleriyle
ciğerlerini kullanma, sıcak, soğuk ve yağmura dayanıklılık antrenmanları da
yapmaktaydılar. Zırhlı elbiselerle sel gibi akan bir nehirden karşıya geçme,
grup halinde hareket etme, gece boyunca açık havada yaşama ve vahşi
meyvelerden yiyerek hayatta kalma yeteneği kazanmak için sıkı bir eğitime
tabi tutuluyorlardı. [onlar Kardakes3 olarak adlandırılırdı, hırsızlıkla
yaşarlar, karda’nın kelime anlamı erkekçe, mert ve savaşçı ruh anlamına
gelmektedir]. Çocuklar günlük olarak jimnastik egzersizlerinden sonra
ekmek, arpa-keki, kakule, tuz taneleri ile kavrulmuş veya haşlanmış et yer ve
su içerlerdi. Sonra at sırtında kargı atarak, yay ve sapanla atış yaparak
avlanırlardı. Öğleden sonra ağaç dikme, kesme, kök toplama4, silah yapma,
ketenden elbise yapma ve avcı ağı yapma eğitimi alırlardı. Koşu yarışları ve
diğer dört (pentatlon) yarışmada5 galip gelenler kral tarafından
ödüllendirilirdi. Çocuklar onur nişanesi olarak altınla süslenirdi (Str.
XV.3.17-18; Briant, 1999:114). Strabon bu çocukların, yani kardakaların,
eğitimlerini aldıktan sonra orduda 20 yaşından 50 yaşına kadar hem atlı hem
piyade olarak askeri görevlerini yerine getirdiklerinden bahsetmektedir.
Arkeolojik araştırmalar neticesinde elinde bronz bulunan bir Persli figürü bulunmuştur
(Roma, Pollak Koleksiyonu), bkz. Sekunda, 1992: 4. Strabon’un ifade ettiği eğitmenlerin bir
borazan sesiyle öğrencileri uyandırmasını diğer bazı antik eserlerde de görmek mümkündür.
Nitekim Curt. (III.3.8), sabah vaktinde verilen emirlerin veya haberlerin boynuz çalan bir
görevli tarafından bildirildiğini söylemektedir. Ksenophon’da (Kyr. V.3.52) da akşamleyin
verilen emirler için bu yöntemin kullanıldığı ifade edilmektedir.
3 Kardakes’in hafif piyade ordusu olduğu önerilmektedir. Strabon tarafından tanımlanan
kurum, geniş bir ulusal hizmet olarak tasarlanmamıştır. Bundan ziyade kardakes, elit Persler
için bir tür akademi olarak görülmüştür. Dolayısıyla kralların ve satrapların çocuklarını bu
eğitim dahilinde görmek ve Persli ortaklarının çocuklarıyla birlikte yaşamalarını görmek zor
değildir (Charles, 2012: 11).
4 Eğitimin bir parçası olarak ağaç dikmek sürpriz bir zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır.
Ancak kralın elit savaşçılarının dahi çiftçilik işleri ve toprağın refahıyla uğraşması ve ayrıca
“kraliyet bahçivanı”nın erdemleri konusunda antik kaynakların övgüyle bahsetmesi durumun
önemini yansıtmaktadır (Briant, 1996: 244-246). Bitki köklerinin toplanması ise sıhhi alanda
eğitim verildiğini düşündürmektedir (Briant, 2002: 266-67).
5 Yunan pentatlonu beş yarışmadan oluşmaktadır. Zıplama, koşma, disk atma, mızrak atma ve
güreş. Strabon’un bunu pratikte Perslere uygulaması tartışılabilir, bkz. Khurt, 2007:630.
2
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Anlaşıldığına göre hasır bir kalkanla silahlandırılan bu askerler sadak, kılıç
(μάχαιρα) ve bıçak (κοπίς) taşımakta, başlarındaysa kule gibi bir başlık
bulunmaktadır (Str. XV.3.19).
Strabon’un verdiği bilgiler ile Ksenophon’un Pers askeri eğitimi
hakkında söyledikleri arasında benzerlikler bulunduğu görülmektedir.
