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IMPORTANT, PLEASE READ CAREFULLY 

• To be able to make a meeting online, login via https://zoom.us/join site, enter ID instead 
of “Meeting ID  

• or Personal Link Name” and solidify the session. 
• The Zoom application is free and no need to create an account. 
• The Zoom application can be used without registration.  
• The application works on tablets, phones and PCs. 
• Speakers must be connected to the session 10 minutes before the presentation time. 
• All congress participants can connect live and listen to all sessions. 
• During the session, your camera should be turned on at least %70 of session period 
• Moderator is responsible for the presentation and scientific discussion (question-answer) 

section of the session. 

 
 

TECHNICAL INFORMATION 

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

section of the session. 
• Before you login to Zoom please indicate your name surname and hall number, 
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HALL: 1   SESSION: 1                     MODERATOR:   PROF. HACER HUSEYNOVA 

PROF. HACER HUSEYNOVA 
Arap Kaynaklarında Azerbeycan Yer İsimleri 

 

DR. ÖĞR. ÜYESİ NUMAN ERTAŞ 
Dünden Bugüne TRB1 Bölgesinin Bitkisel Üretim Deseni 

 

DOÇ. DR. ELİF OMCA 

ÇOBANOĞLU  

YL. ÖĞRENCİSİ MUTLU 

AKGÜRBÜZ 

6.Sınıf Vücumuzdaki Sistemler Ünitesinin Sınıf Dışı Etkinliklerle 

Bütünleştirilmiş Bağlam Temelli Öğrenme Yaklaşımıyla Öğretiminin 

Fen Bilimleri Dersi Akademik Başarısına Etkisi 

 

DOÇ.DR. A. BEYHAN ÖZDEMİR Belgesel Fotoğraf Merhamet, Hümanizm ve Adanmışlıktır 

DOÇ. DR. HATİCE NİLÜFER 

SÜZEN 
Estetik Eğitimi Ve Görsel Sanatlar 

CƏFƏROVA AYGÜN HİLAL QIZI Azərbaycanda Coğrafi Adlar 

MEHMET ALPDOĞAN ERCİŞ Çağdaş Türk Sanatında Mehmet Güleryüz Eserleri 

MEHMET ALPDOĞAN ERCİŞ Çağdaş Ressam Mahir Güven’in Eserlerindeki Üslupsal Yaklaşımlar 
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HALL: 2   SESSION: 1                     MODERATOR:  P. Ü.F. D. DOSENT NAZİLƏ ABDULLAZADƏ 

 

BEDİRHAN TEKE  

HAMZA ÇALIŞICI 

 

Bölünebilme Kuralları Konusunun Öğretimine Yönelik Bir Çalışma  

HALİL İBRAHİM ŞANVERDİ 
Türkiye’deki Arap Dili Ve Edebiyatı Lisans Programlarının Öğretim 

Programı Açısından İncelenmesi 

 

DR. ÖĞR. ÜYESİ YÜKSEL ÇELİK 

HEBA ALALHAM 

Hasen Bin Ali El-Madabiğî’nin “Hâşiyatu’l- Madâbiğî Alâ Mûṣılu'ṭ- 

Ṭullâb” Adlı Eserinin Tahkik Ve Tahlil 

 

P. Ü. F. D. DOSENT 

NAZİLƏ ABDULLAZADƏ 

 P. Ü. F. D. DOSENT 

XOSBƏXT ƏLİYEVA 

 

Azərbaycan Xalqının Ümummilli Lideri Heydər Əliyev İdeyaları 

Tarixi Missiya Gerçəkliyində  

DR. ÖĞR. ÜYESİ YÜKSEL ÇELİK  

AHMED DEHMAN 

 

İbn Hatîbüddehşe Ve Eseri “Şerhu Vesîletü’l-İsâbe Fî Tariki Sanʿati’l 

Kitâbe 

ERDAL KURTÇU 
Dergâh Mecmuası Ve Mahmud Nedim’in 1921 Tarihli Yazısında 

“Hint Dram Müzikalleri” 

SELİM GÜLVERDİ Hz. Âdem’in Cennet’ten Çıkarılmasına Teolojik bir Yaklaşım 

METANET QURBAN QIZI 

ŞAHALIYEVA 

Zeynalabdin Maraghayi’nin “İbrahim Bey’in Seyahatnamesi” 

Eserinde Toplumsal Yaralar Millet Sevdalısı İbrahim Bey’in Diliyle 
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HALL: 3   SESSION: 1                     MODERATOR:   EYYÜP YILDIRIM 

VEYSEL ALBAYRAK 

Savunma Ve Dövüş Sporu İle İlgilenen Öğrencilerin Öfke İfade 

Tarzlarının İncelenmesi 

 

VEYSEL ALBAYRAK Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Özgüven Ve İletişim 

Düzeylerinin İncelenmesi 

EYYÜP YILDIRIM 
Fırat Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Rekrasyon Bölümünde 

Öğrenim Gören Öğrencilerin Öz Yeterliliklerinin İncelenmesi 

EYYÜP YILDIRIM 

ÖMER FARUK TUTAR  

MESUT BULUT 

Spor Merkezine Üye Olan Kadınların Boş Zaman Tatmininin Yaşam 

Kalitesine Etkisi 

MESUT BULUT  

ÖMER FARUK TUTAR 

Spor Bilimler Fakültesi Öğrencilerinin Sportif Ürünlerde Marka 

Bağımlılığı Düzeylerinin İncelenmesi 

MESUT BULUT  

ÖMER FARUK TUTAR 

Futbol Taraftarlarının Video Yardımcı Hakem (Var) Uygulamasına 

Yönelik Tutumlarının İncelenmesi 

OĞUZHAN ALTUNGÜL 

MESUT BULUT  

DİDEM YAVUZ SÖYLER 

Elazığ İlinde Masaj Salonuna Giden Bireylerin Algılanan Stres 

Düzeylerinin İncelenmesi 

OĞUZHAN ALTUNGÜL  

 MESUT BULUT  

 DİDEM YAVUZ SÖYLER 

Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanım 

Amaçları Ve Bağımlılıkları 

MUSTAFA KIZILKOCA  

MUHAMMED GÜLER 

Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğü Personelinin Algıladığı Yönetici 

Desteğinin Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkisi 

MURAT BEKLEYİŞ APAYDIN  

MUHAMMED GÜLER 

Spor Lisesi Öğrencilerinin Dengeli Beslenme Ve Obezite İle İlgili 

Tutumları 



MUNZUR 4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES 

UNZUR 4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLIED SCIENCES 

August 13 - 14, 2022 - Tunceli 

  

Meeting ID: 884 4102 3663 
Passcode: 120822 

 

 

 

 

 

                      13. 08. 2022                                                    10: 00 – 12: 00 

Meeting ID: 884 4102 3663                                      Passcode: 120822 

HALL: 4   SESSION: 1                     MODERATOR:   NADEZHDA KVATASHIDZE 

HAYTHAM YASSINE 

 

Understanding How Money Laundering and Financing of Terrorism 

Are Conducted through the Real Estate Sector in the Middle East and 

North Africa Region 

AMIRHOSSEIN KARAMOOZIAN 

DESHENG WU 

BEHZAD ABBASNEJAD 

 

Risk Assessment of Building Information Modelling Adoption in 

Construction Projects 

NOAH G. AKHIMIEN 

ESHRAR LATIF 

Incorporating Circular Economy into Passive Design Strategies in 

Tropical Nigeria 

LALLA NEZHA LAKMITI 

 ABDELKAHAR ZAHID 

 

The Governance of Islamic Banks in Morocco: Meaning, Strategic 

Vision and Purposes Attributed to the Governance System 

 

NADEZHDA KVATASHIDZE 

 

Impact of Changes of the Conceptual Framework for Financial 

Reporting on the Indicators of the Financial Statement 

 

 

MAIA SETURI 

TAMARI TODUA 

 

The Role of Branding for Success in the Georgian Tea Market 

 

MOHAMED HAFFAR 

 MUHAMMAD ABDUL AZIZ 

AHMAD GHONEIM 

 

The Role of Organizational Culture in Facilitating Employee Job 

Satisfaction in Emerald Group 

LEVAN SABAURI 

Ways for the Development of the Audit Quality Control System 

through the Analysis of Ongoing Problems, Experience and 

Challenges: Example of the Republic of Georgia 
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HALL: 5   SESSION: 1                     MODERATOR:   NANCHE BILLA ROBERT 

 

AHMAD ALSOLAMI 

 DARREN MUNDY 

 MANUEL HERNANDEZ-PEREZ 

 

A Structured Mechanism for Identifying Political Influencers on 

Social Media Platforms: Top 10 Saudi Political Twitter Users 

NANCHE BILLA ROBERT Income Inequality and the Poverty of Youth in the Douala Metropolis 

of Cameroon 

MUSARRAT JABEEN 
Conceptualizing Thoughtful Intelligence for Sustainable Decision Making 

 

MUSA BALA ZAKARI 

 MARK BUTTON 

Insiders’ Perspectives of Countering Public Sector Corruption in Nigeria: 

Identifying and Targeting Its Nature, Characteristics and Fundamental Causes 

 

HASHEM DEHGHANNIRI A Goal-Driven Crime Scripting Framework 

MUJEEB SAIF MOHSEN AL-ABSY 

 KU NOR IZAH KU ISMAIL 

 SITRASELVI CHANDREN 

 

Corporate Governance Mechanisms, Whistle-Blowing Policy and 

Earnings Management Practices of Firms in Malaysia 

JAILAN MOHAMED EL 

DEMERDASH 

Millennials' Viewpoints about Sustainable Hotels' Practices in Egypt: 

Promoting Responsible Consumerism 

NAEEM ULLAH KHAN 

 KALSOOM KHAN 

Evolving Paradigm of Right to Development in International Human 

Rights Law and Its Transformation into the National Legal System: 

Challenges and Responses in Pakistan 

 

MOHAMMAD TIPU SULTAN 

 FARZANA SHARMIN 

 KE XUE 

 

Sharing Tourism Experience through Social Media: Consumer's 

Behavioral Intention for Destination Choice 
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HALL: 1   SESSION: 2                     MODERATOR:   DR. GÖKHAN TANERİ 

SEMA DÖKME YAĞAR 

 

Antibiyotik Kullanımı İle İlgili Yapılan Haberlerin Metin Ve Web 

Madenciliği Teknikleri İle İncelenmesi 

 

DR. ÖĞR. ÜYESİ FEDAYİ YAĞAR  

SEMA DÖKME YAĞAR 
Toksik Liderlik Davranışları İle İlgili Hemşireler Üzerinde Yapılan 

Araştırmaların İncelenmesi 

SERKAN GÜR 

Günümüzde Haberleşme Sektörünün Önemi, Ekonomik Analizi Ve  

Değerlendirilmesi 

 

GÜLİSTAN ÖZ 

Pandemi Döneminde Müzisyenlerdeki Kaygı Ve Depresyon 

Düzeylerinin Psikolojik Dayanıklılık Ve Kişilik Özellikleriyle İlişkisi 

 

AV. ARB. HAYRİYE ÇİÇEK 

Güçlü Ve Etkin Başkan Modelinin Belediye Organları Üzerinden 

Analizi 

 

BEYZA DURUPUNAR  

VOLKAN BEKTAŞ 

Türkiye’de Doğrudan Yabancı Yatırım, İstihdam Ve Ekonomik 

Büyüme İlişkisi 

DR. GÖKHAN TANERİ Yapay Zekâda Ceza Sorumluluğu 

DR. GÖKHAN TANERİ 

 

Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) Uygulamalarında Usul 

Bozmalarının Adil Yargılanma Hakkına Olumsuz Etkisi 

 

DR. GÖKHAN TANERİ Parmak İzinin Türk Hukukunda Delil Değeri 
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HALL: 2   SESSION: 2                     MODERATOR:   ENVER KENDAL 

 

ENVER KENDAL 

 

Arpa Islahında Seleksiyon Amaçlı Biplot Analiz Tekniğinin 

Kullanılması 

MUSTAFA YAŞAR  

 ENVER KENDAL 

 

Muş Şartlarına En Uygun Şeker Pancarı Çeşitlerinin Belirlenmesi 

ÖZGÜR KATRANCIOĞLU  

SÜLEYMAN ÇAYIR  

ŞULE KARADAYI 

 

Pektus Ekskavatum’da Güncel Yaklaşım Nuss Deneyimi 

MEHMET ÖZGEL  

 SÜLEYMAN ÇAYIR  

AHMET ERBEY 

 

Akciğer/Endobronşial Lezyonlarında Fiberoptik Bronkoskopi 

Deneyimi 

TALHA YILDIZ  

SEBAHATTİN KARABULUT  

MELİKE BOLAT  

 MELİKE YALÇINKAYA 

 

Fibroblast Büyüme Faktörü-18’in Sh-Sy5y Hücre Hattında 

Oluşturulan Glutamat Eksitotoksisitesi Üzerine Etkisi 

MANAL RAUF 

Classroom Incivility Behaviours among Medical Students: A 

Comparative Study in Pakistan 

 

SÜLEYMAN ERCÜMENT ÖNEL 

Saplı Meşe (Q.robur L) Yosununun In Vitro Ruminal Gaz Üretimi, 

Metan Emisyonu Ve Rumen Protozoa Sayısı Üzerine Etkisinin 

Belirlenmesi 

MEVLÜT ALATAŞ  

 TÜLAY EZER  

 HÜSEYIN ERATA  

 NEVZAT BATAN 

 

A Note On Orthotrichetum Pumili (Jäggli 1934) Von Hübschmann 

1986 In Turkey 
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HALL: 3   SESSION: 2                     MODERATOR:   FATMA ATEŞ 

 

MAZLUM DOĞAN GÜZEL  

PROF. DR. OSMAN GÜNAYDIN  

DOÇ. DR. KADİR GÜÇLÜER 

 

Atık Mermer Tozu Katkılı Harçların Donma-Çözünme Özelliklerinin 

İncelenmesi 

FATMA ATEŞ 

E-Ticaret Şirketlerinin Konya İlinde Kargo Firması Seçimi Üzerine 

Analitik Hiyerarşi Prosesi Ve Görüntü Bulanık Normalleştirilmiş 

Ağırlıklı Bonferroni Ortalama Operatörü İle Bir Uygulama 

 

BURAK ÖZTAŞ 

Elyaf Takviyeli Sandviç Kompozitlerde Çekirdek Yapının Ultrasonik 

Test Yöntemi Kullanılarak İncelenmesi 

 

ETSUO MORISHITA 

 

Project and Experiment-Based Fluid Dynamics Education 

 

DOÇ. DR. GÜLLÜ KIRAT 

 

Türkiye’deki Nadir Toprak Element Yatakları 

 

AKIN ÖZÇİFT 
Parkinsons Disease Risk Estimation With Extra Tree Regression 

 

 

MEHMET BOZUYLA 

AKIN ÖZÇİFT 

 

Traffic Volume Estimation With Random Forests Regression 
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AZƏRBAYCANDA COĞRAFİ ADLAR 

 

Cəfərova Aygün Hilal qızı 

Azərbaycan  Dillər  Universitetinin  dissertantı, Azərbaycan, Bakı, 

https://orcid.org/0000-0002-9396-5148 

 

                                                                         XÜLASƏ 

        Türk etnoslarının qədim zamanlardan yurd yerləri olmuş Azərbaycan ərazilərində qeyri-

türk mənşəli ter-yurd adları-toponimlər də mövcuddur. Həmin əcnəbi adlar əsasən, istilalarla 

bağlı olmuş, siyasi məqsədlərə xidmət etmişdir. 

        Azərbaycan ərazilərində bəzi toponimlərin leksik mənalarına diqqət yetirək. 

        İlk növbədə, qeyd etməliyik ki, ölkəmizin ərazilərində fonetik cəhətdən, zahiri 

əlamətlərinə görə yanlış olaraq, fars mənşəli, erməni mənşəli adlandırılan adlar var. Həmin 

toponimlərin etimologiyası haqqında çox müxtəlif fikirlər irəli sürülmüşdür. Onlardan 

bəzilərinə diqqət edək:  

        Diqqət etsək, adın qədim variantlarının tərkibində atr/atur və ya adir/adər komponentinin 

işləndiyini görürük. İlk dəfə Strabon e.ə. I əsrdə Atropatena adını işlətmiş və onu sərkərdə 

Atropatın adı ilə əlaqələndirmişdir. Atropatena şəklində toponim “Atropatın ölkəsi” mənasını 

ifadə etmişdir. Həmin versiyanı VIII əsrdə İbn Müqəffa da qəbul etmişdir. Bundan sonra e.13-

cü əsrdə Yaqut Həməvi adın Azərbaycan variantını fars dili ilə əlaqələndirmiş və “azər-od və 

bican-qoruyan” (pəhləvicə) sözlərindən düzəldiyini söyləmişdir. K.P.Patkanov bu fikirlə 

razılaşmayaraq, toponimi “atəşpərəstlər ölkəsi” kimi mənalandırmışdır. F.Rəşidəddin (XIV) 

Sözün tərkibindəki “azər” komponentini yüksək, “baycan” komponentini isə varlılar, bəylər 

kimi izah etmişdir. 

       Söylənmiş variantlarda bəziləri adı iran dilləri, bəziləri türk dilləri baxımından izah 

etmişlər. Bizim  fikrimizcə, adın yerli-aborigen əhalinin dil xüsusiyyətlərinə uyğun olduğunu 

və türk dilləri baxımından izahını düzgün hesab etmək olar. Hələ e.ə. VIII-VII əsrdə mixi 

yazılarında Mannada Midiya ilə sərhəd hissədə yerləşən Qızılüzən çayının axınında 

Andipatianu/Andarpatian adı çəkilir. Əslində fonetik oxşarlığa baxmayaraq, bu söz Atropatena 

yox, Adərbadqan/Adirbadqan adının fonetik variantı olmuşdur. Adın tərkibindəki adir/adur 

komponenti türk mənşəli toponimlərin tərkibində işlənmiş və “yüksəklik, təpəlik..” mənalarını 

ifadə etmişdir. Toponimin formalaşması aşağıdakı istiqamətdə getmişdir: 

       Adirpatyan→Adərpatyan→Adirbadqan→Adərbadqan→Adirbayqan→ 

Adərbayqan→Adirbican→Azərbaycan. 

       B.Qate (XVII) sözün mənasını aşıqlayarkən türk dillərinə əsaslanmış və onu “böyüklərin, 

bəylərin ölkəsi” kimin izah etmişdir. Biz də belə bir fikirlə razılaşırıq ki, toponim aborigen 

https://orcid.org/0000-0002-9396-5148
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əhalinin adına, dilinə uyğun olaraq izah edilməlidir. Azərbaycan sözü də “igid Az 

(etnos) bəylərin məkanı” mənasını ifadə edir 

Açar sözlər: coğrafi ad, Azərbaycan, məna, türk, iran 

 

AZERBAYCAN’DA   COĞRAFİ   İSİMLER 

 

                                                                        ÖZET 

        Eski çağlardan beri Türk etnik gruplarının anavatanı olan Azerbaycan topraklarında da 

Türkçe kökenli olmayan ter-yurd adları-toponimlər mevcuttur. Bu yabancı isimler daha çok 

istilalarla ilgiliydi ve siyasi amaçlara hizmet ediyordu. 

        Azerbaycan topraklarındaki bazı yer adlarının sözlük anlamlarına dikkat edelim. 