Nitekim Ksenophon Pers çocuklarının eğitimi hakkında ana hatlarıyla
şunları söylemektedir: Persler küçük yaştan itibaren çocukların eğitimine
oldukça önem vermişlerdir. Krallık sarayının bulunduğu ve toplantıların
yapıldığı büyük geniş mekân aynı zamanda Perslerin eğitim gördükleri
alandır ve burası çocuklar, gençler, yetişkinler ve yaşlılar bölümü olmak
üzere dört ayrı parçaya bölünmüştür. Bu gruplar sabahın erken vakitlerinde
bu meydanda olmak zorundadırlar. Her grubun başında bu grupların
eğitiminde en iyi olan ve on iki Pers kabilesinin içinden seçilen on iki başkan
bulunmaktadır. Çocuklara öğretilen ilk şey hâkimlere, kanunlara ve
kendinden büyüklere itaattir. Öğretmenleriyle birlikte günün belli bir
saatinde sadece dereotu ve ekmek yiyerek beslenen çocuklar böylece açlığa,
susuzluğa alıştırılmış ve on altı-on yedi yaşlarına kadar ok ve cirit atmayı
öğrenmişlerdir. Bu yaştan sonra gençler/delikanlılar grubuna geçenler, kralın
komutanlığını üstlendiği av partilerine çıkarlar, yanlarından yaylarını,
kılıçlarını, balta ve kalkanlarını ayırmazlardı. Ayrıca iki tane mızrak
taşımaktadırlar ki bunlardan birisini fırlatmak diğerini yakın dövüş için
kullanırlardı. Avda soğuğa, sıcağa, yorgunluğa, açlığa, manevralara alışan ve
cesaret kazanan Persler böylece herhangi bir savaşta alınması gereken
tedbirleri tatbik etmiş ve askeri eğitimlerini tamamlamışlardır. Ava
katılmayan gençlerse kentte ok ve harp talimatlarıyla antrenmanlarına devam
etmişlerdir. On sene bu grupta kaldıktan sonra erişkinler sınıfına geçen
Persler, savaş zamanlarında -genel hizmetleri yerine getiremeyecekler göz
önünde bulundurularak- ok ve mızrak taşımazlar, yalnızca savaşta
kullanabilecekleri silahları ve demir pullardan yapılmış Perslere özgü göğüs
zırhı kuşanırlardı. Yirmi beş yıl sonraysa yaşlılar sınıfına geçerler ve savaşa
gidip gitmeme konusunda kendileri karar verirlerdi (Xen. Kyr. I.2)6.
Strabon ve Ksenophon’un verdiği bu detaylı betimlemeleri
Herodotos’ta kısa ve öz olarak bulmaktayız. Herodotos, askeri eğitimin 5
yaşından 20 yaşına kadar sürdüğünü söylemektedir (Hdt. I.136). Ona göre
Perslere çocukluktan itibaren eğitimde öğretilen ve doktrinleşen en önemli
üç şey şudur: İyi binici olmak, iyi bir atıcı olmak ve doğruyu söylemek (Hdt.
I.136). Bu öğretileri Darius’un Nakşi Rüstem yazıtında da (DNR.b) görmek
Persepolis ve Susa’da karşılaştığımız figürlerde hissedilen disipline duruş pozisyonları ve
tavırlar Pers gençlerinin sıkı bir egzersiz taliminden geçtiğinin somut bir ifadesidir. Muhafız
askerlerinde görülen sol ayak ileride ve ayağın üzerine dayanan mızraklı duruş askeriyedeki
rahat komutu olduğunun ve en azından elit birlikler arasındaki resmi bir silah talimi
göstergesi olduğunu düşündürmektedir. Bkz. Head, 1992:10, Figür 8e.
6
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mümkündür. Nitekim kral burada kendisini hem at sırtında hem yaya olarak
iyi bir okçu olarak tanıtmaktadır. Böylece yetenekli bir binici ve maharetli
bir okçu olduğunu göstermek istemiştir (DNR.b 40-44 (§ 8h) )7. Bu
kabiliyetlerin savaşlarda oynadığı rol düşünüldüğünde, önemi kendiliğinden
anlaşılacaktır. Nitekim süvari ihtiyacının karşılanması için binicilik başta
gelmektedir. Ordunun emniyetini sağlamak için ok atıcılığı son derece
önemlidir. Herodotos’un pasajlarından atıcılık konusunda yalnızca ok değil
mızrak atma eğitiminin de mühim olduğu sonucu çıkarılabilir. Sikke ve
mühürler üzerinde bulunan elit mızraklı birliklerin tanımlaması bu durumun
somut bir ifadesi olarak karşımıza çıkmaktadır (Hdt. VII.40; Briant, 2002:
227-230). Doğruyu söylemek ise doğrudan olmasa bile krala sadakat ya da
hizmet gibi değerleri içerdiğinden askeri bir çağrışım yapmaktadır.
Herodotos’tan öğrendiğimize göre (I.138) Pers geleneğinde yalan söylemek,
itaatsizlik, isyan gibi yüz kızartıcı şeyleri ifade ettiğinden doğru söylemenin
askeri anlamı daha iyi anlaşılacaktır. Nitekim Behistun yazıtında, I.
Darius’un önünde dizilmiş olan isyancı liderler “yalancı krallar” olarak
nitelendirilmişler ve kral onları doğrunun (arta) karşısındaki yalan (drauga)
olarak ilan etmiştir (DB. I. §11; Raaflaub, 2011:7)8. Diğer bir ifadeyle
doğruyu söylemeyi öğrenerek Pers gençleri manevi dünya düzenine saygı
gösterme göreviyle tanışmışlardır. Bu nedenle kral, genç adamların
ödüllendirilmesi gerekiyorsa bunu bizzat kendisi yapmaktadır. Böylece onlar
kralın adamı, Yunan terimiyle πιστός (pistos,i) yani kralın sadık
takipçileridir. Bu da muhtemelen Behistun yazıtında karşılaştığımız hem
bende halkları hem sadık satrapları tanımlamak için Darius’un kullandığı
“bandaka” terimi ile yakından bağlantılıdır. Bu eğitimi tamamlayan
gençlerin kayıtsız şartsız krala itaat etmeyi görev bildikleri ve bilhassa askeri
hizmete dört elle sarıldıkları görülmektedir. Böylece askeri eğitimden
çocuklarını muaf tutmaya çalışan babalara karşı güçlü bir tedbir
oluşturulmuştur (Briant, 1999: 115)9
Yazıt için bkz. Kent, 1939: 168. Herodotos (I.73.) Medli Keyaksares’in İskit memleketlerine
dil ve okçuluk öğrenmeleri için çocuklar gönderdiğini yazmaktadır. Aeskhylos da Persler adlı
oyununda kralın ve askerlerinin yayları ile ünlü olduklarını göstermektedir (A. Pers. 25, 145,
555; Wardman, 1959:54, 55).
8 Özellikle “doğruyu söyleme” sadakat ile ilgilidir ve Pers terimi olan “arta” ile ifade
edilmektedir. Bu ifade siyasi-dincilik kavramının gerçek bağlantı noktasıdır. Bu terim
“yalancılık, sadakatsizlik ve asilik” anlamına gelen drauga teriminin karşıtı olarak “doğru,
hak, adalet” olarak tercüme edilmiştir (Briant, 1999: 114). Darius’un kitabesinde geçen bu
propogandanın amacının sahte Smerdis’i (Gaumata/Bardiya) Pers tahtından inderme hilesi
olduğu ileri sürülmektedir (Briant, 2002:126). Yazıt için bkz. Tolman, 1908: 7.