Her şeyden önce, ülkemiz topraklarında fonetik ve yanlış olarak Farsça ve Ermenice olarak 

adlandırılan isimler olduğunu belirtmeliyiz. Bu yer adlarının etimolojisi hakkında birçok farklı 

görüş ileri sürülmüştür. Bunlardan bazılarına odaklanalım: 

        Dikkat edersek, ismin eski varyantlarının oluşumunda atr/atur ve ya adir/ader bileşenin 

işlendiğini görüyoruz. İlk kez Strabon M.Ö. 1. yüzyılda Atropatena adını kullanmış ve onu 

genel Atropate adıyla ilişkilendirmiştir. Atropatena biçimindeki yer adı "Atropate’nin ülkesi" 

anlamına gelir. Bu versiyon 8. yüzyılda İbn Mukaffa tarafından kabul edilmiştir. Bundan sonra 

13. yüzyılda Yagut Hamavi, ismin Azerice versiyonunu Farsça ile ilişkilendirmiş ve "Azer-ateş 

ve Bijan-koruyucu" (Pehlevi) kelimelerinden oluştuğunu söylemiştir. F. Raşiddin (XIV) 

kelimenin "azer" kısmını yüksek, "baycan" kısmını ise zengin beyler olarak açıklamıştır . 

        Bahsedilen varyantlarda kimisi ismi İran dilleri, kimisi de Türkçe ile açıklamıştır. 

Kanaatimizce isim, yerli-aborjin nüfusun dil özelliklerine tekabül etmekte olup, Türk dilleri ile 

açıklanması doğru kabul edilebilir. Hatta M.Ö. 8.-7. yüzyıl çivi yazılı yazıtlarda 

Andipatianu/Andarpatian adı Manna'da Midia ile sınır bölgesinde yer alan Kızıluzen nehri 

boyunca geçmektedir. Aslında, fonetik benzerliğine rağmen, bu kelime Atropatena değil, 

Aderbadgan/Adirbadgan adının fonetik bir varyantıydı. İsmin adir/adur bileşeni Türkçe kökenli 

yer adlarında kullanılmış ve "yükseklik, tepe" anlamını ifade etmiştir. Toponim oluşumu şu 

yönde gitti: 

         Adirpatyan→Aderpatyan→Adirbadgan→Aderbadgan→Adirbaygan→ 

Aderbaygan→Adirbijan→Azerbaycan. 

        B.Qate (XVII), kelimenin anlamını açıklarken Türk dillerine dayandırılmış ve onu 

"büyükler ve beyler ülkesi" olarak açıklamıştır. Yer adının yerli nüfusun adına ve diline göre 

açıklanması gerektiği konusunda da hemfikiriz. Azerbaycan kelimesi aynı zamanda "cesur Az 

(etnos) beylerin yeri" anlamına gelir. 

Anahtar Kelimeler: coğrafi ad, Azerbaycan, anlam, Türkçe, İran 
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                                   GEOGRAPHICAL NAMES IN AZERBAIJAN 

                                                      

     ABSTRACT   

          Toponyms of non-Turkish origin also exist in the territories of Azerbaijan, which have 

been homelands of Turkic ethnic groups since ancient times. Those foreign names were mainly 

related to invasions and served political purposes. 

          Let's pay attention to the lexical meanings of some toponyms in the territories of 

Azerbaijan. 

         First of all, we should note that in the territory of our country there are names that are 

phonetically and incorrectly called Persian and Armenian. Many different opinions have been 

put forward about the etymology of those toponyms. Let's focus on some of them: 

         If we pay attention, we see that the  atr/atur or adir/ader component is used in the ancient 

variants of the name. For the first time, Strabo B.C. In the 1st century, he used the name 

Atropatena and associated it with the name of the general Atropate. The toponym in the form 

of Atropatena means "Atropate's country". This version was accepted by Ibn Muqaffa in the 

8th century. After that, in the 13th century AD, Yagut Hamavi connected the Azerbaijani 

version of the name with the Persian language and said that it was formed from the words 

"Azer-fire and Bijan-protector" (Pahlavi). F. Rashideddin (XIV) explained the "azer" 

component of the word as high, and the "bayjan" component as the rich, gentlemen. 

         In the mentioned variants, some explained the name in terms of Iranian languages, others 

in terms of Turkish languages. In our opinion, the name corresponds to the language 

characteristics of the local-aboriginal population and it can be considered correct to explain it 

in terms of Turkic languages. Even in B.C. In the 8th-7th century cuneiform inscriptions, the 

name Andipatianu/Andarpatian is mentioned in the course of the Kiziluzen river located in the 

border area with Midia in Manna. In fact, despite the phonetic similarity, this word was a 

phonetic variant of the name Aderbadgan/Adirbadgan, not Atropatena. The adir/adur 

component of the name was used in toponyms of Turkish origin and expressed the meaning of 

"elevation, hill". The formation of the toponym went in the following direction: 

         Adirpatyan→Aderpatyan→Adirbadgan→Aderbadgan→Adirbaygan→ 

Aderbaygan→Adirbijan→Azerbaijan. 

         B. Gate (XVII) was based on Turkic languages while explaining the meaning of the word 

and who explained it as "the country of elders and gentlemen". We also agree that the toponym 

should be explained according to the name and language of the aboriginal population. The word 

Azerbaijan also means "the place of brave Az (ethnos) gentlemen". 

Keywords: geographical name, Azerbaijan, meaning, Turkish, Iran 

 GİRİŞ               

       Dil biliminin de kendine has sorunları olduğu bilinmektedir.  Sovyet döneminde birçok dil 

sorunu yanlış yansıtılmış, sınıflandırma ve problem çözmede hatalar yapılmıştır.  Bağımsızlık 
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yıllarında kapsamlı güçlü bir gelişme içine giren Azerbaycan’da dilbilim alanındakı 

araştırmalar da genişlemekte, yanlış ve kesin olmayan fikirler netleştirilmekte, birçok konu 

Türkolojik düzeyde yeniden açıklanmakta, Azerbaycan dilbilimi herhangi bir aracı dil olmadan, 

bağımsız olarak dünya dilbilimine entegre edilmektedir. Modern dil terimleri, modern araştırma 

yöntemleri, yeni yöntemler Azerbaycan dilbiliminin önünü açmaktadır.   

       Bu bağlamda, A.A.Reformatsky’nin Toponimi ve toponimler hakkındakı görüşlerini 

hatırlıyoruz: “Toponimi sadece dilbilimciler için değil, aynı zamanda coğrafyacılar ve tarihçiler 

için de gerçek bir ilgi olduğundan, tüm tarafların çıkarlarını dikkate almak, tanımlamak ve bu 

alandakı  işbölümünün ana hatlarını belirlemek  gerekir”   

     Sözlük kompozisyonunun önemli bir parçası olan onomastik sözlüğün, özellikle yer 

adlarının araştırılması, halkların tarihsel geçmişini ve diğer kültürlerle olan temaslarını 

incelemek açısından son derece önemlidir.  Bu açıdan Azerbaycan’ın her bölgesinde kayıtlı 

onomastik birimlerin özel dalını oluşturan coğrafi isimlerin araştırmaya dahil edilmesi 

önemlidir.   

      Azerbaycan onomastiğinin gelişmesinde Azerbaycan dilbiliminde yer adlarının 

incelenmesi ile ilgili bir dizi bilimsel çalışmanın katılımı özel bir rol oynamıştır.  Ancak 

Azerbaycancada toponimlerin çözülmemiş sorunları da vardır.  Bu tür sorunlardan biri  türkçe 

kökenli olmayan yer adlarının  dilsel  özelliklerinin  araştırmalarda sistematik olarak  yer  

almamasıdır. 

       Eski çağlardan beri Türk etnik gruplarının anavatanı olan Azerbaycan topraklarında Türkçe 

kökenli olmayan yer adları da bulunmaktadır.  Bu yabancı isimler daha çok istilalarla ilgiliydi 

ve siyasi amaçlara hizmet ediyordu.   

      Azerbaycan’ımıza yapılan arazi talepleri bu tür çalışmaları acil kılmaktadır.  Bağımsızlık 

yıllarında Batı Azerbaycan topraklarında bulunan yerlerimizin adlarının ve ayrı bölgelerimizin 

yer adlarının incelenmesi, adlarımızın ve topraklarımızın unutulmaması ve tarihten silinmemesi 

için önemlidir. 

      Toponimik  birimlerin toplanması, sınıflandırılması ve dilbilimsel analizi, Azerbaycan 

dilinin ve halkının tarihini, kökenini ve gelişme kalıplarını incelemek açısından değerlidir.  

Araştırma çalışması, tarihsel ve betimsel onomastik alanında yapılacak araştırmalara, 

Azerbaycan dilinin onomastik sisteminin dönemlere göre incelenmesi konularına bir miktar 

fayda sağlayabilir.  Bu gerçekler, çeşitli sözlüklerin ve bilgi kitaplarının hazırlanması sırasında 

uygun şekilde kullanıla  bilir.  Araştırmanın sonuçları, yüksek okullar için ders kitaplarının ve 

öğretim yardımcılarının  hazırlanmasında, onomastik  birimler  sözlüğünün  derlenmesinde  

kullanıla bilir. 

       Azerbaycan yer adlarının incelenmesi sırasında onların sözlük-anlamsal, gramer ve üslup 

özelliklerinin incelenmesi önemli konulardan biridir.  Bunu dikkate alarak bazı isimlerin sözlük 

anlamlarına dikkat edelim.   

       Öncelikle şunu belirtmeliyiz ki, ülkemiz topraklarında yanlış bir şekilde Farsça ve ya 

Ermenice olarak adlandırılan isimler bulunmaktadır.  Bu yer adlarının etimolojisi hakkında 

birçok farklı fikir ileri sürülmüştür.  Bunlardan bazılarına dikkat edelim: Azerbaycan toponimi 
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farklı şekillerde açıklanmış, bu yer adı kimi zaman Türkçe, kimi zaman İran kökenli 

bir kelime olarak açıklanmıştır.   

       Tarihsel olarak ülkemiz topraklarında eski devletler var olmuştur: Manna– Midia – 

Atropatena –Albanya. Bu sosyal ve siyasi değişimler sonucunda Azerbaycan adının 

açıklanmasında  farklı noktalar ortaya çıkmıştır.  İlk versiyonda, antik kaynaklarda Atropatena 

– Aturpatakan – Adarbadagan (antik ve eski Pehlevi kaynaklarında);  Adorbigan–  Adarbigan 

(Suriye ve Bizans kaynaklarında); Adirbican, Azerbican, Azerbaycan (Arapça kaynak); 

Addirbaycan, Adirbaycan (Rusça kaynak). 

        Dikkat edersek, ismin eski varyantlarının oluşumunda atr/atur veya adir/ader bileşeninin 

kullanıldığını görüyoruz. Strabon ilk kez M. Ö 1. yüzyılda Atropatena adını kullanmış ve onu 

kumandan Atropatın adıyla ilişkilendirmiştir. Atropatena biçimindeki yer adı “Atropate’nin 

ülkesi” anlamına gelmektedir. Bundan sonra 13. yüzyılda Yagut Hamavi, ismin Azerbaycan 

versiyonunu Farsça ile ilişkilendirmiş ve “azer – ateş ve bican – koruyucu (Pahlevice) 

kelimelerinden oluştuğunu söylemiştir. K.P. Patkanov bu görüşe katılmayarak toponimi “ateşe 

tapanlar diyarı” olarak yorumlamıştır. F.Raşideddin (XIV) kelimedeki “azer” bileşenini 

yüksek, “baycan” bileşenini ise zenginler, beyefendiler şeklinde açıklamıştır. 

      Bahsi geçen varyantlarda bazıları ismi İran dilleri, bazıları da Türk dilleri ile açıklamıştır. 

Bize göre ismin yerli nüfusun dil özelliklerine uygun olması ve  Türk dilleri ile açıklanması 

doğru kabul edilebilir.  Hatta M.Ö.  VIII-VII yüzyıl çivi yazılı yazıtlarda Manna’da Midia ile 

sınır bölgesinde yer alan Kızıluzen nehri boyunca Andipatianu / Andarpatian adı geçmektedir.  

Aslında, fonetik benzerliğine rağmen, bu kelime Atropatena değil, Aderbadgan / Adirbadgan 

adının fonetik bir varyantıydı.  İsmin adir/adur bileşeni Türkçe kökenli yer adlarında 

kullanılmış ve “yükseklik, tepe” anlamını ifade etmiştir.  Yer adının oluşumu şu yönde 

olmuştur:  

       Adirpatyan – Aderpatyan – Adirbadgan - Aderbadgan – Adirbaygan → Aderbaygan – 

Adirbican – Azerbaycan.   

       B.Qate (XVII), kelimenin anlamını açıklarken Türk dillerini esas alan ve onu “yetişkinler 

ve beyler ülkesi” olarak açıklayan kişidir.  Yer adının yerli nüfusun adı ve diline göre 

açıklanması gerektiği görüşüne de katılıyoruz.  Azerbaycan  kelimesi aynı zamanda “cesur Az 

(etnos) beylerin yeri” anlamına gelir.  

       Bizans, Suriye ve Arap kaynakları bu kelimeyi Midiya genel valisi Atropat’ın adıyla 

ilişkilendirir, ancak ismi  türk dillerine dayanarak  açıklamak  daha  doğrudur (2..s.24-29).  

       Ülkemizin başkenti olan Bakü adının etimolojisi ve dil ilişkisi konusunda farklı görüşler 

bulunmakta ve toponimin farsça kökenli olduğu kabul edilmektedir.  Ama bu fikir de doğru 

değil.  Etnik  Türklerin uygun gördükleri bir bölgeye yerleşmeleri, ancak yer isimlerini verirken 

yabancı bir dil kullanmaları mümkün değildir.  Şehrin Arapça kaynaklardaki adı Bakü, Bakuh, 

Bakuyye;  Rus kaynaklarında Baka, Baku varyantlarında bahsedilmektedir.  Yöresel dilde 

"rüzgarlı yer" anlamına gelen Badkube şeklinde açıklanır. Ermenice yazılarda Bagavan olarak 

kullanılır ve "Tanrı'nın yeri" anlamını  içerir. 
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      Aslında toponim eski türk dillerinde "tepe, yamaç" anlamına gelen "bagu" 

kelimesine tekabül eder. Kentin antik kabartması da bu anlamı doğrular ve kelimenin anlamı 

"görüşlü, yüksek, seyir noktası olan yer" anlamına gelir. Arap seyyahların eserleri (X – XI 

yüzyıl) ve rus coğrafyacıları Bakü’nün tarihi, kültürü, nüfusun meşguliyyeti, petrol üretimi ve 

diğer ilginç ve gizemli dünyası hakkında geniş  bilgiye  sahiptir (2. s.64-66). 

      Başkomutan İlham Aliyev 44 günlük Vatan Savaşı sırasında bazı yerleşim yerlerinin tarihi 

adlarını eski haline getirdi. Ancak, bugün Batı Azerbaycan ve Karabağ topraklarında yüzlerce 

yerin hala Ermenileştirilmiş adlara sahip olduğunu belirtmeliyiz. Azerbaycan toponimlerinin 

belirlenmesi ve eski türkçe adlarına döndürülmesi için AMEA-nın ilgili enstitüleri belirli 

çalışmalar  yapıyor, her  birimiz  bu  alanda  elimizden  geldiğince  çalışmalıyız.   

     AMEA Tarih Enstitüsü bilimsəl işlerden sorumlu müdür yardımcısı, tarih bilimleri doktoru 

Tofig Necefli, Karabağda ermeniler tarafından sadece köylerin, dağların, nehirlerin değil,  hatta 

kış kamplarının isimlerinin değiştirilip ermenileştirildiğini ve bu adların tarihi belge ve 

kaynaklara başvurularak restore edileceyini  bildirmiştir.  

       Dilbilim Enstitüsün’de yer adlarının araştırılması, 400’e yakın yer adının yeniden 

adlandırılması, millileştirilmesi ve doğru yazılışlarının belirlenmesi çalışmaları 

yürütülmektedir.  Enstitünün Toponimi sektörünün başkanı.  Prof. Gara Mashadiyev, isimlerin 

restorasyonunun tarihi kaynaklara dayanılarak yapılması gerektiğini söyledi.  Topraklarımızın 

tarihi isimlerinin antik kaynaklara ve antik haritalara yansıdığı bilinmektedir.  

      Topraklarımızın tarihi isimlerinin antik kaynaklara ve antik haritalara yansıdığı 

bilinmektedir. Onlara ancak yeniden hayat vermeli, kadim tarihimizi restore etmeli, düşmana 

delilllerle karşılık vermeliyiz. Antik haritalarda ermeni toponimlerinin bulunmadığını da 

belirtmek önemlidir. 
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Özet 

        Azerbaycan - Arap edebi ilişkilerinin tarihi VII yüzyılın iknci yarısından başlar. Fakat 

Azerbaycan şairlerinin Arap kültürü ile tanışmaları bu kültürel ilişkilerin kökünü uzaklara 

götürüyor . Medine'ye göç eden ve orada yaşayıp -yaratmış Azerbaycanlı şairler İsmail ibn 

Yasar, Musa Şehavat, Ebul Abbas el Ema geniş bilgi ve derin zekaya sahip olduklarından 

islamda büyük rütbe olan "mevla " rütbesine layık görülmüş ve bunlar “mövlalar”, yani “mevali 

şairleri” olarak isimlendirilmişlerdir . 

      VII - IX yüzyıllarda gelişmiş islam kültürünü hilafete dahil olan diğer sürümler, halklar gibi 

Azerbaycanlılar da doğuruyordu. İslam dininin yayılması ile ilgili arapça öğrenmek bir 

zorunluluk halini aldı. Bu dili öğrenmek kendini tanıtmak, meşhurlaşmak açısından oldukça 

önemliydi. 

         Aynı zamanda Azerbaycan'da eğitimlerini tamamlayan gençler o devrin büyük kültür 

merkezleri olan Mekke, Bağdat, Sam şehirlerine gider, orada yüksek eğitim alıyorlardı. Onlarin 

Arapça kayıtları ise doğaldı. Örneğ olarak, Hatip Tebrizi eğitimini tamamladıktan sonra 40 yıl 

Bağdat'ın Nizamiye medresesinde hocalık yapmıştır. El Muğeddesi el Marağayi, Mensur 

Tebrizi ve b. bu gibi Azerbaycanlı şairler de arapça yazmış- yaratmışlar. 

      Azerbaycan-Arap edebi ilişkilerinden söz ederken Azerbaycan destanlarını ve masallarını 

hatırlamamak olmaz. "Kitabi -Dədə Korkut" destanı bu bakımdan değerli kaynaktır. Dastandan 

anlaşılmaktadır ki, oğuz igidlerinden Kazan Han ve diğerleri Muhammed peygamberi görmek 

için Arabistan'a gitmiş, islamı kabul etmiş ve dönüşde oğuzlar arasında islamı yaymışlardır. 

Dede Korkutun Peygamberle (s.a.v) tanıdık ve hatta dost olması hakkında rivayet de mevcuttur. 

Bununla birlikte destanın ayrı-ayrı  boylarında Arap kökenli kelimelerin: Mekke, Medine, kafir, 

Azrail, Arap atı ve diğer bu gibi kelimelerin işlenmesi, boyların bir çoğunda Muhammed'in 

(s.ə.s.) anılması ise o anlama gelir ki, Oğuzlar Araplarla iyi ilişkilerde olmuşlardır.       

       "Kitabi- Dede Korkut" destanında Arap sözleri işlense de, destanın dili Hatayi, Fuzuli, 

S.Ə.Şirvaninin dilinden basittir. Çünkü adı geçen şairlerin eserlerinde destana göre daha çok 

Arap sözleri işlenmiştir. 

 

       Açar sözlər: kontakt, münasibət, coğrafi adlar, dastan  

 

ARAP KAYNAKLARINDA AZERBAYCAN YER İSİMLERİ 

 

        Azerbaycan-Arap edebi ilişkilerinin tarihi 7. yüzyılın ikinci yarısında başlar. Ancak 

Azerbaycan şairlerinin Arap kültürüyle tanışması bu kültürel ilişkilerin köklerini çok uzaklara 

götürmektedir. Medine'ye hicret eden ve orada yaşayıp meydana gelen Azerbaycanlı şairler 
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İsmail ibn Yaşar, Musa Şehavat, Ebul Abbas el Ema, İslam'da büyük bir mertebe olan 

"mevla" unvanına lâyık görülmüştür. zeka olarak adlandırılırlar 

      7-9 yüzyıllarda, gelişmiş İslam kültürü, halifeliğe dahil olan diğer kabileler ve halklar gibi 

Azerbaycanlılar tarafından doğdu. Arapça öğrenmek İslam'ın yayılmasıyla birlikte bir 

zorunluluk haline gelmiştir. Bu dili öğrenmek, kendini tanıtmak ve ün için çok önemliydi. 