9 Bu tedbirlerden bazıları oldukça serttir. Mesela İskit seferi hazırlıkları sırasında üç oğlu
birden sefere çağrılan Oiobazos adında birinin I. Darius’tan, bir oğlunu kendi yanında
bırakmasını talep etmesi üzerine bu duruma sinirlenen kral, adamın üç oğlunu da öldürtmüştü
(Hdt. IV.84). Kserkses’in Yunan seferinde ise krala karşı son derece cömert olan Lidyalı
Pythios’un, buna güvenerek seferber olan beş oğlundan en büyüğünün yanında bırakılmasını
7
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Askeri eğitimde bahsettiğimiz bu temel doktrinler Pers elitlerinin sosyal ve
politik davranışlarına yön veren etik ve ahlaki değerlerin altını çizen önemli
olgulardır. Bu olgular ayrıca “savaşta cesaretli olmak” ve “çok sayıda çocuk
sahibi olmaktan” sonra erkekliğin temel kanıtlarıdır (Hdt. I.136; Briant,
1999: 109). Buradan hareketle cesaret ve çocuk sayısının askeri manada
önemine değinmek gerekmektedir. İmparatorluktaki yüksek rütbeli kişilerin
savaşçılık ve cesaret fonksiyonları hakkında antik dönem yazarları dikkat
çekici bilgiler vermektedir. Örneğin, Mardonios, “bir kraliyet satrapı,
doğuştan Medli, bütün Persler arasında cesur ve zeki” (Nepos, Pausanias
I.2); “Tiribazos, “olağan üstü cesur ve zeki” (Diod. VX.10.3); Orontas,
“savaşta Perslerin en iyisi” (Xen. an. I.6.1) gibi verilebilecek bu tarz
örnekleri çoğaltmamız mümkündür. Kralların böyle meziyetleri olan kişileri
takip ettikleri ve onlara değer verdikleri anlaşılmaktadır. Mesela Kserkses’in
Salamis kıyısında kâtibiyle birlikte savaşı izleyerek cesurca savaşanları not
ettirdiği10 (Hdt. VIII. 86-90), ideal bir kral portresi çizen Genç Kyros’un
savaşlarda cesur olduğu ve askerlerine birçok armağan dağıttığı
anlatılmaktadır (Xen. an. I.9.14). Bu kayıtlardan, bir Perslinin sosyal
durumunun sadece elit bir soydan gelmesine değil aynı zamanda savaşta
yararlılık göstererek kralın dikkatini çekmesine de bağlı olduğu
anlaşılmaktadır (Diod. XVII. 59.2)11.
Çocuk sayısının fazla olması ise Pers geleneğinde mühim bir
meseledir. Zira çocuk sayısının fazlalığı demek, askeri manada insan gücü
fazlalığı demektir. Bunun yanında İmparatorlukta görev yapacak memur ve
yönetici sınıfın devamlılığının sağlanması için fazla çocuk sahibi olma isteği
ve bunun devletçe desteklenmesi makul bir düşüncedir (Raaflaub, 2011:7).
Herodotos da yüksek doğum oranı ve askeri meseleler arasında bağlantı
kurmaktadır. Nitekim Herodotos, Pers geleneğinde çokluktan kuvvet
doğacağına inanıldığını söylemektedir (Hdt. I.136). Strabon çok eşli
evliliklerle daha fazla çocuk sahibi olunacağını ifade etmektedir (Str.
XV.3.17). Bu dönemde çocuk ölüm oranının fazlalılığı düşünüldüğünde

istemesi üzerine kral Kserkses, Pythios’un en büyük oğlunu ikiye bölmek suretiyle katletmişti
(Hdt. VII.38-39).
10 Kserkses, Yunan savaşlarında birliklerini en iyi şekilde teçhizatlandıran liderleri
ödüllendirmişti (Hdt. VII.8, 19, 26). Bunlar tanınmış ya da kralın özel hizmetindeki kişilerdir.
Salamis’te kral savaşı izlerken katiplere, savaşta iyi mücadele eden cesur kişilerin isimlerini,
şehirlerini ve soylarını kaydettirmiştir (Hdt. VIII.90). Öyle ki Kserkses, erkek kardeşinin
hayatını kurtardığı için Halikarnassoslu Ksenagoras’ı Kilikya valiliği ile ödüllendirmişti (Hdt.