         Aynı zamanda Azerbaycan'da eğitimlerini tamamlayan gençler, yüksek öğrenim 

gördükleri Mekke, Bağdat ve Sam gibi dönemin büyük kültür merkezlerine gittiler. Arapça 

kayıtları doğaldı. Örneğin Hatip, Tebriz'de eğitimini tamamladıktan sonra Bağdat'taki 

Nizamiye Medresesi'nde 40 yıl öğretmenlik yaptı. El Mugeddesi el Maraghayi, Mensur Tebrizi 

ve diğerleri. bu tür Azeri şairler de Arapça yazdı ve yarattı. 

Azerbaycan-Arap edebi ilişkilerinden bahsederken Azerbaycan destanlarını ve masallarını 

unutmamak gerekir. "Kitabi - Dada Korkut" destanı bu konuda değerli bir kaynaktır. Oğuz 

kahramanlarından Kazan Han ve diğerlerinin Arabistan'a gidip Hz. Dede Korkut'un 

Peygamberimiz (sav) ile tanışması hatta dostluğuna dair bir efsane de vardır. Aynı zamanda 

Arap kökenli kelimelerin: Mekke, Medine, kafir, Azrail, Arap atı ve benzeri kelimelerin 

destanın farklı hikayelerinde kullanılması ve birçok hikayede Hz. Araplarla iyi ilişkileri vardı. 

       "Kitabi-Dede Korkut" destanında Arapça kelimeler kullanılsa da destanın dili Hatayi, 

Fuzuli, S.A. Şirvani'nin dilinden daha sadedir. Zira adı geçen şairlerin eserlerinde destanda 

olduğundan daha fazla Arapça kelime kullanılmıştır. 

       Anahtar kelimeler: kontakt, ilişki, coğrafi adlar, destan 

 

AZERBAIJAN PLACE NAMES IN ARABIC SOURCES 

 

Summary 

The history of Azerbaijan-Arab literary relations begins in the second half of the 7th 

century. But the acquaintance of Azerbaijani poets with Arab culture takes the roots of these 

cultural relations far away. The Azerbaijani poets Ismail ibn Yasar, Musa Shekhavat, Ebul 

Abbas el Ema, who migrated to Medina and lived and created there, were considered worthy 

of the title of "mevla" which is a great rank in Islam, because they had extensive knowledge 

and deep intelligence. They are named as 

      In the 7th - 9th centuries, the developed Islamic culture was born by the Azerbaijanis, like 

other tribes and peoples included in the caliphate. Learning Arabic has become a necessity due 

to the spread of Islam. Learning this language was very important for self-promotion and fame. 

         At the same time, young people who completed their education in Azerbaijan went to the 

great cultural centers of that time, Mecca, Baghdad, and Sam, where they received higher 

education. Their Arabic recordings were natural. For example, after completing his education 

in Tabriz, Hatip worked as a teacher at the Nizamiye madrasa in Baghdad for 40 years. El 
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Mugeddesi el Maraghayi, Mensur Tabrizi and others. such Azerbaijani poets also 

wrote and created in Arabic. 

When talking about Azerbaijani-Arab literary relations, one cannot forget Azerbaijani epics and 

fairy tales. "Kitabi - Dada Korkut" epic is a valuable source in this regard. It is understood from 

the saga that one of the Oghuz heroes, Kazan Khan and others, went to Arabia to see the Prophet 

Muhammad, accepted Islam, and on their return spread Islam among the Oghuz. There is also 

a legend about Dede Korkut's acquaintance and even friendship with the Prophet (pbuh). 

However, the use of words of Arab origin in different stories of the epic: Mecca, Medina, Kafir, 

Azrail, Arab horse and other such words, and the mention of Muhammad (pbuh) in many stories 

means that the Oghuzs They had good relations with the Arabs. 

       Although Arabic words are used in the epic "Kitabi- Dede Korkut", the language of the 

epic is simpler than the language of Hatayi, Fuzuli, S.A. Shirvani. Because in the works of the 

mentioned poets, more Arabic words were used than in the epic. 

       Keywords: contact, relationship, geographical names, saga 

Giriş: 

        Azerbaycan - Arap edebi ilişkilerinin tarihi VII yüzyılın iknci yarısından başlar. Fakat 

Azerbaycan şairlerinin Arap kültürü ile tanışmaları bu kültürel ilişkilerin kökünü uzaklara 

götürüyor . Medine'ye göç eden ve orada yaşayıp -yaratmış Azerbaycanlı şairler İsmail ibn 

Yasar, Musa Şehavat, Ebul Abbas el Ema geniş bilgi ve derin zekaya sahip olduklarından 

islamda büyük rütbe olan "mevla " rütbesine layık görülmüş ve bunlar “mövlalar”, yani “mevali 

şairleri” olarak isimlendirilmişlerdir . 

      VII - IX yüzyıllarda gelişmiş islam kültürünü hilafete dahil olan diğer sürümler, halklar gibi 

Azerbaycanlılar da doğuruyordu. İslam dininin yayılması ile ilgili arapça öğrenmek bir 

zorunluluk halini aldı. Bu dili öğrenmek kendini tanıtmak, meşhurlaşmak açısından oldukça 

önemliydi. 

         Aynı zamanda Azerbaycan'da eğitimlerini tamamlayan gençler o devrin büyük kültür 

merkezleri olan Mekke, Bağdat, Sam şehirlerine gider, orada yüksek eğitim alıyorlardı. Onlarin 

Arapça kayıtları ise doğaldı. Örneğ olarak, Hatip Tebrizi eğitimini tamamladıktan sonra 40 yıl 

Bağdat'ın Nizamiye medresesinde hocalık yapmıştır. El Muğeddesi el Marağayi, Mensur 

Tebrizi ve b. bu gibi Azerbaycanlı şairler de arapça yazmış- yaratmışlar. 

      Azerbaycan-Arap edebi ilişkilerinden söz ederken Azerbaycan destanlarını ve masallarını 

hatırlamamak olmaz. "Kitabi -Dədə Korkut" destanı bu bakımdan değerli kaynaktır. Dastandan 

anlaşılmaktadır ki, oğuz igidlerinden Kazan Han ve diğerleri Muhammed peygamberi görmek 

için Arabistan'a gitmiş, islamı kabul etmiş ve dönüşde oğuzlar arasında islamı yaymışlardır. 

Dede Korkutun Peygamberle (s.a.v) tanıdık ve hatta dost olması hakkında rivayet de mevcuttur. 

Bununla birlikte destanın ayrı- ayrı  boylarında Arap kökenli kelimelerin: Mekke, Medine, 

kafir, Azrail, Arap atı ve diğer bu gibi kelimelerin işlenmesi, boyların bir çoğunda 

Muhammed'in anılması ise o anlama gelir ki, Oğuzlar Araplarla iyi ilişkilerde olmuşlardır.       

       "Kitabi-Dede Korkut" destanında Arap sözleri işlense de, destanın dili Hatayi, Fuzuli, 

S.Ə.Şirvaninin dilinden basittir. Çünkü adı geçen şairlerin eserlerinde destana göre daha çok 

Arap sözleri işlenmiştir. 



MUNZUR 4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES 

 

PROCEEDING  BOOK           ISBN: 978-605-71828-6-9         www.munzurkongresi.org        Page | 11 
 

      "Köroğlu" destanında da Arap edebi ilişkilerine ait ilginç gerçekler vardır. 

Destanın bütün kollarında Arap kökenli kelimelere rastlanır. Destanın " Durna Teli " kolunda 

ise olaylar Arap ortamında -Bağdadda oluşur . 

        Halkımızın sosyal hayatında bugün de işlenen Araplarla ilgili ata sözlerinin, deyimlerin ve 

diğer örneklerin sayısı yüzlerledir. Örneğin; 1. Burda benim, Bağdat'ta kör halife . 2. Devesi 

ölmüş Arap ve b . 

         Folklorşünas bilim adamı A.Məmmədli "Arapça - Türkçe karşılıklı ata sözleri ve 

temsilleri" kitabında 1750 -ye kadar böyle ata sözünü sunmuştur. İki halk arasında edebi 

ilişkilerin gelişmesinde bu kitabın rolü büyüktür . 

        Azerbaycan-Arap edebi ilişkilerinden söz ederken görkemli arapşünas, ilk Azerbaycanlı 

arapşunas alim Aida İmanquliyevanın araştırmalarını özellikle belirtmek gerekir. O, Lübnan 

yazarı N.Nuaymənin birkaç eserini Azerbaycan diline tercüme etmekle, bu ilişkileri daha da 

geliştirmiştir. Azerbaycan EA Şarkiyat Enstitüsü'nün yayınladığı "Arap filolojisi konuları" 

mecmuesinin tertibçisi ve editörü olurken A.İmanquliyeva  iki halk arasında ilişkileri 

geliştirmek için gayretle çalıştı. O, Birlik Şərqşünüslıq Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi ve 

Toplumun Azerbaycan bölmesinin başkan vekili olarak Ortadoğu sorunlarına ilişkin, dünyanın 

çeşitli kentlerinde düzenlenen kongrelerde konuşmalar yapmış, Arap halkları ile ilişkilerin 

gelişmesine çalışmıştır. 

       Ülkemizin Birinci Hanımı Mehriban Aliyeva'nın İSESKO islam ülkelerinin birliğinin İyi 

Niyet Elçisi seçilmesi, bu kurumun Azerbaycan'da düzenlenen toplantıları -2015 yılın Kasım 

ayında düzenlenen toplantı, ülkemizde İSESKO Regional Merkezinin kurulması ve diğer 

konularda Azerbaycan'ın Müslüman ülkeleri, özellikle de Arap devletleri ile ekonomik, siyasi, 

kültürel ve diğer alanlarda ilişkilerin daha da artmasına örnektir. 

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev demiştir: "İSESKO her zaman Azerbaycan'ı 

destekliyor, Azerbaycan'ın tutumunu savunuyor. Yukarı Karabağ sorununun çözümünde 

adaletin destekçisi olduğunu göstermektedir. Bunlara göre biz tüm Müslüman dünyasına 

minnettarız ". 

          Azerbaycan Arap ilişkileri diller arasında kartvizitleri, dillerin gelişimi, zenginleşmesine 

de neden olmuştur. Bunu Azerbaycan dilinin kelime içerdiği Arap kökenli kelimeler, terminler 

ve Arap kökenli toponimlerin olması da kanıtlamaktadır. 

        Azerbaycan'ın tarihi-siyasi coğrafyasına dair kaynaklar sırasında çeşitli dönemlerde 

düzenlenmiş, çekilmiş haritalar ve tarihi coğrafi görüntü rolü doldurulamaz. Böyle haritalardan 

Arap yazarı  İbn Havqəlin (X yüzyıl) «Kitap suret el-Erd» eserindeki "Hazar Denizi Haritası", 

"Azerbaycan ve Arran Haritası», el-İdrisinin (XII yy) Haritası ilgi çekiyor. 

         Arapdilli ilk kaynakların kronolojik çerçevesi, esasen, IX-XV asırları kapsar. Onların 

büyük bir kısmı Hilafete  dahil olan ülkelerin, aynı zamanda Azerbaycan'ın tarihi-siyasi 

coğrafiyası ilgili olğulara sahiptirler. Arap yazarlar - tarihçi ve coğrafiyaşünas âlimleri İbn 

Hişam (IX yüzyıl), İbn Xordadbeh (IX yüzyıl), el-Yakubî (IX yüzyıl), İbn el-Fakih (IX yüzyıl), 

et-Taberî (IX-X yüzyıllar), el- Mesudi (X yüzyıl), el-İstəxri (X yüzyıl), İbn Havqəl (X yüzyıl), 

el-Aziz (X yüzyıl), el-Biruni (XI yüzyıl), el-İdris (XII yy), el-Qərnati (XIII yy), Yakut el-

Hemevi (XII-XIII yüzyıllar), İbn el-Esir (XIII yy), en-Nəsəvi (XIII yy), Zekeriya el-Kazvini 

(XIII yy), İbn Bettute (XIV), İbn Ərəbşah (XIV-XV yüzyıllar), Abdürreşid Bakuvi (XV yüzyıl) 

ve başkaları eserlerinde bu diyarın tarihi, coğrafyası konusunda deliller, gerçekler verirler. 
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        Örneğin, İbn Hişâm (IX yüzyıl) Azerbaycan'dan bahsederek yazıyor: "Orası Türk 

toprağıdır". İbn Xordadbehin Azerbaycan şehirleri, onların arasındaki mesafe, ticaret yolları, 

en-Nəsəvinin Azerbaycan'ın batı sınırları, İbn Bəttutənin dördüncü yüzyılın ortalarında 

Hülakülər devletinin 11 parçaya bölünmüş, el-Kufinin, el-Bəlazurinin, İbn Haldun 

Azerbaycan'da mesken salmış Arap kabileleri, İbn Ərəbşahın Elince Kulesi ve b. hakkındaki 

bilgileri ülkenin orta çağdaki tarihi coğrafyasının incelenmesi açısından çok önemlidirler. 

Azerbaycan'ın yer-yurt adlarının araştırılması açısından da Arapça yazılı kaynakları en 

güvenilir kaynaklar olarak kabul edilir. 

        IX yüzyıl  Arap coğrafiyaşünas gezgini İbn Xordadbeh eseri günümüze kadar ulaşan ilk 

Arap yazarıdır. Onun "Kitap el masalik ve-l-mamalik" eseri Azerbaycan ve Kafkasya 

topraklarının tarihinin, coğrafyasının ögrenilmesi için değerli bir kaynaktır. 

         İbn Xordadbeh Azerbaycan'ı El Cərbi (Kuzey ülkesi) ülkesine ait etmiştir. O, 

Azerbaycan'ın Marağa, Məyanic, Erdebil, Berze, Təvriz, Urmiye, Şiz, Cənzə, Xuvey / Hoy, 

Muğan, Heriz, Bacarvan gibi şehir ve noktaları, aralarındaki mesafeleri göstermiştir. 

       İbn Xordadbehin eserinin "Çayların kaynağı" bölümünde Arras (Araz) ve Curcan (Hazar) 

hidronimləri kaydedilmiştir: "Araz çayı başlangıcını Qaliqaladan alır, Arranı  geçiyor. Burada 

ona Arran çayı dökülür. Arras el-Kurrla kavuşuyor ... Beyleqan şehri bu iki çayın arasındadır. 

Birleştikten sonra bu çaylar Curcan denizine tökülənə kadar birlikte akıyorlar ... "( 6. s.16-19). 

       IX yüzyılın diğer önemli Arap tarihçisi ve coğrafiyaşünası El-Yakubi "Kitab el-buldən" 

("Ülkelerin kitabı") eserinde gezdiği ülkeler, şehirler, ticaret yolları hakkında bilgi vermiş, 

Azerbaycan'ın Erdebil, Berde, Varsın, Tebriz, Mərənd, Bərzənd, Urmiye Xuvey, Səlamas, Şiz, 

Beyleqan, Marağa, Zencan ve başka şehirlerin adlarını çekmiştir. Azerbaycan halkı haqında El-

Yakubi böyle bir ilginç fikir söylemiştir ki, Azerbaycan'ın şehir ve mahallarının nüfusu ecem 

azerileri ile Babekin yaşadığı Bəzz şehrinin sahipleri eski Cavidanilərin karışımıdır. 

       El-Yakubi Arap ordusunun Azerbaycana seferleri (642-643), ülkenin işgali, yerli nüfus 

(Berde, Şirvan, Məsqət, Şabran, Bab el-ebvab), yapılan sözleşmeler, Babek hareketi ile ilgili 

geniş örnekler bildirmişdir. 

        El-Hemedani (IX yüzyıl) "Kitab el-buldən" (Ülkelerin kitabı) eserinde Çin, Hindistan, 

Mısır, Mesapatomiya, Fars, Azerbaycan ve diğer ülkeler; Mekke, Medine, Basra, Hemedan gibi 

şehirler hakkında bildirdi. Azerbaycan sözünü alim Azerbaz  ibn İran ibn el-Əsvad ibn Səm ibn 

Nuh  kökeninden görmüştür. O kaydetti ki, ona Azerbaz ibn Bayvarasif de deyirmişler.  

         Berze ilçesi el- avdilərin (Arap kabilesi) yaşadığı yer olmuştur.  

        Seratta (Serap) ise el-Eşas ibn Kaysla olanların nesli yaşıyor. El Bəlazurinin verilerine 

göre, el-Əşas ibn Kays Azerbaycan valisi olarak tanıtıldı. Muhtemelen Serabda mesken edenler 

onun qebilesindendir (6.s.35). 

       IX yüzyıl İbn- Rusta "Kitab el-Alaq en-nefise" (Nefis taşlar) eserinde denizleri anlatırken 

Hazar denizini Təbəristan Denizi ve ya Curcan Denizi (buna El-Bab denizi de denir) olarak 

tanımlamış, uzunluğu batıdan doğuya doğru 800 mil, genişliği ise 600 mil olduğunu 

göstermiştir. Denizde Təbəristan yakınında iki adanın olduğunu da kaydetmiştir. 

       Yazar eserin "Çayalrın açıklama" bölümünde Kür, Aras nehirleri hakkında bildirdi. Burada 

küçük nehirlerin Arrasa dökülmesi, sonra Varsandan Bərzənc tarafa akması, el-Kurrla 

birleşerek Təbəristan denizine dökülmesinden bahsedilir: El-Kurra çayı Allan (Alan) 

ülkesinden başlar, Tiflis'ten, Berdeden geçip Təbəristan denizine dökülür. 
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        Bu bilgiye biz bin Xordadbehin "Kitab el-masalik ve-l-mamalik" eserinin 

"Çayların kaynağı" bölümünde de rast gəlmişdik.Yəqin ki, İbn Rusta ilgili bilgiye atıfta 

bulunmuştur. Yazar yedi iklim ve oraya aid ünlü şehirleri anlatırken Azerbaycan'ın ilçelerinden 

Erdebil, Mərənd, Bacarvan, Varsan, El-Marağa şehirlerinin adlarını çekmiştir. 

      Kudame ibn Cafer'in "Kitab el-haraç ve sanət el-yazıt" (Haraç ve sekreterlik sanatı kitabı) 

eseri tam olarak günümüze kadar gelib çatmamışdır.Qudama da kendisinden önce yazılmlş 

eserlerden, özellikle İbn Xordadbehin eserinden istifade etmiş, Azerbaycan'ın coğrafyası, 

ekonomisi, vergilerin miktarı hakkında bilgi vermişdir.  Azerbaycan, onun eyaletleri olan 

Erdebil, Mərənd, Cabravan, Varsan ve kasabaları, başkenti Berde şehri, alınan gelirin dört 

milyon beş yüz bin dirhem olduğuna dair kayıtlar vardır. 

       X yüzyılın en büyük coğrafiyaşünası El- Mesudinin "Muruc ez-zeheb ve məddin- el 

cavhar" (Altın yıkanan yer ve mücevherlerin madenleri) kitabı tarihi-coğrafi ansiklopedi 

çağrılabilir. Eserde El- Mesudi yazmıştır: Qabh büyük ve görkemli dağdır. Bir çok ülkeyi ve 

halkı kapsamaktadır. Bu dağda yetmiş iki millet yaşıyor. Her milletin kendi padişahı ve 

birbirinden farklı dili var. 

         Daha sonra yazar rusların Azerbaycan topraklarına saldırılarını tarif etmiştir: Ruslar 

Azerbaycan yönünde olan tüm yerlere saldırdılar. Sonra Şirvan şahlığının Bakuh (Bakü) adı 

ile bilinen neftverən kıyısına gelip çıktılar. Neftverən topraktan birkaç mil mesafede bulunan 

adalarda (şimdiki Pirallahı, Çilov, Nargin adaları) daldalandılar. 

         Eserde yazarın neftverən (petrol) topraktan bahsederken Bakü şehrinin adı Baküya 

şeklinde görülmüştür. Kitapta yazılır: Bakuyada beyaz petrol ve başka madenler var. Dünyada 

bundan başka, belki de, hiç bir yerde beyaz petrol veren yer yoktur. Bura  Şirvan  memleketinin 

sahil şehridir. Aynı yerde yanardağ vardır. Bu, hep alev dilleri göklere kalkan kaynaktır. 

(Burada ihtimale göre, atəşgahlar söz konusudur). 

        El- Mesudi ikinci kitabı "Kitab et-tenbih ve el-israf" (Uyarı ve yeniden gözden geçirme 

kitabı) kitabında Hazar Denizi hakkında bilgi vermiştir (seh.60). Bu deniz dikey doğru bağırsak 

şeklindedir. Bazı adamlar onu Horasan Denizi adlandırırlar. Öyle ki, Horasan ülkesinden olan 

Harezm toprakları bunun sahili ile birleşir. Denizin kıyısındaki çöllerde Türklerden olan 

"ğuzlar" yaşıyorlar. Burada ayrıca Bakuh adlı yer vardır. Bakuhdan  beyaz petrol taşırlar. Burası 

yerden çıkan beyaz petrol madenidir. Adalarda gece uzak mesafede bile görünen ateş 

kaynakları vardır. 

      El- İstərxi (X yüzyıl) "Kitab el-masalik" (Yollar ve ülkeler hakkında kitap) kitabına coğrafi 

bilgilerle birlikte, coğrafi atlas da dahil etmiştir. El- İstərxi kitapta Azerbaycan'ın Erdebil, 

Marağa, Urmiye, Tebriz, Muğan, Berde ve diğer şehirlerinin adını çekmiş, Hazar denizini 

Təbəristan Denizi adlandırmış, Bakü'yü Bakuh şeklinde sunmuştur. 

             Aynı bilgilere El- İstərxinin takipçisi İbn Havqəlin (X əsr) "Yollar ve ülkeler" 

kitabında, El-Müqeddesinin (X əsr) "İklimlerin araşdırılması için en iyi menbe" kitabında da 

rastlanırıq. XI yüzyılın ünlü Arap alimi El- Biruninin bilgileri oldukça değerlidir. El-Biruni 

Hazar Denizi hakkında yazmıştır: Təbəristan yakınlarında - Curcan limanında denizdir ... Bu 

deniz kıyısındaki tüm vilayetlerin isimleri ile adlandırılır. Fakat bizde Hazar adı ile meşhurdur. 

Eski zamanlarda Curcan adı ile tanınmıştır, bu nedenle Batlamyus onu İrkaniya Denizi 

adlandırmıştır. Bu deniz bir başka denizle birleşmir. 

              El-Qərnati (XII yüzyıl) kendi seyahatleri hakkında "Tuhfat el-elbâb" kitabında 

bildirmişdir. El Qərnati kitapta Azerbaycan'ın tarihi, örf ve geleneği, Hazar Denizi, oradaki 



MUNZUR 4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES 

 

PROCEEDING  BOOK           ISBN: 978-605-71828-6-9         www.munzurkongresi.org        Page | 14 
 

hayvanlar alemi, bu denizin adaları, Bakuh (Bakü) şehri, onun petrolü ve b. hakkında 

bildirdi. Yazar Hazar Denizi'nin olağanüstü adalarından bahsediyor, cinlerin barınağı, yılanlarla 

dolu olan bir ada hakkında konuşuyor: Bu denizde kır gibi siyah ada var. Adada yerden acı, 

tuzlu, pis su çıkıyor. Su ile birlikte küçük bronza benzer taşlar da çıkılıyor ki, herkes kendilerini 

terazide ağırlık taşı gibi kullanıyor. Bu topraktan siyah ve beyaz petrol de çıkıyor. Aynı yer 

Şirvan ülkesinden Bakuh yakınlarındadır. Bu topraktan geceler kükürt ateşine benzer ateş 

çıkıyor. Od mavi alevle yanıyor, fakat otu yakmıyor, sıcaklığı yoktur. Onun üstüne yağmur 

yağarsa, alevi daha da güçlendirir. Adamlar alevi uzaktan görürler. Yaklaştığında ve gündüz 

bunu görmek olmuyor ( 7. s.297). 

       Şu anda şimdiki Azerbaycan topraklarında Arap kökenli pek toponimik birimler vardır. 

Azerbaycan coğrafyasında Arap etnosu ile bağlantılı isimler özel bir grup oluşturur. Bu isimlere 

Arap (4 menteqe), Arapbasra, Arapqardaşbeyli, Arabqadim, Arabqubalı, Arabyatağı, 

Arapyengicə, Araplar (2 menteqe), Arapocağı, Arapsarvan, Arapuşağı, Arapxana, 

Arapşahverdi, (2 menteqe), Arapşeki ve başkaları örnek gösterilebilir. Tüm bunlar Azerbaycan 

ve Arap halklarının tarih boyunca, lap eskiden birbirleriyle ilişkilerini, sosyal, siyasi, dini, edebi 

ilişkilerini yaşatan en güvenilir menbelerdir. 
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ÖZET 

Çalışmada 6.sınıf fen bilimleri dersi “Vücudumuzdaki Sistemler” ünitesinin sınıf dışı 

etkinliklerle bütünleştirilmiş Bağlam Temelli Öğrenme modeli kapsamında REACT stratejisine 

uygun hazırlanan ders planlarının işlenmesinin öğrencilerin fen dersi akademik başarısına 

etkisini incelemek amaçlanmıştır. Çalışma 2021-2022 eğitim-öğretim yılı güz dönemi 

içerisinde Samsun ili Tekkeköy ilçesinde yer alan devlet ortaokulunda, biri deney biri kontrol 

grubu olarak rastgele belirlenen iki sınıfta gerçekleştirilmiştir. Kontrol grubu 29 öğrenci, deney 

grubu ise 27 öğrenci olarak belirlenmiştir. Kontrol grubuna klasik yönteme uygun ders planları 

hazırlanırken, deney grubuna ise sınıf dışı etkinliklerle bütünleştirilmiş Bağlam Temelli 

Öğrenme modeli kapsamında REACT stratejisine uygun ders planları hazırlanarak 

uygulanmıştır. Çalışmada ölçek olarak Ahmet Bolat ve Sevilay Karamustafaoğlu’nun 

hazırladıkları 35 soruluk, ortalama güçlüğü (p) 0,552, ortalama ayırt ediciliği (r) 0,486 ve 

güvenirlik katsayısı 0,885 olan “Vücudumuzdaki Sistemler Başarı Testi” uygulanmıştır. 

Öğrencilerin hazırbulunuşluğunu ölçmek amacıyla ön test uygulanarak çalışma başlatılmıştır. 

6 hafta süren ders planlarının uygulanmasının ardından öğrencilere son test uygulanmıştır. Ön 

test ve son test olarak uygulanarak elde edilen veriler SPSS istatistik 22 programı altında 

incelenmiştir. Nicel verilerin analizi için Shapiro Wilks uygulanmış olup normallik 

göstermediği tespit edilmiştir. Veri sonuçlarında anlamlılık olup olmadığını tespit etmek 

amacıyla sonuçlar normallik göstermediğinden Mann-Whitney testi uygulanmıştır. Mann-

Whitney testi sonucunda deney ve kontrol gruplarına uygulanan son test verilerine göre 

öğrencilerin akademik başarılarında anlamlı bir artış olduğu saptanmıştır. Ancak deney 

grubunun verilerinde kontrol grubuna göre daha fazla lehine artış olduğu belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Bağlam Temelli Öğrenme, REACT Stratejisi, Sınıf Dışı Öğrenme, Fen              

Bilimleri, Vücudumuzdaki Sistemler 

 

1.GİRİŞ   

 

Yaşantımızda bireylerin toplumda etkin rol alma, kendini ifade edebilmeleri, hem kendi 

gelişimleri için hem de toplumun refahı için önemlidir. Toplumun refahı için bireye ait istenilen 

davranışların kazandırılması ise etkin eğitimle sağlanabilmekte ve kişinin yaşantısında 

yeteneklerinin, davranışlarının en uygun şekilde geliştirebilmesi, yeni davranış ve yetenekler 

kazandırılması amacıyla yapılan çalışmalar bütünü eğitim olarak adlandırılmaktadır. 
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(Akyüz,1982). Eğitim, sadece okullarda sınıf içerisinde sınırlı kalmamaktadır. 

Yaşamın her anında, okul içerisinde ya da dışarısında eğitim gerçekleştirilebilir. Kısacası 

eğitim toplumdaki kültürleme sürecidir(Fidan, 2012).  

Çağımızda sürekli ilerleyen bilim karşısında ülkelerin eğitim sistemlerinin de yenilenmesi, 

değişime yetişebilmesi gerekmektedir (Can ve Çelik,2019).Ülkeler gelişebilmek adına 

toplumun eğitilmesiyle beraber başta fen okuryazar bireyler yetiştirilmesine öncelik 

vermektedirler (Kaya ve Bacanak,2013). Bir ülkenin eğitim seviyesinin gelişmişliği sayesinde, 

bireylerde problem çözme, sorgulama, üretim yapabilme, soyut düşünebilme, meraklı ve 

araştırabilme özelliklerine sahip bireyler yetiştirilebilmektedir. Kısacası fen okuryazar bireyler 

geliştirilmesi ile birlikte, gelişen çağa ayak uydurma ve gelişmiş ülkeler arasında yer alabilme 

mümkün olabilmektedir(Can ve Çelik,2019).  Fen okuryazar bireyler yetiştirmede okullardaki 

fen bilimleri derslerinin önemi ortaya çıkmaktadır. Günümüz çağa ayak uydurabilmek için de 

fen okuryazar bireyleri açığa çıkarabilmek için fen programlarında da değişikliğe gidilmiştir. 

Günümüzde okullarda 2018 fen bilimleri öğretim programı uygulanmaktadır. Bu programa 

göre fen okuryazar bireylerde kazandırılmak için 1739 sayılı Mili Eğitim Temek Kanunu göz 

önünde bulundurularak istenen davranışlar şu şekilde sıralanmıştır (MEB, 2018). 

• Fen bilimlerini kapsayan biyoloji, fizik, kimya, yer bilimi, astronomi ve mühendislik 

ana bilim dalları hakkında bilgileri kazandırmak 

• Doğayı keşfederek, insan ve çevre arasındaki bağı anlayarak, sorunlara çözüm üretmek 

• Çevre sorunlarını fark ettirerek, ekonomiyi olumlu anlamda destekleyen sürdürülebilir 

kalkınma farkındalığını geliştirmek 

• Yaşam içerisinde karşılaşılan sorunlara bilimsel yolları kullanarak çözüm üretebilmek 

• Bireyde girişimcilik becerilerini desteklemek 

• Bilimsel bilgilerin nasıl keşfedildiğini kavramak 

• Bireyde çevresinde karşılaşabileceği olgulara karşı merak uyandırabilmek 

• Bilimsel çalışmalarda güvenirlik arttırıcı tedbirlere yer vermek 

• Eleştirisel ve bilimsel düşünme becerileri geliştirmek 

• Ahlak değerleri doğrultusunda bilimsel etik kurallarına uyumu sağlamak 

Çağımızın değişmesiyle birlikte, insanların ihtiyaçların karşılanabilmesi için eğitim 

sistemlerinde de yenilikler yapılmaktadır. Değişen eğitim sistemleriyle toplumda etkin görev 

alabilmekte, sorumluluk bilinçlerinin farkında olabilme, bilgilerin doğruluğunu sorgulayabilen, 

problem çözme becerilerini geliştirebilen bireyler yetiştirilmektedir (Maden, Durukan, Akbaş, 

2011). Günümüz şartlarında bireylerin yetiştirilmesi öğrenci merkezli yaklaşımlarla mümkün 

olmaktadır (Dönmez, 2008). Öğrenci merkezli yaklaşımı merkeze alan yaklaşımlardan birisi de 

Bağlam Temelli Öğrenme yaklaşımıdır (Bennet&Lubben,2006). 

Bağlam, öğrencilerin olgu, kavram, durum gibi tanımları anlamlandırmaya çalışması için 

yardımcı etkenlerdir. De Jongo O. (2008). Bağlam tanımını daha da derinleştirmek için farklı 

alanlar üzerinden detaylandırılabilir. 

Kişisel alan: Okullarda verilen eğitim öğrencilerin bireysel gelişimlerini tamamlamalıdır. 

Sosyal ve toplumsal Alan: Okullarda verilen eğitim öğrencinin toplumdaki sorumluluklarını 

kazandıracak düzeyde olmalıdır. 

Profesyonel Uygulama Alanı: Öğrenci okulda alacağı eğitim-öğretimle gelecek 

yaşantısındaki mesleki özelliklerini kazandıracak adımları attırmalı ve öğrencinin iş hayatına 

atılmasını kolaylaştırmalıdır. 

Bilimsel ve teknolojik Alan: Öğrenci okuldan mezun olduğunda fen okur-yazar birey olma 

özelliği kazanıp, bilim ve teknolojinin gelişmesine katkı sağlayabilmelidir. 

Bağlam kişisel alan, sosyal ve toplumsal alan, profesyonel uygulama alanı, bilimsel ve 

teknolojik alan gibi dört farklı alanı tek tek içerebileceği gibi dördünü birden de 

kapsayabilmektedir. De Jongo O. (2008). 
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Bağlam Temelli Öğrenme Yaklaşımının temelleri yaklaşık olarak 1980’li yıllarda 

atıldığı öne sürülmektedir. 1983 yılında York şehrinde bir grup eğitimci kimya dersini 

daha etkili hale getirmek için yeni bir ders programı hazırlamaya karar vermişlerdir. 13 yaş 

grubu fen bilimleri dersi için 5 üniteden oluşan program hazırlamışlar. Program öğrencilerin 

dikkatini çekecek, günlük hayattan durumları ele alan Salters hikâyeleri adı verilen etkinlikler 

içermektedir.  Sonraki yıllarda ise hazırlanan bu program genişletilerek üniversite yıllarına 

kadar olan programlarda uygulanmaya başlamıştır. Olumlu sonuç verilen program Belçika, Çin, 

Yeni Zelanda, Rusya, İskoçya, İspanya, Svaziland ve Amerika ülkelerinde de yer verilmeye 

başlanmıştır (Bennet, Lubben, 2006). 

Alan yazı taraması yapıldığında Bağlam Temelli Öğrenme Yaklaşımı üzerine son yıllarda sayısı 

artmak üzere çalışmalar hazırlandığı tespit edilmiştir. Yazılan tezlerin ilköğretim ikinci 

kademesinde yoğunluğu arttığı fark edilmektedir. Tez çalışmaları incelendiğinde 8.sınıf 

öğrencileriyle Kocabaş (2021), Çelebi (2021), İnci (2019), 7.sınıf öğrencileriyle Yanmaz 

(2021), Özkan (2021), 5.sınıf öğrencileriyle Kara (2016), Bülbül Şoltan (2018) Bağlam Temel 

Öğrenmenin fen bilimleri dersi ile ilgili çalışmalar yapılırken, 6.sınıf öğrencileri ile tez 

çalışmalarına yer verilmediği görülmüştür. Sınıf dışı öğrenmeyi içeren tezler incelendiğinde 

ise, 7.sınıf öğrencileriyle Karakaya (2016), Bodur (2015),  6.sınıf öğrencileriyle Kazak (2020), 

Kavcı (2019), 5.sınıf öğrencileriyle Kasım (2020), Yüksel (2019), Kulalıgil (2015) çalışırken,  

Bektaş Yirmibeş (2019) ise fen bilimleri öğretmenleri ve okul idarecileri ile çalıştığı 

saptanmıştır. 8.sınıf öğrencileri ile ilgili 8.sınıf sınıf dışı öğrenme konulu fen bilimleri alanında 

tez çalışmalarına yer verilmediği belirlenmiştir.  

Alan yazıda yazılmış makaleler gözlemlendiğinde ise, Fen Bilimleri dersinde "Aynalar, 

Maddenin Tanecikli Yapısı, Gözün Yapısı, Duyu Organları..." gibi konular ele alınırken, 

"Vücudumuzdaki Sistemler ünitesine değinilmemiştir. Ayrıca Vücudumuzdaki Sistemler 

içeriğinden Boşaltım Sistemi orta öğretim düzeyinde incelenirken, ilköğretim fen bilimleri 

dersinde incelenmediği görülmüştür. "Vücudumuzdaki Sistemler" ünitesi diğer ünitelere göre 

çok fazla kazanıma sahip olan uzun bir ünitedir. Ünitenin uzun olması, kazanım sayısının 

çokluğu; kazanımların kavratılması ve birbirleri ile ilişkilendirilmesi 6.sınıf öğrenci 

bakımından zorlaşmaktadır. Yeni yaklaşım modellerinden olan Bağlam Temelli Öğrenme 

Yaklaşımı modelinin "Vücudumuzdaki Sistemler" ünitesi kazanımlarının kavratılmasındaki 

etkisi araştırılmak istenilmiştir. Çalışmanın sonucunda çıkabilecek olumlu etki ihtimali 

öğretmenlere öğrencinin fen dersindeki başarısını arttırmada tavsiye edilebilecek bir model 

olarak ileri sürülebilecektir.     

Fen bilimleri dersinin en önemli amaçlarından biri fen okuryazar birey yetiştirmek olup, hayatta 

karışılacağı olay, olgu ya da durumları bilimsel süreç becerilerini duyu organlarını kullanarak 

çözümleyebilmeyi sağlamaktır (Türkmen,2010). Hayatta karşılaşılan problemler fen dersi ile 

ilişkilendirilmediği takdirde fen dersinin öğrenci başarısı üzerindeki etkisini azaltmamak için 

sınıf dışı etkinliklere yer verilmesi önemlidir (Bozdoğan ve Kavcı, 2016). 

Alan yazıdaki çalışmalar incelendiğinde; Bağlam Temelli Öğrenme Yaklaşımı çalışmalarından 

bazıları farklı yöntem ve tekniklerle bütünleştirilmiş olduğu saptanmıştır. Ancak sınıf dışı 

etkinliklerle Bağlam Temelli Öğrenme Yaklaşımının bütünleştirilmediği belirlenmiştir.  

Bu araştırmanın amacı Fen Bilimleri dersi 6.sınıf "Vücudumuzdaki Sistemler" ünitesine ait olan 

"Destek ve Hareket Sistemi, Sindirim Sistemi, Dolaşım Sistemi, Solunum Sistemi ve Boşaltım 

Sistemi" konularını Bağlam Temelli Yaklaşımı kapsamında hazırlanan REACT stratejisine 

uygun hazırlanmış ders planları ile işlenecek olan dersin öğrenci akademik başarısına etkisini 

belirlemektir. 

Ayrıca REACT stratejisine uygun ders planları hazırlanırken, her konu için en az bir çeşit sınıf 

dışı etkinliklere yer verilmesi hedeflenmiştir.  
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Böylelikle sınıf dışı etkinliklerle Bağlam Temelli Öğrenme Yaklaşımı ile işlenmiş fen 

bilimleri dersinde öğrencide özümsenmiş bilgi ölçülerek, yaklaşımın öğrenci başarısına 

etkisi belirlenecektir. 

Araştırmanın sınırlılıkları sıralanacak olursa;  

• Çalışma Samsun ili merkez ilçesindeki devlet ortaokulunda yer alan 6.sınıf 27 deney 

grubu, 29 kontrol grubu öğrencileri olmak üzere toplam 55 öğrenci ile sınırlıdır. 