IX.107). Başarısız generaller ise bunun tam tersi bir muamele ile karşılaşmıştır. Bunlar ya
görevden alınmış veyahut kralın öfkesine maruz kalmışlardır. Mesela Artemision’da Pers
generali, Kserkses’in tepkisinden korkmuştur (Hdt. VIII.15). Salamis’teki deniz filosunun
mağlubiyetinden sonra Mardonios, kralı sefere ikna eden kişi olduğundan, kralın öfkesinden
çekinmiştir (Hdt. VIII.100), bkz. Raaflaub, 2011: 9-10
11 Örnekler için ayrıca bkz. Briant, 1999:109.
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durumun önemi kendiliğinden anlaşılacaktır12. Şüphesiz nüfusun fazlalığı
kralları daima cesaretlendirmiştir. Bu konuda hassas davranan krallar her yıl
fiziksel ve askeri eğitimlerde başarılı olmuş çocuklara babalarıyla birlikte
ödüller ve hediyeler vermiştir. Ayrıca kralların hamile olan Pers kadınlarına
da altın dağıtarak ödüllendirdiği bilinmektedir. Kraliyet tarafından takip
edilen bu teşvik politikası Akamenid tarihi boyunca devam etmiştir (Hdt. I.
136; Plu. Alex. 69.1; Briant, 1999:109)13.
Avcılık uğraşı askeri talimler, antrenman ve egzersizler bakımından
iyi bir pratik aracı olduğundan Persler için vazgeçilmez bir faaliyet olarak
görülmektedir. Krallar, gençlerin vücut olarak daima formda olmalarını arzu
ettiklerinden onları sık sık avlanmaya yönlendirmişlerdir. Avlanmaya çıkan
Pers gençleri yay ve sadaklarının yanında bir hasır kalkan (gerrhon), kılıflı
bir kılıç/bıçak (kopis), balta (sagaris) ve iki kargı (pelta, kalkan taşıyanların
kullandığı) taşımaktadırlar ve bu durum adeta bir savaş havası
yaratmaktadır. Böylece pratik bir savaş eğitimine alınan gençlerin fiziksel
olarak uzun yürüyüşlere ve silahların kullanımına alıştırılması hedeflenmiştir
(Barkworth 1993:160). Strabon da aynı şeyleri söylemektedir. Strabon, elli
kişilik çalışma gruplarına ayrılan çocukların at sırtında mızrak attıklarını,
yay ve sapan kullandıklarını belirtmiştir (Str. XV.3.18; Head, 1992:10)14.
Binicilik ve ok atıcılığı gibi talimleri, askeri meziyetleri geliştirmenin önemli
bir vasıtası olarak gören Persler, bu doğrultuda avlanıp egzersiz
yapabilecekleri büyük bahçeler oluşturmuşlardır. Krallar tarafından özenle
hazırlanan ve içerisinde vahşi hayvanların, güzel ağaçların, bitkilerin ve su
kaynaklarının bulunduğu bu av bahçelerinde atlarıyla birlikte antrenman
yapan krallar veya soylular bu sayede karşılaşabilecekleri avlara ok atarak
okçuluk, ani manevralar yaparak da biniciliklerini geliştirmişlerdir. Aynı
zamanda atların da binicisine alışmasına yardımcı olan bu egzersizlerle at ve
binicisi savaşlarda en önemli unsur olan “cesaret” duygusunu
kazanmaktaydı. Doğrudan savaş sanatıyla bağlantılı olan ve “Paradeisos”
(cennet bahçesi) adı verilen bu av parklarının Daskyleion (Ergili), Kelainai
(Dinar), Sardes (Salihli, Sart), Susa ve Ekbatana’daki (Hemedan) varlığı
antik kaynaklar tarafından doğrulanmaktadır (Xen. Kyr. I.2.8, VIII.6.12, oik.
IV.13, an. I.2.8; Xen. Hell.IV.1.15-17; Curt. VII.2.22, VIII.1.11-12; Plu.
Alc. 24.5; Wiesehöfer, 2003:119, Khurt, 2007: 510-512). Ancak kaynaklar
Ktesias Darius’un Parysatis’ten on üç çocuğu olduğunu, ancak bunların yalnızca dördünün
hayatta kaldığını; I. Artakserkses ve eşi öldüğünde ise yalnızca bir yasal oğlunun hayatta
olduğunu (II. Kserkses), fakat on yedi tane gayri meşru oğlunun bulunduğunu bildirmektedir.