• Çalışma 2021-2022 eğitim-öğretim yılı birinci dönem ile sınırlıdır. 

• Çalışma fen bilimleri dersi “Vücudumuzdaki Sistemler” ünitesi ile sınırlıdır. 

• Çalışma süreç boyunca uygulana başarı testi ile sınırlıdır. 

Problem Cümlesi 

Çalışmanın problem cümlesini “6. Sınıfta yer alan Vücudumuzdaki Sistemler ünitesi sınıf dışı 

etkinliklerle bütünleştirilmiş Bağlam Temelli Öğrenme Modeline göre hazırlanmış REACT 

stratejisi ders planları ile işlenmiş fen bilimleri dersinin fen dersindeki akademik başarıya etkisi 

var mıdır?” sorusu oluşturmaktadır.  

 Alt Problemler 

1. Sınıf dışı etkinliklerle bütünleştirilmiş Bağlam temelli Öğrenme modeli kapsamında 

REACT stratejisinin uygulandığı deney grubunun akademik başarısında anlamlı bir 

artış var mıdır? 

2. Düz anlatım yolu ile ders işlenen kontrol grubunun akademik başarısında anlamlı bir 

artış var mıdır? 

3. Farklı yöntemlerle ders işlenen deney ve kontrol gruplarında uygulana ölçekte doğru 

cevaplanma yüzdesi en düşük olan sorularda benzerlik var mıdır? 

4. Farklı yöntemlerle ders işlenen deney ve kontrol gruplarında uygulanan ölçekte doğru 

cevaplanma yüzdesi en fazla olan sorularda benzerlik var mıdır? 

2. DENEYSEL ÇALIŞMALAR  

2.1. Yöntem 

Çalışmanın bu bölümünde çalışmanın modeli, çalışma grubu, veri toplama araçları ve veri 

analizleri ile ilgili bilgilere yer verilmiştir.  

2.1.1. Araştırmanın Modeli 

Bu çalışmada; 6. Sınıfta yer alan Vücudumuzdaki Sistemler ünitesi sınıf dışı etkinlikler içeren 

Bağlam Temelli Öğrenme Modeline göre hazırlanmış REACT stratejisi ders planları ile 

işlenmiş fen bilimleri dersinin fen dersindeki akademik başarıya etkisini incelemek 

amaçlanmıştır.  

Çalışma nicel yöntem yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Nicel araştırma, doğa bilimlerinde 

olduğu gibi sosyal olgularında aynı yöntemle çözülebileceğini savunan pozitivizme dayanan 

bir yöntemdir.  Nicel yöntemler olguları sayısal ve istatistiksel verilerle tanımlayabilen ya da 

çözümleyebilendir. Nicel araştırmaların, araştırmaların tekrarlanabilmesi, rakamlarla ifade 

edilebilmesi, tarafsızlığı sağlaması nitel yönteme göre üstünlük olarak kabul edilebilir (Ocak, 

2019). Nicel yöntemle değişkenler net bir biçimde belirlenebilir ve aralarındaki ilişkiler açıkça 

ortaya konulabilmektedir ( Şimşek, Yıldırım, 2016).  

6. Sınıfta yer alan Vücudumuzdaki Sistemler ünitesi sınıf dışı etkinlikler içeren Bağlam Temelli 

Öğrenme Modeline göre hazırlanmış REACT stratejisi ders planları ile işlenerek fen bilimleri 

dersinin fen dersindeki akademik başarıya etkisi incelenmiştir. REACT planları içerisinde en 

az birer adet sınıf dışı etkinlikler yerleştirilerek, sınıf dışı etkinlikler belirlenirken, pandemi göz 

önünde bulundurulmuştur. Çalışmada başarı testi, ön test ve son test olarak kontrol gruplu 

deneysel desen kullanılmıştır. Bir çalışmada deneysel desen kullanmak çalışmanın yöntem 

gücünü arttıran bir etkendir (Roger,2019). Deneysel araştırmada kontrol ve deney grupları 

üzerinde çalışma gerçekleşmektedir. Belirlenen bağımsız değişkenin bağımlı değişkene etkisi 

araştırılır. Bağımsız değişken nettir, dış etkilere karşı etkilenmemektedir (Ocak, 2019). 



MUNZUR 4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES 

 

PROCEEDING  BOOK           ISBN: 978-605-71828-6-9         www.munzurkongresi.org        Page | 19 
 

2.1.2. Araştırmanın Çalışma Grubu 

Çalışma 2021-2022 eğitim-öğretim yılı içerisinde gerçekleştirilmiştir.  Çalışmanın 

evrenini Samsun ilinde yer alan ortaokullardaki öğrenciler içerirken, örneklemi ise Tekkeköy 

ilçesinde yer alan bir ortaokuldaki iki farklı 6.sınıf kapsamaktadır. İki sınıf arasında belirgin bir 

farklılık bulunmamaktadır. Rastgele bir biçimde sınıflardan biri deney grubu, diğeri ise çalışma 

grubu olarak belirlenmiştir. Deney grubu 27, kontrol grubu ise 29 öğrenciden oluşmaktadır.  

Çizelge 1. 6.Sınıf Fen Öğretim Programı 
6.SINIF 

No Ünite Adı Konu Alanı Adı Kazanım 

Sayısı 

Süre 

Ders Saati Yüzde % 

1 Güneş Sistemi ve 

Tutulmalar 

Dünya ve Evren 5 14 9,7 

2 Vücudumuzdaki Sistemler Canlılar ve Yaşam 11 24 16,7 

3 Kuvvet ve Hareket Fiziksel Olaylar 5 14 9,7 

4 Madde ve Isı Madde ve Doğası 13 28 19,4 

5 Ses ve Özellikleri Fiziksel Olaylar 9 22 15,3 

6 Vücudumuzdaki Sistemler 

ve Sağlığı 

Canlılar ve Yaşam 11 18 12,5 

7 Elektriğin İletimi Fiziksel Olaylar 5 12 8,3 

Fen, Mühendislik ve Girişimcilik Uygulamaları 12 8,3 

Toplam 59 144 100 

Çizelge 1’de 2018 yılına ait fen öğretim programında yer alan ünite adı, konu alanı adı, kazanım 

sayısı ve derse ayrılan süre belirtilmiştir. Çalışmada yer alan “Vücudumuzdaki Sistemler” 

ünitesi Canlılar ve Yaşam konu adı altında yer alan iki üniteden birisidir ve ilk dönem yer 

almaktadır. Canlılar ve Yaşam konu adı altındaki diğer ünite ise ikinci dönemde yer almaktadır. 

“Vücudumuzdaki Sistemler” ünitesi ders saati olarak 24 saati ve yaklaşık 6 haftalık süreyi 

kapsamaktadır (MEB, 2018). 

“Vücudumuzdaki Sistemler” ünitesi sırasıyla; Solunum Sistemi, Sindirim Sistemi, Dolaşım 

Sistemi, Solunum Sistemi ve Boşaltım Sistemi olmak üzere 5 farklı konudan oluşmaktadır. 

Dolaşım Sisteminde 5, Sindirim Sisteminde 3, Destek ve Hareket Sistemi, Solunum Sisteminde 

ve Boşaltım Sisteminde ise 1’er adet kazanım bulunmaktadır. Sindirim Sistemi ve Dolaşım 

Sistemine ayrılan süre 6 ders saati iken, Destek ve Hareket Sistemi, Solunum Sistemi ve 

Boşaltım Sistemine 4 ders saati ayrılmıştır (MEB,2018). 

 

2.1.3. Veri Toplama Araçları 

Çalışmada deney grubu ve kontrol grubuna “Vücudumuzdaki Sistemler” ünitesi işlenmesi 

başlamadan önce ön test uygulaması yapılarak, ünite deney grubunda sınıf dışı etkinliklerle 

bütünleştirilmiş Bağlam Temelli öğrenme modeli ile kontrol grubunda ise öğretmen merkezli 

öğretim modeli işlenmesinin ardından son-test uygulanmıştır.  Ön-test ve son-test olarak 

akademik başarı testi uygulanmıştır. Başarı testleri, test tekniğinin kullanıldığı yaygın ölçme 

araçlarındandır. Başarı testleri; öğrenciyi tanıma, ön bilgilerini keşfetme, hazır bulunuşlarını 

belirleme, kazanımları kavrayan ve kavramayan öğrenciyi belirleme, sınıf ortalamasını bulma, 

eksik kazanımları belirleme, gibi etkileri belirlemede yardımcı olur (KOÇ,1985). 

Çalışmada Dr. Ahmet Bolat ve Prof. Dr. Sevilay Karamustafaoğlu’nun hazırlamış oldukları 

“Vücudumuzdaki Sistemler Ünitesi Başarı Testi” ön-test ve son-test olarak kullanılmıştır. 

Uygulama öncesi Dr. Ahmet Bolat ve Prof. Dr. Sevilay Karamustafaoğlu’ndan bu çalışmada 

kullanılmak üzere gerekli izin alınmıştır. Başarı testi 2018-2019 eğitim-öğretim yılı Çorum 

ilinde 427 ortaokul öğrencisine uygulanmış 41 soruluk test sorusundan oluşmaktadır. 

Uygulama sonrası 6 maddenin ayırt ediciliği düşük olduğundan çıkarılmış olup, 35 test sorusu 

olarak belirlenmiştir. Ortalama güçlük (p) 0.552, ortalama ayırt edicilik (r) 0.486,  güvenirlik 

katsayısı ise 0.885 olarak belirlenmiştir.  
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Çizelge 2. REACT stratejisine uygun hazırlana ders planlarında basamaklarındaki 

etkinlik sayıları 
Konu İlişkilendirme Tecrübe 

Etme 

Uygulama İş Birliği 

Yapma 

Transfer Toplam 

Destek ve 

Hareket Sistemi 

1 4 3 1 1 10 

Sindirim Sistemi 1 2 3 1 1 8 

Dolaşım Sistemi 2 3 4 2 2 13 

Solunum Sistemi 1 3 3 1 2 10 

Boşaltım Sistemi 1 3 2 2 2 10 

Toplam 6 15 15 7 8 52 

 Çizelge 2’de deney grubuna uygulanan REACT stratejisine uygun hazırlanmış ders planları 

basamaklarında yer verilen etkinlik sayıları gösterilmiştir. En fazla etkinlik sayısı Dolaşım 

Sistemi’nde yer alırken, az etkinlik sayısının Sindirim Sistemi’nde bulunduğu tespit edilmiştir. 

Hazırlanan 5 planda da en fazla etkinlik sayısının bulunduğu basamaklar “Tecrübe Etme” ve 

“Uygulama” basamaklarında olduğu belirlenmiştir. “İlişkilendirme” basamağında genelde tek 

etkinlik bulunurken, Dolaşım Sistemi’nde iki farlı etkinliğe yer verilerek konuya giriş 

yapılmıştır.  

 

Çizelge 3. Sınıf dışı etkinliklerin çalışma yapraklarında yer aldığı basamak türü 

Konu Adı İlişkilendirme Tecrübe 

Etme 

Uygulama İş Birliği 

Yapma 

Transfer 

Destek ve Hareket 

Sistemi 

   ✓   

Sindirim Sistemi    ✓  ✓  

Dolaşım Sistemi    ✓  ✓  

Solunum Sistemi  ✓     

Boşaltım Sistemi    ✓  ✓  

Çizelge 3’te Bağlam Temelli Öğrenme modeli kapsamında REACT stratejisine uygun 

hazırlanmış ders planlarında sınıf dışı etkinliklerin yer verildiği basamaklar belirtilmiştir. 

Solunum Sistemi haricinde; Destek ve Hareket Sistemi, Sindirim Sistemi, Dolaşım Sistemi ve 

Boşaltım Sisteminde sınıf dışı etkinliklere “İş Birliği” basamağında yer verilmiştir. Solunum 

Sisteminde ise “Tecrübe Etme” basamağında değinilmiştir. Ayrıca Sindirim Sistemi, Dolaşım 

Sistemi ve Boşaltım Sisteminde “İş Birliği” basamağı ile beraber ders planlarında “Transfer” 

basamağında da sınıf dışı etkinliklere yer verilmiştir. 

 

 

Çizelge 4. “Destek ve Hareket Sistemi” Hazırlanmış REACT Stratejisine Uygun Ders Planı 

Ders  Fen Bilimleri 

Konu Destek ve Hareket Sistemi 

Kavramlar Kıkırdak, kemik ve kemik çeşitleri, eklem ve eklem çeşitleri, kaslar 

ve kas çeşitleri 

Süre 4 

Kazanımlar Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 

Strateji-Yöntem-Teknik  Bağlam Temelli Yaklaşım REACT Modeli 

1. RELATING (İLİŞKİLENDİRME) 
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30.10.2020 Cuma günü, saat 14.51’de Ege 

Denizi Seferihisar açıklarında meydana gelen 

6,6 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. 

Büyüklüğü 4’ün üzerinde 45 artçı olmak 

üzere, toplam 1.670 artçı sarsıntı yaşanmıştır. 

Deprem sonrasında 17 adet bina yıkılıp, can 

ve mal kayıpları yaşanmıştır. Yıkılan 

binalardan birinin yanında hiç yıkılmadan 

duran bina sakini Ayşe teyze sarsıntıyı hiç 

hissetmediklerini, can ya da mal kayıpları 

olmadığını belirtti. Binanın mühendis bina 

yapımında kolonların üst yüzeyine esnek 

yaylar koyarak kolonların esnemesini 

sağladıklarını dolayısıyla depremin şiddetini 

büyük oranda düşürdüklerini belirtti.  
 

 

          DÜŞÜNELİM?  

 

 

1. Ayşe teyzenin binasının yıkılmama sebebi ne olabilir? 

 

2. Kolonları vücudumuzda hangi yapıya benzetebiliriz? 

 

3. Vücudumuzun dik durmasını, hareketini sağlayabilen yapıları sıralayabilir misiniz? 

 

4. Günlük hayatımızdan kolonlar dik durmayı sağlayabilen durumlara örnek veriniz 

2. EXPERIENCEING (TECRÜBE ETME) 

 

 

Etkinlik 1.Sınıfta etinden ayrılmış çiğ tavuk 

kemiğini bisturi yardımı ile keserek 

arkadaşlarınızla beraber inceleyiniz.   

 

 

 

 

1.  Çiğ olarak incelediğiniz tavuk kemiğinde nelere rastladınız? 

2. İncelediğiniz tavuk kemiğini kısımlarını çizebilir misiniz? 

3. Gözlemlediğiniz kısımlar sonucunda sizce kemiğin ne gibi görevleri olabilir? 
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Etkinlik 2. İki adet çiğ tavuk kemiğini 

etinden ayırarak birisini sirke içinde bulunan 

kaba diğerini ise su dolu bir kabın içerisine 

bırakınız. Bir gün bekledikten sonra 

kemiklerin son durumunu gözlemleyiniz.   

  
4. İkinci durumdaki deneyin sonucunda kemikte nasıl bir değişim olmuştur?  Nedenini 

açıklayınız. 

5. Kemiklerimizin sağlığı için neler yapmalıyız? 

 

 

Etkinlik 3. Marangoz ustasından temin 

ettiğiniz iki çıtayı birbirlerine menteşe ve 

çivi yardımı ile birleştiriniz. Biraz 

şişirdiğiniz iki balonun birini çubuklardan 

birine iki ucuna diğer balonu ise iki 

çubuğun iç kısmına gelecek şekilde ip ya 

da bant yardımı ile şekildeki gibi 

bağlayınız. İki çubuğu açıp kapatınız. 

  
6. Çubukların hareketi sonucunda balonlardaki değişim nasıl olmuştur? 

7. Etkinliktekini kendi kolunuzda yaptığınızda kol içi kaslarınızın hangi durumda şiştiğini 

belirtiniz. 

 

Etkinlik 4. Elimizi fon kartona yerleştirerek 

kalemle çizelim. Fon kartonu çizgiler 

üzerinden makasla keselim. Pipetleri de 

elimiz modelinde kısa parçalara ayıralım, 

ipleri de içerisinden geçirip, kartona 

yapıştıralım. İpleri bilek kısmında 

birleştirelim ve ipleri çekip bırakalım. 

  
 

8. Hazırladığınız modelde parmaklarda hareket nasıl sağlanmıştır? 

9. Vücudumuzdaki tüm eklemlerde hareket kabiliyeti aynı mıdır? Hareket yeteneği aynı ya 

da farklı olduğunu düşündüklerinizi belirtiniz. 

 

3. 3. APPLYING (UYGULAMA) 

 

 

1.Aşağıda Destek ve Hareket Sistemine ait yapıların özellikleri verilmiştir. Bu özelliklerin hangi 

yapılara ait olduğuna karar vererek ilgili kutucuğa özelliklerin başında yer alan harfleri yazınız. 

Bir harf birden fazla kutucukta yer alabilir. 

KEMİK EKLEM KAS 

   

a) Yan yana veya uç uca olan kemiklerin birbirine bağlandığı bölgeye verilen isimdir. 

b) Vücuda şekil vererek dik durmasını sağlar. 

c) Destek ve hareket sistemimizde bulunur. 

d) Yapı veya görevlerine göre üçe ayrılır. 
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e) Kasılıp gevşeme yeteneğine sahip hücrelerden oluşur. 

f) Kalsiyum ve fosfor gibi vücut için gerekli mineralleri depolar. 

 

2. Oya öğretmen öğrencilerinden omurga 

modeli oluşturmalarını istemiştir. 

Öğrencilerden Ali, yumurta kolisi 

kartonundan, keçe ve boru temizleyicisi 

kullanarak yandaki şekli oluşturmuştur. 
 

Modele göre; 

a) Yumurta kartonu hangi kemikleri temsil etmektedir? Çeşidini belirtiniz. 

b) Keçe kemikler arasındaki hangi yapıyı temsil etmektedir? Görevi nedir? 

c) Boru temizleyici hangi yapıyı temsil etmektedir? 

 

 3. Yan tarafta verilen modelde çizgili 

kasların kemiklere tutunması ve 

kemikleri hareket ettirme şekli 

verilmiştir. Bu modele göre; 

aşağıdaki eşleştirmeleri yapınız. 

 
KAVRAMLAR Kemik, eklem, kuvvet, tendon, çizgili kas 

 

Duvar  Monte yeri  

İp  Kaldıraç  

Çocuğun ipi çekmesi  İpin bağlandığı yer  

 

 

4. COOPERATING (İŞ BİRLİĞİ YAPMA) 

 

 

 

   
 

 

Sınıfınızla beraber okul bahçesine çıkınız. Sınıfınızı dört eşit sayıda takıma bölünüz. Her takım 

arka arakaya olacak şekilde sıralansın. Takımlarda önde olan öğrenci verilen görevi yerine 
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getirip, takımındaki arka sıraya geçsin. Öğretmeninizin verdiği görevleri yerine getirdikten sonra 

doğru uygulanan hareketler sonucunda takımınıza 10 puan kazandırın. Kazanan takımı tüm sınıf 

olarak tebrik ediniz. 

1. Öğrenciler: Düz bir şekilde yürüyünüz. 

2. Öğrenciler: Verilen sandalyeye oturunuz. 

3. Öğrenciler: Sandalyeye oturduktan sonra önünüzdeki sırada bulunan deftere adını yazınız. 

4. Öğrenciler: Yerdeki taşı alınız. 

5. Öğrenciler: Yerdeki ağır koliyi kaldırınız. 

6. Öğrenciler: Merdivenlerden çıkınız. 

7. Öğrenciler: Merdivenlerden ininiz. 

8. Öğrenciler: Okul çantasını taşıyınız. 

 

5. TRANSFERING (TRANSFER ETME) 

 

Destek ve hareket sisteminde bebekler, çocuklar, yetişkinler ve yaşlılar arasındaki farkları 

araştırınız. 

Çizelge 4’te deney grubunda kullanılan “Destek ve Hareket Sistemine” ait sınıf dışı 

etkinliklerle bütünleştirilmiş Bağlam Temelli Öğrenme yaklaşımı doğrultusunda REACT 

stratejisine uygun ders planı gösterilmiştir. 

 

2.1.4. Uygulama Süreci 

• Alan yazı taraması yapılıp, fen bilgisi dersinde kullanılan aktif öğrenme modelleri 

çalışmaları incelenerek, sınıf dışı etkinliklerle bütünleştirilmiş Bağlam Temelli 

Öğrenme modelinde çalışılmak uygun görülmüştür. Çalışmanın yapılacak okulun 

öğretmenlerinden fikir alınarak şubeler arasında 6.sınıf kademesindeki öğrenci 

sınıflarının birbirine denk olduğu düşünülmüştür. Okul zümre öğretmenler ve uzman 

tarafından “Vücudumuz Sistemler” ünitesi üzerinde çalışılma yapılması 

kararlaştırılmıştır. 

• Bolat ve Karamustafaoğlu (2019) tarafından hazırlanmış  “Vücudumuzdaki Sistemler” 

ünitesi başarı testinin ölçek olarak kullanılması için gerekli izinler alınmış, ön test ve 

son test olarak uygulanması belirlenmiştir. 

• “Vücudumuzdaki Sistemler”  ünitesine ait yer alan kazanımlar fen bilimleri dersi 

öğretim programından (MEB,2018) alınarak incelenmiştir. Kazanımlara uygun şekilde 

Bağlam Temelli Öğrenme modeline uygun REACT stratejisi doğrultusunda ünite 

içerisinde her konuya ayrı ayrı olmak üzere 5 adet ders planları hazırlanmıştır. Plandaki 

basamaklar içerisine sınıf dışı etkinlikler yerleştirilmiştir. Sınıf dışı etkinlikler 

planlanırken, pandemi şartları göz önünde bulundurulmuştur. Hazırlanan ders planları 

uzman görüşüne sunulup, düzeltmeler yapılarak son şekli verilmiştir.  

• Çalışmanın başlatılabilmesi için, okul ve kurumlardan gerekli izinler alınmıştır. Deney 

grubu öğrencileri ve bilgilendirilmiş olup, izin kâğıtları imzalatılmıştır. 

• “Vücudumuzdaki Sistemler” ünitesine ait başarı testi deney ve kontrol gruplarına ön 

test olarak uygulanmıştır. Ders planlarının işlenme süresi 6 hafta sürmektedir. Ancak 1 

haftalık ara tatilden dolayı 7 hafta sonunda başarı testi son test olarak tekrar 

uygulanmıştır.  

2.1.5. Verilerin Analizi 

Çalışmada kullanılan başarı testi Dr. Ahmet Bolat ve Prof. Dr. Sevilay Karamustafaoğlu’nun 

hazırlamış olduğu test uygulandığından başarı testi geçerlilik ve güvenirlilik çalışmaları 
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tekrardan yapılmamıştır, örneklemde yer alan öğrencilere doğrudan uygulanmıştır. 

Uygulanan ön-test ve son-test verileri SPSS programında incelenerek, deney ve kontrol 

gruplarının sınıf ortalaması, en düşük ve en fazla doğru cevaplanma sayıları, standart sapma ve 

standart hatalar belirlenmiştir. Ön-test ve son-test uygulamalarının normallik değeri 

araştırılmak için normallik testi uygulanmıştır. Bilimsel çalışmalarda normallik testleri 

uygulanmaya 1900’lu yıllarda uygulanmaya başlamıştır. Tarihsel sıralamaya göre ki kare testi, 

Kolmogorov ve Smirnov testleri, Kuiper, Shapiro Wilks, Anderson ve Darling, Ajne ve Kuiper 

testleri hazırlanıp uygulanmaya çalışılmıştır (Büyükuysal, 2014). Örneklem sayısı 50 

öğrenciden az olduğundan Shapiro-Wilks testi uygulanmıştır. Shapiro-Wilks testi sonucunda 

normallik olmadığı tespit edilmediğinden anlamlılık olup olmadığını belirlemek için Mann-

Whitney U testi uygulanmıştır.  

2.2. Bulgular 

Bulgular bölümünde, “Vücudumuzdaki Sistemler” ünitesinin işlenmiş olduğu deney ve kontrol 

gruplarına uygulanan başarı testi verilerinin analizleri tablolar halinde verilip, açıklaması 

yapılmıştır. 

Çizelge 5. Ön Test Veri Sonuçları 
Grup n x s SH min max 

Kontrol grubu 29 9,552 2,2613 0,4199 7 16 

Deney grubu 27 9,148 2,1068 0,4055 5 15 

Çizelge 5’teki verilere göre deney grubu öğrenci sayısı 27, kontrol grubu öğrenci sayısı 29 

olarak belirlenmiş olup, öğrenci mevcut sayıları birbirine yakın olduğu belirlenmiştir. Ön test 

verileri doğrultusunda öğrencilerin “Vücudumuzdaki Sistemler” ünitesine ait hazır bulunuşluk 

seviyeleri incelenmiştir. Ön test sonucunda elde edilen verilere göre,  göre kontrol grubunun 

ortalaması 9,552, deney grubunun ortalaması ise 9,148 olarak ölçülmüş olup, kontrol grubu 

sınıfının ortalamasının 0,404 daha fazla olduğu saptanmıştır. Oluşan farkla iki sınıfın 

hazırbulunuşluk seviyesi arasında önemli bir fark olmadığı görülmüştür. Ayrıca her iki sınıfın 

da standart sapma değerleri incelendiğinde yine benzer oldukları ve sınıf içerisinde çok farklılık 

olmadığı belirlenmiştir. Deney grubu öğrencileri içerisinde en düşük doğru sayısı 5, kontrol 

grubunda en düşük doğru sayısı 7 olarak saptanmıştır. En fazla doğru sayılarında ise, deney 

grubu 15, kontrol grubu ise 16 soru cevaplamıştır. Bu bilgiler doğrultusunda sınıf içerisinde en 

düşük ve en yüksek not olan öğrencilerde deney ve kontrol grubu arasında da belirgin bir fark 

olmadığı görülmüştür. 

 

Çizelge 6. Son Test Veri Sonuçları 
Grup n x s SH min max 

Kontrol grubu 29 18,310 6,8822 1,2780 10 33 

Deney grubu 27 21,815 5,7915 1,1146 11 35 

Çizelge 6 incelendiğinde her deney ve kontrol grubunda sınava katılmayan öğrenci 

bulunmamaktadır. Minumum doğru sayısı deney grubunda 5’ten 11’e, kontrol grubunda ise 

7’den 10’ artmıştır. Maksimum doğru sayısı deney grubunda 15’ten 35’e, kontrol grubunda ise 

16’dan 33’e artmıştır. Deney ve kontrol gruplarında son testte minimum ve maksimum doğru 

cevaplanma sayıları arttığı saptanmıştır.  

Ortalamalara bakıldığında, deney grubu ortalaması 9,148’den 21,815’e kontrol grubunda ise 

9,552’den 18,310’a yükselmiştir. Her iki grupta da ortalama artmakta iken bu artış, deney 

grubunda bu artışın daha fazla olduğu belirlenmiştir. 

Standart sapmalara bakıldığında ise deney grubunda 2,1068’den 5,7915’e, kontrol grubunda 

2,2613’ten 6,8822’ye yükselmiştir. Her iki grupta da standart sapma son testte arttığı fark 

edilirken, standart sapmanın kontrol grubunda daha fazla arttığı görülmüştür. Standart hatadaki 

değişim ise deney grubunda 0,4055’ten 1,1146’ya, kontrol grubunda 0,4199’dan 1,2780’e 

artarak, her iki grupta da yükseldiği belirlenmiştir. 
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“Vücudumuzdaki Sistemler” ünitesi deney grubunda sınıf dışı etkinliklerle 

bütünleştirilmiş Bağlam Temelli Öğrenme yaklaşımıyla, kontrol grubunda ise Klasik 

yöntemle ders işlenmesinin sonucunda uygulanan son testte gruplar arası anlamlılık testi 

uygulanmıştır. Deney ve kontrol grubu sayıları 50’den az olduğundan Shapiro-Wilks 

İstatistiktik 22 testi uygulanmıştır.  

Çizelge 7. Deney ve Kontrol Grubu Öğrencilerinin Son Test Puanlarına İlişkin Shapiro-Wilks 

Analizi 
Grup statistic df sig 

Kontrol grubu ,838 58 ,000 

Deney grubu ,912 54 ,001 

Çizelge 7 incelendiğinde deney ve kontrol grubu son test sonuçları Shapiro-Wilks analizi 

sonucunda 0,05 ve 0,1 den daha az değere sahip olduğundan normal dağılım göstermediği 

belirlenmiştir. Normal dağılım göstermediğinden non-parametrik test uygulanmıştır.  

 

Çizelge 8. Deney ve Kontrol Grubu Öğrencilerinin Son Test Puanlarına İlişkin Mann-Whitney 

U Testi Analizi 
Null Hypothesis Test Sig. Decision 

The distribution of 

Sonuc_a is the same 

across categories of 

Sınavlar_1. 

Independent-Samples 

Mann-Whitney U Test 

 

,000 

 

Reject the null 

hypothesis. 

Shapiro-Wilks test sonucu normal dağılım göstermediğinden Mann-Whitney U parametrik 

olmayan test uygulanmıştır. Mann-Whitney U test sonucunda göre ön test ve son testte kontrol 

ve deney gruplarında istatistik açıdan anlamlılık bulunmuştur.(<0,05) 

Deney ve kontrol grubuna hazırbulunuşluk seviyelerini ölçmek için uygulanan ön testteki 

soruların örneklem tarafından doğru cevaplanma sayıları incelenmiştir. 

 

Çizelge 9. Deney ve Kontrol Gruplarının Ön Test ve Son Testte Soruların Doğru Cevaplanma 

Frekans ve Yüzde Sayıları 
Soru 

Sayısı 

Ön Test Son Test 

Deney grubu Kontrol grubu Deney grubu Kontrol grubu 

f % f % f % f % 

Soru 1 7 25,93% 11 37,93% 17 62,96% 18 62,07% 

Soru 2 7 25,93% 13 44,83% 19 70,37% 20 68,97% 

Soru 3 13 48,15% 8 27,59% 20 74,07% 15 51,72% 

Soru 4 7 25,93% 7 24,14% 19 70,37% 14 48,28% 

Soru 5 3 11,11% 12 41,38% 17 62,96% 16 55,17% 

Soru 6 5 18,52% 4 13,79% 18 66,67% 15 51,72% 

Soru 7 9 33,33% 9 31,03% 19 70,37% 16 55,17% 

Soru 8 8 29,63% 3 10,34% 15 55,56% 12 41,38% 

Soru 9 6 22,22% 12 41,38% 19 70,37% 13 44,83% 

Soru 10 10 37,04% 7 24,14% 14 51,85% 13 44,83% 

Soru 11 7 25,93% 11 37,93% 14 51,85% 9 31,03% 

Soru 12 10 37,04% 5 17,24% 15 55,56% 13 44,83% 

Soru 13 6 22,22% 8 27,59% 16 59,26% 16 55,17% 

Soru 14 8 29,63% 7 24,14% 11 40,74% 13 44,83% 

Soru 15 7 25,93% 9 31,03% 14 51,85% 11 37,93% 

Soru 16 11 40,74% 5 17,24% 14 51,85% 17 58,62% 

Soru 17 10 37,04% 2 6,90% 22 81,48% 16 55,17% 

Soru 18 8 29,63% 7 24,14% 15 55,56% 17 58,62% 

Soru 19 13 48,15% 13 44,83% 20 74,07% 19 65,52% 

Soru 20 11 40,74% 7 24,14% 19 70,37% 17 58,62% 
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Soru 21 6 22,22% 13 44,83% 17 62,96% 16 55,17% 

Soru 22 4 14,81% 9 31,03% 15 55,56% 19 65,52% 

Soru 23 3 11,11% 7 24,14% 13 48,15% 9 31,03% 

Soru 24 7 25,93% 6 20,69% 15 55,56% 17 58,62% 

Soru 25 5 18,52% 6 20,69% 24 88,89% 17 58,62% 

Soru 26 1 3,70% 3 10,34% 16 59,26% 13 44,83% 

Soru 27 6 22,22% 3 10,34% 14 51,85% 15 51,72% 

Soru 28 4 14,81% 8 27,59% 15 55,56% 17 58,62% 

Soru 29 9 33,33% 13 44,83% 18 66,67% 21 72,41% 

Soru 30 6 22,22% 12 41,38% 20 74,07% 14 48,28% 

Soru 31 9 33,33% 11 37,93% 14 51,85% 11 37,93% 

Soru 32 6 22,22% 7 24,14% 17 62,96% 16 55,17% 

Soru 33 7 25,93% 6 20,69% 12 44,44% 13 44,83% 

Soru 34 7 25,93% 7 24,14% 20 74,07% 17 58,62% 

Soru 35 1 3,70% 6 20,69% 19 70,37% 16 55,17% 

Çizelge 9’da deney ve gruplarının ön test ve son testte verdikleri cevapların doğru işaretlenme 

frekans ve yüzde oranları verilmiştir. Çizelgeye göre deney ve kontrol gruplarında doğru 

cevaplanma yüzdesi en düşük ve en yüksek olan sorular belirlenmiştir. Doğru işaretlenme 

yüzdesi en düşük olan sorular sarı renk ile boyanırken, doğru cevaplanma yüzdesi en yüksek 

olan sorular ise yeşil renk ile boyanarak belirtilmiştir.  Ön testte deney grubunda %3,70 ile 26. 

Ve 35. Soru, kontrol grubunda %6,90 ile 17.soru; son testte ise deney grubunda %44,44 ile 

33.soru, kontrol grubunda %31,03 ile 23.soru öğrenciler tarafından en az doğru cevaplanma 

yüzdesine sahip sorulardır. Ön testte deney grubunda %48,15 ile 3.soru ile 19.soru, kontrol 

grubunda %44,83 ile 2.soru, 21.soru ve 29.soru, son testte ise deney grubunda %88,89 ile 

24.soru, kontrol grubunda ise %72,41 ile 21.soru öğrenciler tarafından doğru cevaplanma 

yüzdesi en fazla olan sorulardır.  

 

Çizelge 10. Deney ve Kontrol Gruplarının Ön Test ve Son Testte Doğru Cevaplanma Frekansı 

En Az ve En Fazla Olan Sorular ve Konuları 

Test Grup Soru Sistem 

Ön test en düşük Deney grubu 26.soru Dolaşım Sistemi 

35.soru Solunum Sistemi 

Kontrol grubu 17.soru Boşaltım Sistemi 

Son test en düşük Deney grubu 14.soru Solunum Sistemi 

Kontrol grubu 11.soru Sindirim Sistemi 

23.soru Dolaşım Sistemi 

Ön test en yüksek Deney grubu 3.soru Sindirim Sistemi 

19.soru Solunum Sistemi 

Kontrol grubu 2.soru Boşaltım Sistemi 

19.soru Solunum Sistemi 

21.soru Solunum Sistemi 

29.soru Destek ve Hareket Sistemi 

Son test en yüksek Deney grubu 25.soru Solunum Sistemi 

Kontrol grubu 29.soru Destek ve Hareket Sistemi 

Çizelge 10’da deney ve kontrol gruplarının uygulanan ön test ve son testte verdikleri cevaplara 

göre en az doğru olarak işaretlenmiş ve en fazla doğru olarak işaretlenmiş sorular belirtilmiştir. 

Ön testte deney grubunda 26.ve 35.soru, kontrol grubunda 17.soru doğru cevaplanma frekansı 

en düşük olan sorular olarak tespit edilmiş ve deney ve kontrol grupları arasında farklılık 

görülmüştür. Son testte ise deney grubunda 33.soru, kontrol grubunda ise 9.soru doğru 

cevaplanma frekansı en düşük olan sorular olup, deney ve kontrol grupları arasında farklılık 

görülmektedir. Ön testte deney grubunda doğru cevaplanma frekansı en yüksek olan 19.soru, 
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kontrol grubunda ise 2, 21 ve 29.sorular olmuştur. Ön testte deney ve kontrol grubunda 

doğru cevaplanma frekansı en fazla olan sorularda farklılık tespit edilmiştir. Son testte 

deney grubunda doğru cevaplanma yüzdesi en fazla olan soru 24.soru, kontrol grubunda ise 

21.soru olarak görülmüştür.  

 

Çizelge 11. Deney ve Kontrol Gruplarının Ön Test ve Son Testte Cevaplandırdıkları Soru 

Şıklarının İşaretlenme Yüzdeleri 
    Deney Grubu Kontrol grubu 

Soru no   A B C D A B C D 

Soru 1 
Ön test 25,93 14,81 33,33 25,93 37,93 37,93 17,24 6,9 

Son test 62,96 18,52 14,81 3,7 51,85 14,81 14,81 18,52 

Soru 2 
Ön test 7,41 22,22 25,93 44,44 10,34 31,03 44,83 13,79 

Son test 3,7 3,7 70,37 22,22 14,81 - 70,37 14,81 

Soru 3 
Ön test 18,52 18,52 14,81 48,15 24,14 20,69 27,59 27,59 

Son test - 25,93 3,7 70,37 14,81 18,52 14,81 51,85 

Soru 4 
Ön test 14,81 33,33 25,93 25,93 13,79 34,48 24,14 27,59 

Son test 3,7 18,52 70,37 7,41 14,81 18,52 40,74 25,93 

Soru 5 
Ön test 29,63 7,41 33,33 29,63 17,24 44,83 20,69 17,24 

Son test 14,81 62,96 11,11 11,11 11,11 51,85 25,93 11,11 

Soru 6 Ön test 22,22 18,52 37,04 22,22 13,79 31,03 34,48 20,69 

  Son test 66,67 14,81 7,41 11,11 48,15 18,52 14,81 18,52 

Soru 7 
Ön test 25,93 22,22 29,63 22,22 20,69 24,14 31,03 24,14 

Son test 11,11 3,7 70,37 14,81 25,93 11,11 55,56 7,41 

Soru 8 
Ön test 25,93 25,93 11,11 37,04 10,34 24,14 37,93 27,59 

Son test 55,56 25,93 7,41 11,11 40,74 18,52 14,81 25,93 

Soru 9 
Ön test 18,52 25,93 3,7 51,85 37,93 20,69 17,24 24,14 

Son test 70,37 14,81 7,41 7,41 44,44 14,81 14,81 25,93 

Soru 10 
Ön test 22,22 33,33 25,93 18,52 41,38 24,14 20,69 13,79 

Son test 18,52 51,85 18,52 11,11 37,04 48,15 14,81 -  

Soru 11 
Ön test 29,63 18,52 25,93 25,93 31,03 24,14 37,93 6,9 

Son test 25,93 11,11 51,85 11,11 33,33 25,93 29,63 11,11 

Soru 12 
Ön test 37,04 18,52 7,41 37,04 17,24 13,79 17,24 51,72 

Son test 55,56 11,11 11,11 22,22 40,74 11,11 29,63 18,52 

Soru 13 
Ön test 22,22 7,41 37,04 33,33 27,59 17,24 41,38 13,79 

Son test 59,26 7,41 11,11 22,22 59,26 3,7 18,52 18,52 

Soru 14 
Ön test 29,63 18,52 18,52 33,33 24,14 13,79 13,79 48,28 

Son test 51,85 11,11 7,41 29,63 44,44 25,93 3,7 25,93 

Soru 15 
Ön test 29,63 25,93 25,93 18,52 17,24 24,14 31,03 27,59 

Son test 11,11 18,52 51,85 18,52 29,63 29,63 40,74 - 

Soru 16 
Ön test 22,22 18,52 40,74 18,52 44,83 17,24 17,24 20,69 

Son test 22,22 11,11 51,85 14,81 18,52 11,11 59,26 11,11 

Soru 17 
Ön test 25,93 37,04 37,04 - 20,69 6,9 58,62 13,79 

Son test 7,41 81,48 7,41 3,7 11,11 62,96 14,81 11,11 

Soru 18 
Ön test 11,11 18,52 29,63 40,74 20,69 20,69 24,14 34,48 

Son test 14,81 11,11 55,56 18,52 14,81 11,11 62,96 11,11 

Soru 19 
Ön test 7,41 48,15 11,11 33,33 31,03 41,38 13,79 13,79 

Son test 11,11 74,07 3,7 11,11 11,11 74,07 3,7 11,11 
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Soru 20 
Ön test 40,74 33,33 14,81 11,11 24,14 41,38 3,45 31,03 