Ctes. F15 Photius, 41b38–43b2 (§47).
13 Persler askeri meselelerde ödül ve ceza sistemini kullanmışlardır. Bu minvalde çoğu genç
ile birlikte babalarının da ödüllendirildiğini görmekteyiz (Raaflaub, 2011: 9-10).
14 Savaşlarda yay ve sapan gibi fırlatmalı silahların etkisinin, fırlatılan malzemenin ağırlığına,
mesafeye ve kullanan kişinin yeteneğine göre değiştiğini söyleyebiliriz (Gabriel ve Metz,
1991:75).
12
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bu tarz eğitimin Pers kökenlilerle sınırlandırıldığını yansıtmaktadır. Zira
Ksenophon, Büyük Kyros’un tabi halkların çoğunu silahsızlandırdığını
söylemektedir. Dolayısıyla bu durum ele geçirilen bölge halklarının askeri
eğitimlerinin sınırlı olduğunu göstermektedir15.
Pers gençlerinin görmüş olduğu eğitim ile Sparta eğitim sisteminin
(agōgē) benzerliği dikkate değerdir16. Öncelikle çeşitli kabile toplumları
arasındaki genç adamların eğitiminde dikkat çeken benzerlikler bulmanın
sıra dışı bir şey olmadığı söylenebilir. Bu mukayeseyi detaylı bir şekilde
yapmak konumuz dâhilinde değildir. Fakat birkaç örnek vermek gerekirse,
gençlerin ülke toprakları dışında gece boyunca yalnız kalarak edindikleri
fiziksel güç ve doğa bilgisinin Sparta’daki κρυπτεία (krypteia) 17 ile aynı
olması ihtimal dahilindedir (Briant, 1999:115). İmparatorlukta, Perslerden
sonra ayrı bir yer teşkil eden, Perslerle soydaş oldukları düşünülen ve
eğitimlerinden sonra meşhur ölümsüzler birliğine katıldıkları sanılan Medler
ve Kissialıların (Susalılar) eğitimleri de birbirine benzerdir (Olmstead,
1948:238). Baktrialılar ve Parthialılar gibi geniş çapta göçebe olan birliklerin
eğitiminde de avcılık temel olarak önemli yer tutmuştur (Barkworth,
1993:161).
Ksenophon kural olarak “agōgē” sisteminin bütün Perslere açık
olduğunu söylemesine (Kry. I.2.15) rağmen gerçekte bu durum yalnızca
büyük ailelerin oğulları18 için geçerli gibi görünmektedir. Ksenophon’un
zanaatkar olarak tanımladığı soylu olmayan kesim, hayatlarını idame
ettirebilmek için çalışmaya ihtiyacı olduğundan böyle bir eğitime
eğilememişlerdir. Mesela Ksenophon’dan öğrendiğimize göre fakir bir Pers
çiftçisinin oğlu Pheraulas’un yaşayabilmek için iki hasat zamanı arasında
borç aldığını biliyoruz. Dolayısıyla çocukluk çağında bir asker olmayı
arzulayan Pheraulas, agōgē’ye girememişti (Kyr. VIII.3.36-38). Kserkses’in
ordusunun geçit töreni betimlemesinde Herodotos etnik olarak Pers
olmayanların dahi Perslerden biraz mesafeyle ayrı durduklarından
bahsetmektedir. Hatta Persler arasında dahi bir ayrım yapmaktadır: “bütün
Persler arasından seçilen” atlılar ve mızraklılar ile bin kişiden oluşan en iyi
ve en soylu bin kişilik mızraklı Persler tabirlerini kullanmaktadır (Hdt.
VII.40). Bu ve başka diğer nedenlerle genel olarak ordu ve imparatorluk
yönetiminde en yüksek pozisyonların büyük ailelerin oğullarına ayrıldığı son
derece açıktır (Briant, 1999:115-116). Buradan hareketle ekonomik durumu
Ksenophon (Kyr. VII.4.15) Kyros’un ele geçirdiği memleketlerdeki halkları
silahsızlandırdığını, onlar için en iyi silahı sapan olarak gördüğünü ifade etmektedir.