Son test 70,37 18,52 11,11 -  55,56 18,52 11,11 14,81 

Soru 21 
Ön test 22,22 22,22 18,52 37,04 44,83 17,24 10,34 27,59 

Son test 62,96 7,41 11,11 18,52 55,56 7,41 14,81 22,22 

Soru 22 
Ön test 37,04 18,52 29,63 14,81 17,24 24,14 27,59 31,03 

Son test 14,81 7,41 22,22 55,56 11,11 7,41 14,81 66,67 

Soru 23 
Ön test 25,93 18,52 11,11 44,44 13,79 37,93 24,14 24,14 

Son test 18,52 11,11 48,15 22,22 22,22 22,22 29,63 25,93 

Soru 24 
Ön test 25,93 18,52 11,11 44,44 20,69 31,03 20,69 27,59 

Son test 55,56 11,11 14,81 18,52 66,67 7,41 11,11 14,81 

Soru 25 
Ön test 40,74 25,93 14,81 18,52 13,79 13,79 48,28 24,14 

Son test - 7,41 3,7 88,89 18,52 7,41 18,52 55,56 

Soru 26 
Ön test 22,22 3,7 33,33 40,74 10,34 10,34 51,72 27,59 

Son test 11,11 59,26 14,81 14,81 33,33 40,74 22,22 3,7 

Soru 27 
Ön test 22,22 14,81 18,52 44,44 10,34 44,83 31,03 13,79 

Son test 51,85 18,52 14,81 14,81 59,26 11,11 11,11 18,52 

Soru 28 
Ön test 37,04 25,93 22,22 14,81 20,69 27,59 24,14 27,59 

Son test 3,7 22,22 18,52 55,56 18,52 11,11 11,11 59,26 

Soru 29 
Ön test 25,93 18,52 33,33 22,22 20,69 13,79 44,83 20,69 

Son test 7,41 11,11 66,67 14,81 7,41 7,41 74,07 11,11 

Soru 30 
Ön test 37,04 18,52 22,22 22,22 17,24 34,48 41,38 6,9 

Son test 7,41 11,11 74,07 7,41 25,93 3,7 48,15 22,22 

Soru 31 
Ön test 14,81 18,52 33,33 33,33 13,79 24,14 24,14 37,93 

Son test 7,41 18,52 22,22 51,85 25,93 25,93 7,41 40,74 

Soru 32 
Ön test 29,63 14,81 33,33 22,22 13,79 37,93 24,14 24,14 

Son test 14,81 3,7 18,52 62,96 3,7 18,52 18,52 59,26 

Soru 33 
Ön test 40,74 29,63 3,7 25,93 37,93 17,24 24,14 20,69 

Son test 22,22 22,22 11,11 44,44 40,74 - 14,81 44,44 

Soru 34 
Ön test 25,93 25,93 18,52 29,63 37,93 24,14 6,9 31,03 

Son test 7,41 74,07 11,11 7,41 11,11 66,67 7,41 14,81 

Soru 35 
Ön test 3,7 44,44 22,22 29,63 20,69 37,93 24,14 17,24 

Son test 70,37 11,11 7,41 11,11 55,56 25,93 18,52 - 

Çizelge 11’de deney ve kontrol gruplarının ön test ve son testte cevaplandırdıkları soru 

şıklarının işaretlenme yüzdeleri tablo halinde verilmiştir. Doğru cevaplanma yüzdesi en düşük 

olan sorular sarı ile boyanırken, doğru cevaplanma yüzdesi en fazla olan sorular ise yeşil ile 

boyanarak gösterilmiştir. Deney grubunda doğru cevaplanma yüzdesi en düşük olan sorular 26 

ve 35. Sorulardır. 26.sorunun doğru cevabı B şıkkı %3,70 ile işaretlenen en düşük yüzdeye 

sahiptir. Çeldiricilerinden en fazla %40,74 ile D şıkkı işaretlenmiştir. 35. Soruda ise doğru 

cevap %3,70 ile A şıkkı en düşük yüzdeye sahiptir. Çeldiricilerinden ise %44,44 ile B şıkkıdır. 

Kontrol grubunda en az doğru cevaplanma frekansına sahip 17.sorudur. Doğru cevap %6,90 ile 

B şıkkı olurken, çeldiricilerden en fazla işaretlenen % 58,62 ile C şıkkı olarak belirlenmiştir.  

Deney grubunda doğru cevaplanma frekansına en fazla olan sorular 3 ve 19.sorulardır. 3. 

Sorunun doğru cevabı %48,15 ile D olarak işaretlenmiştir. Çeldiricilerde ise %18,52 ile A ve 

B şıkkı % 14, 81 ile C şıkkı işaretlenmiştir. 19.soru incelendiğinde ise doğru cevap %48,15 ile 

B şıkkı cevaplandırıldığı, çeldiricilerden ise en fazla %33,33 ile D şıkkının cevaplandırıldığı 
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görülmektedir. Çeldiricilerden A ve C şıkkının cevaplanma yüzdesinin ise D şıkkına 

göre daha düşük olduğu tespit edilmiştir.  

Kontrol gurubunda ön testte doğru cevaplanma yüzdesi en fazla olan sorular 2, 19, 21 ve 

29.sorulardır.  2.sorunun doğru cevabı %44,83 ile C şıkkı olarak işaretlenmiş olup, %31,03 ile 

B şıkkı işaretlenme yüzdesi en yüksek olan çeldirici olmuştur. Diğer çeldiriciler ise %10,34 ile 

A şıkkı, %13,79 ile D şıkkı işaretlendiği tabloda görülmektedir. 19.soru incelendiğinde ise 

doğru cevap %41,38 ile B şıkkı olurken, %31,03 ile A şıkkı çeldiriciliği en yüksek şık olmuştur. 

%13,79 ile C ve D şıkları ise işaretlenme yüzdesi eşit çeldiriciler oldukları tespit edilmiştir. 

21.soru ele alındığında doğru cevap şıkkı olup, ön testte %44,83, çeldiricilerden ise D şıkkının 

%27,59 oranı ile işaretlendiği görülmektedir. Kontrol grubunda ön testte doğru cevaplanma 

yüzdesi frekansı en yüksek olan diğer soru ise 29.sorudur. 29. Soru %44,83 ile B şıkkı doğru 

cevap olarak işaretlenirken, %20,69 ile A ve D şıkları en fazla çeldirici işaretlenme yüzdesine 

sahip iki şık olurken, %13,79 ile B şıkkı en az işaretlenen çeldirici şıkkı olduğu tespit edilmiştir.  

 

Çizelge 12. Ön testte doğru cevaplanma yüzdesi en düşük olan sorular 

Deney grubu Kontrol grubu 

 

 

 
  

Deney grubunda uygulanan ön test sonucunda yüzde 2,86 ile 26 ve 35.soru doğru cevaplanması 

en düşük olan sorular olmuştur. 26.soru dolaşım sistemine aittir. “Kanın yapısını ve görevlerini 

tanımlar.” adlı kazanımı kapsamaktadır. Kan hücrelerine ait özellikler verilmiş olup, hangi kan 

hücresi olduğunu ayırt etmeleri istenmektedir. Kazanımlarda kan hücrelerinin Latince isimleri 

verilmemiş olup, soruda da Latince isimlerine değinilmemiştir.  35.soru ise “Solunum sistemini 

oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar.” Kazanımını 

içermektedir. Solunum sisteminde havanın izlediği sıralama sorulmuştur. Solunumda yer alan 

yapı ve organların isimlerine değinilirken, görevlerine dair bilgi istenmemiştir. Soru içerisinde 

görselliğe de yer verilmemiştir. 

Klasik yöntemle ders işlenen kontrol grubuna uygulanan ön test sonuçlarına göre doğru 

cevaplanma yüzdesi en düşük olan soru %5,71 ile 17.sorudur. 17.soru ‘Boşaltım sistemini 

oluşturan yapı ve organları model üzerinde göstererek görevlerini özetler.’ Kazanımı 

doğrultusunda hazırlanmıştır. Boşaltım sisteminde yer alan dört organ soruda verilirken, 
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beşincisi öğrenciye sorulmuştur. Hem verilenlerde hem de cevap şıklarında organ 

resimlerine yer verilmiştir.  

Grafik 1. Ön testte deney grubunun doğru cevaplanma yüzdesi en az olan soruların ön test ve         

son testte değişimi 

Grafikte deney grubundaki öğrencilerin ön testte doğru cevaplanma yüzdesi en düşük olan 26. 

ve 35. soruların tüm şıklarına hem ön test hem son testte verdikleri cevapların yüzdesi 

gösterilmiştir. Ön testte doğru cevap şıklarını işaretlenme yüzdesi 26.soruda %3,7, 35.soruda 

ise %11,11’dir. Son testte bu aran 26.soruda %44,44’e yükselirken, 35.soruda %70,37’ye 

yükselmiştir. 26.soruda ön testte çeldiricisi %40,74 ile D şıkkı en fazla işaretlenen şık olurken, 

son testte bu oran %29,63’e düşerken, en fazla işaretlenen çeldirici şıkkı olmuştur. 26.soruda 

kan hücresinin tanımı sorulurken, çeldiricilerde de 2 şık kan hücresidir. Sadece D şıkkı kan 

hücresi değil, kanın bölümüdür. 35.soruda ise ön testte çeldiriciler arasında en fazla yüzdeye 

sahip, %59,26 ile B şıkkıdır. Son testte ise en fazla işaretlenen çeldirici %11,11 ile hem B şıkkı 

hem de D şıkkı olmuştur. 35.soruda solunum sisteminde yer alan yapı ve organların sıralaması 

sorulmuştur.  

 
Grafik 2. Kontrol grubunun 17.soruya ön test ve son testte verdikleri cevap şıkları 
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Şekilde ön test verileri sonucunda kontrol grubunda doğru cevap sayısının en az olduğu 

17.sorunun çeldiricilerinin işaretlenme yüzdesinin ön test ve son testteki değişimi 

gösterilmiştir. Ön testte doğru cevap en az cevaplanma yüzdesine sahip B şıkkı, son testte en 

fazla işaretlenen cevap olmuştur. Ön testte çeldiricilerin büyük bölümü öğrenciler tarafından 

işaretlenen %58,62 ile C şıkkı ve %20,69 ile D şıkkı, %13,79 ile D şıkkı olurken, son testte ise 

en fazla işaretlenen %14,81 ile C şıkkı,%11,11 ile hem A hem D şıkkı olmuştur. Ancak son 

testte A ve D şıklarının işaretlenme yüzdeleri birbirine eşit olduğu görülmüştür.  

Deney ve kontrol grubunda uygulanan öğretim programları ile uygulanan dersler bitince son 

test uygulanmıştır. Tablo son testte deney ve kontrol gruplarına ait en fazla doğru cevaplanma 

yüzdesine sahip sorular belirtilmiştir. 

 

Çizelge 13. Ön testte cevaplanma yüzdesi en fazla olan sorular 

Deney grubu Kontrol grubu 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Deney grubunda son testte verdikleri cevaplar içerisinde doğru cevaplanma yüzdesi en yüksek 

olan sorular 3 ve 19.sorulardır. Ön testte yer alan 3.soru “Besinlerin kana geçebilmesi için 
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fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. Adlı 

kazanımı kapsamında yer almaktadır.  İkisi mekanik ikisi kimyasal sindirime ait özellik 

verilip, öğrencilerden eşleştirme yapması istenmiştir. Kazanımlarda fiziksel ile mekanik 

sindirimin aynı anlamda kullanılabileceği belirtilirken, soruda sadece mekanik sindirim olarak 

verilirken, fiziksel sindirim anlamında da olabileceği belirtilmemiştir. “Destek ve hareket 

sistemine ait yapıları örneklerle açıklar”, “Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organların 

görevlerini modeller kullanarak açıklar”, “Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organların 

görevlerini model kullanarak açıklar”, “Solunum sistemini oluşturan yapı ve organların 

görevlerini modeller kullanarak açıklar” ve “Boşaltım sistemini oluşturan yapı ve organları 

model üzerinde göstererek görevlerini özetler” kazanımları içeren 19.soru birden fazla 

kazanımı kapsamaktadır. “Vücudumuzdaki Sistemler” ünitesine ait işlenen tüm sistemleri 

içermektedir. Tabloda sistemlere ait karışık verilen yapı ve organlardan solunum sistemine ait 

olanları seçmeleri istenmiş olup, yapı ve organlara ait resimlere yer verilmemiştir.  

 

 
Grafik 3. Deney grubunun 3. ve 19. Soruya ön test ve son testte verdikleri cevap şıkları 

 

Grafiğe göre deney grubunun ön testte en fazla doğru cevap işaretlenen soruların tüm şıklardaki 

işaretlenme yüzdeleri verilmiştir. Ayrıca deney grubu öğrenciler tarafından cevaplanan bu 

soruların son testteki şıkların cevaplanma yüzdeleri de belirtilmiştir.  

3.soruda ön testte doğru cevap işaretlenmesi %48,15 iken bu oran son testte %70,37’ye 

yükselmiştir. Ön testte %18,52 ile A ve B şıkları en fazla işaretlenen çeldirici şık olurken, 

%14,81 ile en az işaretlenen çeldirici C şıkkı olmuştur. Aynı soru son testte incelendiğinde ise 

A çeldiricisi öğrenciler tarafından hiç işaretlenmemişken, %25,93 ile B şıkkı en fazla 

cevaplanan çeldirici ve %3,7 ile C şıkkı da cevaplanma yüzdesi en düşük olan şık olmuştur. 

19.soru deney grubu öğrenciler tarafından ön testte %48,15 ile doğru olarak cevaplanırken, son 

testte %74,07 ile doğru cevaplanma yüzdesi artmıştır. Ön testte %33,33 ile D şıkkı en fazla 

işaretlenen çeldirici olurken, D şıkkını sırasıyla %11,11 ile C şıkkı, %7,4 ile A şıkkı takip ettiği 

görülmektedir. 19.soru çeldiricileri son testte incelendiğinde ise, %11,11 ile A ve D şıkları aynı 

oranda işaretlendiği, %3,7 ile C şıkkının işaretlendiği gözlemlenmektedir. 

Kontrol grubu son testte verilen cevaplar incelendiğinde tablo göre en fazla doğru cevaplanma 

yüzdesi olan sorular 2, 19 ve 29.sorulardır. 2.soru “Boşaltım sistemini oluşturan yapı ve 

organları model üzerinde göstererek görevlerini özetler” kazanımı doğrultusunda hazırlanmış 

bir sorudur. Boşaltım sisteminde görev alan 5 farklı organ mevcut olup, boşaltım şekilleri farklı 

şekillerde gerçekleştirilmektedir. 2.soruda boşaltım yolu olmayanı bulmaları istenmiştir.  Üç 

şıkta boşaltım yolları verilmiş olup, çeldiricide ise sindirim sistemi kapsamında olup, boşaltım 
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sistemi ile ilişkisi bulunmamaktadır.  19.soru “Destek ve hareket sistemine ait yapıları 

örneklerle açıklar”, “Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller 

kullanarak açıklar”, “Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini model 

kullanarak açıklar”, “Solunum sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller 

kullanarak açıklar” ve “Boşaltım sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde 

göstererek görevlerini özetler” kazanımlarını içermektedir. 29.soru ise “Destek ve hareket 

sistemine ait yapıları örneklerle açıklar.” Kazanımı ile ilişkilidir. 

Grafik 4. Kontrol grubunun 2. 19. 21 Ve 29. soruya ön test ve son testte verdikleri cevaplar 

 

Grafik 4’te kontrol grubunun en fazla doğru cevap verdiği sorular olan 2, 19,21 ve 29.soruların 

şıklarına verildiği cevaplar hem ön testte hem de son testteki veri sonuçları belirtilmiştir.  

2.soruya kontrol grubu öğrencileri ön testte  %44,33 oran ile doğru cevap olan C şıkkı en fazla 

cevaplanmış olup, son testte bu oran %70,37’ye yükselmiştir. Ön testte en fazla işaretlenmeye 

sahip şık %31,03 ile B şıkkı olup, %13,79 ile D şıkkı, %10,34 ile A şıkkı takip etmektedir. Son 

testte çeldiricilerde D şıkkı az bir fark artarak %14,81’e, A şıkkı ise 14,81’e yükselmiştir. B 

şıkkı ise son testte çeldirici olarak işaretlenmediği görülmüştür. 

19.sorunun doğru cevabı B şıkkıdır. Ön testte kontrol grubu tarafından B şıkkı %41,38 ile 

işaretlenirken, son testte bu oran %70,47’ye yükselmiştir. Ön testte de son testte doğru cevap 

en fazla işaretlenen şık olmuştur. Ön testte çeldiriciler incelendiğinde ise, %31,03 ile A şıkkı, 

%13,79 ile hem C hem D şıkkı işaretlenmiştir. Son testte ise %11,11 ile A ve D şıkkı, %3,7 ile 

C şıkkı işaretlenerek ön testte göre üç çeldirici şıkkının da yüzdesinin düştüğü görülmüştür. 

21.sorunun doğru cevabı A şıkkı olarak belirtilmektedir. 21.sorunun doğru cevabı olan A şıkkı 

kontrol grubu tarafından ön testte %44,83’ten son testte %55,56’ya yükseldiği tespit edilmiştir. 

Çeldirici şıkları incelendiğinde ise B ve D şıklarının işaretlenme yüzdeleri ön testten son teste 

doğru azaldığı, C şıkkında ise ön testten son teste arttığı gözlemlenmiştir.  

29.sorunun doğru cevabı C şıkkı olduğu gözlemlenmektedir. Kontrol grubu tarafından 29. 

Sorunun C şıkkının işaretlenme yüzdesi ön testte %44,83 iken, son testte %74,07’ye 

yükselmiştir. C şıkkı hem ön testte hem son testte en fazla işaretlenen şık olmuştur. Ön testte 

çeldiriciler incelendiğinde %20,69 ile A ve D şıkkı, %13,79 ile B şıkkı işaretlenmiştir. Son 

testte ise üç çeldiricinin de yüzdesinde düşüş görülmektedir. D şıkkı %11,11’e, A ve B şıkkı 

ise %7,41’e düşmüştür. 
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Çizelge 14. Son testte doğru cevaplanma yüzdesi en az olan sorular 

Deney grubu Kontrol grubu 

 

 

 
Çizelge 14’te son testte deney ve kontrol gruplarının doğru cevabı işaretledikleri en az olan sorular 

gösterilmiştir. Deney grubunda 14.soru en az doğru olarak işaretlenen soru olarak belirtilmektedir. 

14.soru Fen bilimleri ünitelendirilmiş yıllık planda “Solunum sistemini oluşturan yapı ve organların 

görevlerini modeller kullanarak açıklar.” Kazanımını içermektedir. Kontrol grubunda ise son testte en 

az doğru olarak işaretlenen sorular 11 ve 23.sorular olmaktadır. 11.soru “Besinlerin kana geçebilmesi 

için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar” ve “Sindirime 

yardımcı organların görevlerini açıklar.” Kazanımını kapsamaktadır. 11.soruda organlara ait herhangi 

bir resim verişmediği tespit edilmiştir. 23. Soru fen ünitelendirilmiş yıllık planda “Büyük ve küçük kan 

dolaşımını şema üzerinde inceleyerek bunların görevlerini açıklar.” Kazanımını içermektedir. 