16 Sparta’ya has çocukların eğitim sistemi. Detaylı bilgi için bkz. Xen. Lac. II.
17 Sparta’da askeri eğitim müessesi. Bunun Atina’daki karşılığı έψηβεία’ dır (ephebia).
18 Ktesias (F.15 -§54) soylu ailelere mensup kız çocuklarının da iyi eğitim aldığını, yay ve
mızrak atmada maharetli olduklarını söylemektedir. S. Kılıç (2015:191), onların erkek
çocuklar gibi eğitim aldıkları imasını ortaya koymaktadır.
15
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iyi olmayan ve çalışması gereken köylü sınıfın çocuklarının eğitim
sisteminin dışında kaldığını, sistemin yalnızca soylu ailelere izin verdiği
çıkarılabilir (Kılıç 2015:188).
Pers eğitim sistemi kraliyet merkez modelinden sonra düzenlenen
satraplıkların mahiyetinde de genel olarak benzer bir hal almıştır.
Ksenophon, soylu Perslerin satraplıkları ziyaret ettiğinde, onların burada
bulunan malikanelerde ikamet ettiklerini ve satrapların oğullarının Persia’da
yaşayan asilzadeler gibi aynı eğitim sistemiyle eğitildiklerini belirtmektedir
(Xen. Kyr. VIII.6.10). Antik kaynaklardan ve Anadolu’daki sanat eserleri
üzerinde betimlenen figürlerden anlaşıldığına göre imparatorluğa bağlı yerel
aristokrasi tıpkı Pers kralları gibi hareket etmekteydi. Büyük ihtimalle
satrapların taşradaki temsilcileri de satrapları taklit etmekteydi (kılıç
2015:1901). Dolayısıyla imparatorluk diasporası ve yerel elitler içindeki Pers
aileleri arasında yakın ilişkilerin artması sonucunda karma evliliklerden
doğan çocukların da agōgē’ye katıldığı görülmektedir. Nepos’tan
anlaşıldığına göre Datames’in durumu buna güzel bir örnektir. Zira Datames
ya Karialıdır ya da babası Karia’da Pers kökenli biriyle evlenmiştir.
Datames’in babasının adı Kamisares ve kendi adı olan Datames, Pers
orijinine işaret etmektedir. Datames’in annesi Scythissa ise Paphlagonialı
aristokratik bir aileye mensuptur. Böylece Datames Küçük Asya’dan bir
Persli ile yerel aristokratik bir kadının evliliğinden olmuştur. Datames’in
hızlı bir şekilde şöhret olması da onun bu pozisyonu gereğince Pers askeri
birliklerine dahil olması ve ardından Artakserkses’in sarayında muhafız
olarak hizmet etmesinden kaynaklanmaktadır. Nitekim Datames’in büyük
ihtimalle ya Küçük Asya’da veya imparatorluk merkezinde Pers eğitim
sistemine dahil olmuştur (Nep. Datames I.1-3; Briant, 1999.116; Sekunda,
1988:42).
Neticede Strabon’un Pers çocukları ve gençlerinin askeri eğitimi
hakkında verdiği detaylı bilgilerin küçük farklılıklar olsa da genel çerçeve
bakımından başta Ksenophon ve Herodotos olmak üzere diğer antik
kaynaklarla uyuştuğu görülmektedir. Anlaşılan Pers çocukları iyi bir savaşçı
olmak için fiziksel dayanıklılıklarını artırma egzersizleri ve jimnastik
hareketleri yapmakta, savaş pratiği kazanmak için at sırtında avlanma
antrenmanları
katılmakta,
öğretmenlerden
entelektüel
anlamda
donanımlarını geliştirmektedirler. Böylece genç adamlar yetenekli bir asker
haline gelerek, krala ve hanedanlığa kendilerini adayacaklardır (Briant,
1999:114). Bütün bu eğitim ve askeri hizmetlerden sonra erkekler artık Pers
ulusal ordusunda göreve başlamaya hazır hale gelecektir (Sekunda, 1992:5).
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