  

 
Grafik 5. Deney grubunun 14.soruya ön test ve son testte verdikleri cevaplar 
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Grafik 5’te son testte deney grubu öğrencilerin en az doğru olarak işaretlediği 

14.sorunun şıklarının cevaplanma yüzdeleri gösterilmiştir. Doğru cevap şıkkı son testte 

%51,85 oranı ile işaretlenmiştir. Ortalamanın üzerinde olmasına rağmen diğer soruların 

işaretlenme yüzdesine bakıldığında daha düşük bir oran olduğu tespit edilmiştir. Ancak doğru 

cevap işaretlenme oranı ön testten son testte artış gösterdiği gözlemlenmiştir. Çeldiricilerden 

ise en fazla işaretlenen D şıkkı olarak tespit edilmiştir.  

 

 
Grafik 6. Kontrol grubunun 11 ve 23.soruya ön test ve son testte verdikleri cevaplar 

 

Grafikte 6’da son testte kontrol grubu tarafından en az doğru olarak işaretlenen 11 ve 

23.soruların şıklarının doğru cevaplanma yüzdesi gösterilmiştir. 11.soruda doğru cevap olan C 

şıkkı cevaplanma yüzdesi ön testten son teste düşüş göstermiştir. 23.soruda ise doğru cevap 

olan C şıkkının cevaplanma yüzdesi ön testten son teste artış gözlemlenmiştir. 11.ve 23.sorunun 

doğru cevaplanması otalamanın altında kalmıştır. 11.soruda D çeldiricisi, 23.soruda ise A 

çeldiricisi ön test ve son testte en az işaretlenen çeldiriciler olduğu tespit edilmiştir.  

 

Çizelge 15. Son testte doğru cevaplanma yüzdesi en fazla olan sorular 
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Çizelge 15’te son testte deney ve kontrol gruplarının doğru cevabı işaretledikleri en fazla olan 

sorular gösterilmiştir. Deney grubunda son testte en fazla doğru işaretlenen 25.soru iken, 

kontrol grubunda 29.soru olduğu tespit edilmiştir. 25.soru fen ünitelendirilmiş yıllık planda 

3
1

,0
3

2
4

,1
4

3
7

,9
3

6
,9

1
3

,7
9

3
7

,9
3

2
4

,1
4

2
4

,1
4

3
3

,3
3

2
5

,9
3

2
9

,6
3

1
1

,1
1

2
2

,2
2

2
2

,2
2

2
9

,6
3

2
5

,9
3

0

5

10

15

20

25

30

35

40

A(%) B(%) C(%*) D(%) A(%) B(%) C(%*) D(%)

Yü
zd

e 
%

11 ve 23.sorunun ön test ve son testte yüzde dağılımı

ön test son test



MUNZUR 4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES 

 

PROCEEDING  BOOK           ISBN: 978-605-71828-6-9         www.munzurkongresi.org        Page | 37 
 

“Solunum sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak 

açıklar.” Kazanımı, 29.soru ise “Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle 

açıklar.” Kazanımını kapsamaktadır.  

 

 
Grafik 7. Deney grubunun 25.soruya ön test ve son testte verdikleri cevaplar 

 

Grafik 7’de 25.sorunun deney grubu tarafından ön testte ve son testte şıklarının cevaplanma 

yüzdeleri gösterilmiştir. Doğru cevap olan D şıkkı ön testte %18,52 oranında işaretlenirken, son 

testte bu oran artarak %88,89’a yükseldiği görülmektedir. Son testte çeldiricilerin işaretlenme 

yüzdelerinin düştüğü hatta A çeldiricisinin hiç işaretlenmediği tespit edilmiştir. 

 

 
Grafik 8. Kontrol grubunun 29.soruya ön test ve son testte verdikleri cevaplar 

 

Grafikte 29.sorunun kontrol grubu tarafından ön test ve son testte cevaplanma yüzdeleri 

gösterilmiştir. Doğru cevap olan C şıkkı ön testte %44,83 iken, son testte artarak %74,07’ye 

ulaştığı gözlemlenmektedir. Ayrıca 29.sorunun sadece son testte değil ön testte de en fazla 

doğru cevaplanan sorular arasında yer aldığı tespit edilmiştir. Son testte çeldiricilerin aldıkları 

oranların ön teste göre azalma olduğu gözlemlenmiştir. 
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SONUÇLAR ve DEĞERLENDİRME 

Çalışmada “Vücudumuzdaki Sistemler” ünitesi sınıf dışı öğrenme etkinliklerle 

bütünleştirilmiş Bağlam Temelli Öğrenme modeline uygun REACT stratejisine uygun 

hazırlanmış ders planlarıyla işlenen ve klasik yöntemle işlenmiş fen bilimleri dersinin 

öğrencinin akademik başarısındaki etkisi araştırılmak istenmiştir. Ön test ve son test olarak 

kullanılan “Vücudumuzdaki Sistemler ünitesi başarı testi” uygulanıp, elde edilen sonuçlar 

SPSS programında analiz edilmiştir.  

Uygulanan ön test verileri sonucunda deney ve kontrol grubu arasında akademi başarı 

yönünden belirgin bir fark olmadığı belirlenmiştir. Deney ve kontrol grubunun  

“Vücudumuzdaki Sistemler” ünitesine ait hazırbulunuşluk seviyeleri benzer olarak 

saptanmıştır. Deney ve kontrol grubunun ünite bitiminde uygulanan son test verileri göz önünde 

bulundurulduğunda ise her iki grubun da değerlerinde artış olduğu gözlemlenmiştir. Ancak 

deney grubunda son test verilerinde kontrol grubuna göre daha fazla artış olduğu saptanmıştır. 

Gerçekleşen artışta sınıf dışı etkinliklerle birleştirilmiş Bağlam Temelli Öğrenme Yaklaşımı 

REACT stratejisi ders planlarının akademik başarıya etkisi klasik yöntemle işlenmiş ders 

planlarına göre daha fazla olduğu düşünülmektedir. Kara ve Çeliker(2019) yapmış oldukları 

5.sınıf “Maddenin Değişimi” ünitesinin Bağlam Temelli Öğrenmeye göre işlenen dersin 

akademik başarının lehine sonuç verdiğini ileri sürmüşlerdir. Kulalıgil (2016) tez çalışmasında 

da “Canlılar Dünyasını Gezelim, Tanıyalım” ünitesinde uygulanan sınıf dışı etkinliklerin 

öğrencilerin akademik başarısını arttırdığını öne sürmüştür. 

Deney ve kontrol gruplarının sayısı 50’den az olduğundan Shapiro Wilks testi uygulanmış olup 

veriler elde edilmiştir. Elde edilen verilere göre akademik başarıda normal dağılım 

göstermediği, sınıf içinde heterojen dağılım olduğu ortaya çıkmıştır. Öğrenciler arasındaki 

bireysel farklılıklar göz önünde bulundurulması, pandemi şartlarından dolayı REACT 

stratejisinin her basamağında sınıf dışı etkinliklere yer verilememesi gibi sebeplerden dolayı 

başarıda heterojen dağılım görülmesi muhtemel beklenmektedir. Shapiro Wilks test sonucunda 

normal dağılım göstermediğinden non-parametrik test olan Mann-Whitney U testi 

uygulanmıştır. Mann-Whitney U test sonucuna göre çalışma sonucunda deney ve kontrol 

gruplarının akademik başarılarında anlamlılık bulunmuştur. Her iki grupta da artış olup, sınıf 

dışı etkinliklerle bütünleştirilmiş Bağlam Temelli Öğrenmeye dayalı REACT stratejisine uygun 

işlenen deney grubunda başarı kontrol grubuna göre daha fazla artmıştır.  

Çalışma bitiminde uygulanan ön test ve son testte deney ve kontrol grubu tarafından sorulara 

verilen doğru cevapların listesi yapılmıştır. Ön testte deney grubunun en az başarılı olduğu 

sorular 26 ve 35.soru kontrol grubunda ise 17.sorudur. Deney ve kontrol grubunun ön testte en 

başarısız olduğu sorular farlılık içermektedir. 26.soru dolaşım sistemi konusuna ait olup, 

kavram tanımı istenmiştir. Öğrencinin hazırbulunuşluk seviyesi ile doğru cevaplanma ihtimali 

düşük bulunan bir sorudur. Ayrıca “alyuvar” ve “akyuvar” kavramları öğrencilerin en fazla 

karıştırdığı terimler arasında gelmektedir. Ayrıca son test verilerine bakıldığında da deney 

grubunda “akyuvar” olan A çeldiricisi %11,11 olup, diğer çeldiricilere göre daha düşük oranda 

iken, kontrol grubunda %33,33 ile A çeldiricisi en fazla işaretlenen şık olmuştur. Kontrol 

grubunda klasik yöntemle işlenen ders planında bu kavramların kavratılmasının daha güç 

olduğu ortaya çıkmaktadır. Deney grubunun REACT stratejisine uygun ders planında “Tecrübe 

Etme” basamağında kan hücrelerinin kavratılmasına ait etkinliğe yer verilmiştir. Bu etkinlikle 

“Kan hücrelerinin yapısı verilmeden sadece görevleri açıklanır.” kazanımın daha iyi 

kavratılması klasik yöntemle işlenen derse göre daha etkin olduğu görülmektedir. Deney 

grubunda ön testte en az doğru olarak işaretlenen diğer soru 35.soru olup, solunum sistemi yapı 

ve organlarını içermektedir. Ön testte çeldiriciler arasında en yüksek oranı deney grubunda 

%44,44 ile kontrol grubunda ise %37,93 ile B şıkkı olmuştur. Doğru cevap A olmasına rağmen 

B çeldiricisinin güçlü olması öğrencilerin gırtlak ile yutağın sıralamasını karıştırmasından 

kaynaklanmaktadır. Son testte deney grubu %70,37 ile, kontrol grubu ise daha az olan %55,56 
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ile doğru cevap olan A şıkkını işaretleyerek doğru cevaba ulaşmışlardır. Ayrıca deney 

grubunda B çeldiricisi %11,11’e düşerken, kontrol grubunda ise %25,93’e düşmüştür. 

Deney grubunda REACT stratejisini planı içeriğinde ikinci basamak olan “Tecrübe Etme” 

bölümünde “Solunum sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak 

açıklar.” kazanıma ait etkinliğe yer verilmiştir. Yapılan etkinlikle deney grubu öğrencilerin 

solunum sistemi yapı ve organlarının sıralamasını daha iyi kavradıkları, kontrol grubunun ise 

bu kazanımda daha başarısız kaldıkları görülmüştür.  

Kontrol grubunda uygulanan ön test sonucunda en az doğru cevap işaretlenen soru 17.sorudur. 

17.sorunun doğru cevabı B şıkkı olup, ön testte deney grubunda %37,04, kontrol grubunda ise 

%6,90 ile işaretlenmiştir. Son testte ise deney grubunda %81,48’e, kontrol grubunda da 

%62,96’ya yükselerek, kontrol grubu doğru cevaplanma yüzdesi deney grubunun altında 

kalmıştır. Çeldiricilere bakıldığında en fazla işaretlenen her iki grupta da C şıkkı olup, son testte 

%7,41’e, kontrol grubunda %14,81’e inerek, kontrol grubunda çeldirici yüzdesi daha yüksek 

kalmıştır. 17.soru “Kalın bağırsak, deri ve akciğerin yapısına girilmeden görevleri özetlenir.” 

Kapsamında hazırlanmış soru olup, REACT stratejisinde bu kazanıma 3.basamak olan 

“Uygulama” bölümünde yer verilmiştir. Klasik yöntemle işlenen derse göre REACT stratejisi 

doğrultusunda hazırlanmış ders planı ile işlenmiş ders ile kazanıma daha fazla ölçüde ulaşıldığı 

ortaya çıkmıştır.  

Hazırbulunuşluk seviyelerini ölçmek için yapılan ön testte deney grubu tarafından en fazla 

işaretlenen sorular 3. Ve 19. Sorulardır. 3.soru deney grubunda %48,15’ten %70,37’ye 

yükselirken, kontrol grubunda ise %27,59’dan %51,85’e yükselmiştir. 19.soruda da deney 

grubunda %48,15’ten %74,07’ye, kontrol grubunda ise %41,38’den %74,07’ye yükselmiştir. 

Ön testte kontrol grubu tarafından en fazla doğru olarak işaretlenen sorular 2, 21 ve 

29.sorulardır. 2.soru deney grubunda doğru cevap olan C şıkkı işaretlenme oranı %25,93’ten 

%70,37’ye, kontrol grubunda ise %44,83’ten %70,37’ yükselmiştir. 29.soru ise deney grubunda 

doğru cevaplanma oranı %33,33’ten %66,67’ye, kontrol grubunda ise %44,83’ten %74,07’ye 

yükselmiştir. Ön testte deney ve kontrol gruplarında en fazla doğru olarak işaretlenen sorular 

2, 3, 19, 21 ve 29.sorulardır. 29.soru hariç diğer sorularda son testte işaretlenen doğru cevap 

yüzdesi deney gruplarında daha fazla ya da kontrol grupları ile eşitlenmiştir. Klasik yöntemle 

işlenen derse göre sınıf dışı etkinliklerle işlenen derste akademik başarının daha fazla arttığı 

tespit edilmiştir.  

Son test verilerine göre en az doğru cevaplanan sorular deney grubunda 14, kontrol grubunda 

ise 11 ve 23.soru olduğundan iki grupta farklılık görülmektedir. Ancak deney grubunda en az 

işaretlenen soru, %40,74, kontrol grubunda ise %31,03 ile işaretlenerek deney grubunda oranın 

daha fazla olduğu tespit edilmiştir. Deney grubunda en az doğru cevaplandırılan soru “Solunum 

Sistemi”, kontrol grubunda ise biri “Sindirim Sistemi” diğer soru ise “Dolaşım Sistemi ”ne 

dâhil olduğu belirlenmiştir.  

Son test verilerine göre en fazla doğru olarak işaretlenen sorular deney grubunda 25. Soru, 

kontrol grubunda ise 29.soru olarak belirlenmiştir. Her iki grupta da farlı soruların daha fazla 

doğru olarak işaretlendiği görülmektedir. 25.soru “solunum Sistemi” 29.soru ise “Destek ve 

Hareket Sistemi” konuları kapsamında ve iki grubunda farklı konularda olup doğru cevaplanma 

yüzdesinin fazla olduğu sorular olduğu tespit edilmiştir.  

Deney ve kontrol gruplarının en az doğru cevaplandırdığı sorular arasında “Destek ve Hareket 

Sistemi”, en fazla doğru olarak cevaplandırdıkları arasında ise “Dolaşım Sistemi “ne ait soru 

bulunmadığı tespit edilmiştir. Her iki grubunda da “Destek ve Hareket Sistemi” konularında 

daha başarılı olduğu, “Dolaşım Sistemi” konularında ise daha az başarı gösterdikleri 

belirlenmiştir.  

Çalışmanın sonucunda, deney ve kontrol gruplarında “Vücudumuzdaki Sistemler” ünitesinin 

klasik yöntemle ve sınıf dışı etkinliklerle bütünleştirilmiş Bağlam Temelli Öğrenme yaklaşımı 

REACT stratejisi planına uygun şekilde işlenmiş dersle akademik başarının arttığı 
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gözlemlenmiş olup, deney grubu ile kontrol grubu kıyaslandığında ise deney grubunun 

lehine bir sonuç çıktığı tespit edilmiştir. Alan yazı taramasında Bozdoğan ve Kavcı(2016), 

Hakan(2020), Küçük ve Yıldırım(2021), Bodur ve Yıldırım(2018), Kulalıgil(2016) 

çalışmalarında sınıf dışı etkinliklerin, Keskin ve Çam(2019), Kara(2016), İnci(2019), 

Tulum(2019), Keskin(2017), Rusçuklu(2017) Bağlam Temelli Öğrenmeye dayalı fen 

eğitiminin akademik başarıda lehine sonuç ortaya çıkardığını desteklemektedir. 

 

GENEL DEĞERLENDİRME ve SONUÇLAR 

Çalışmada 6.sınıf müfredatında yer alan “Vücudumuzdaki Sistemler” ünitesi üzerine ders 

planları hazırlanıp uygulanmıştır. Aynı çalışma farklı sınıf kademesinde ya da aynı sınıf 

kademesinde farklı üniteler üzerinde çalışılabilir. 

Bağlam temelli Öğrenme modeli REACT stratejisi içerisinde sınıf dışı etkinliklere yer 

verilmiştir. Bağlam Temelli Öğrenme modeli içerisinde farlı tekniklere yer verilebilir ya da 

sınıf dışı öğrenme farlı model üzerinde uygulanabilir. 

Pandemi dolayısıyla sınıf dışı etkinlikler planlanırken, sınırlamalar yapılmıştır. Sınıf dışı 

etkinliklerde alan genişletilerek düzenleme yapılabilir.  

REACT stratejisi ders planlarında her konu için hazırlanan ders planlarında en az bir ya da iki 

ya da en fazla üç farlı sınıf dışı etkinliklere yer verilmiştir. Sınıf dışı etkinlikler REACT 

stratejisi ders planı basamaklarında daha fazla yer verilebilir.  
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ÖZ 

Yıllardır dünyanın yarısından fazlası savaşlara sahne olmakta ve bir o kadarı da doğal afetlerden 

etkilenmekte ya da ülkesinin işgali nedeniyle göçe zorlanmaktadır. Milyonlarca insan, başka 

insanların acıları üzerine kurulmuş mutluluklar yaşamaktadır. Fotoğrafçılar özellikle de 

belgesel fotoğrafçılar çağının sorunlarına tanıklık etmenin yanında bu sorunları yansıtmak, 

belgelemek, toplumları bu sorunlardan haberdar ederek çözüm yollarını aramak, savaş, açlık ve 

yoksulluk karşıtı olmak, insanların ezilmişliğinin ve yaşam koşullarının dikkate alınmasına 

çalışmak için toplumsal bellek ve bilinç oluşturmak için kendilerini adamış kişilerdir. Bu tarz 

insani ve merhamet duygularıyla hareket ederek insanın acılarını ve sorunlarını kendine dert 

edinen fotoğrafçılar için “adanmışlık” kavramını kullanmak yanlış olmaz. Belgesel 

fotoğrafçılar için bu adanmışlık, herhangi maddi bir karşılık olarak yapılabilecek kadar basitçe 

tanımlanacak bir şey değildir. İnsan acıları üzerinden fotoğraflar üreten günümüz belgesel 

fotoğrafı ve fotoğrafçılarının merhamet, hümanizma ve adanmışlıkları aynı zamanda onların 

psiko-sosyal durumunu özetleyen en önemli göstergeler haline geliyor.  

 

Anahtar kelimeler: Fotoğraf, Belgesel Fotoğraf, Toplumsal Bellek, Toplumsal Bilinç   

 

Documentary Photography of Compassion, Humanism and Devocation 

 

ABSTRACT 

For years, more than half of the world has been the scene of wars, and as many have been 

affected by natural disasters or forced to migrate due to the occupation of their country. Millions 

of people live happiness built on the suffering of other people. Photographers, especially 

documentary photographers, are dedicated to witnessing the problems of the age, as well as to 

reflect and document these problems, to inform the society about these problems and to seek 

solutions, to be against war, hunger and poverty, to try to take into account the oppression of 

people and their living conditions, to create social memory and consciousness. are persons. It 

would not be wrong to use the concept of "devotion" for photographers who take care of 

people's pain and problems by acting with such humanitarian and compassionate feelings. For 

documentary photographers, this dedication is not something that can be simply defined as any 

monetary reward. The compassion, humanism and devotion of today's documentary 

photography and photographers, who produce photographs based on human suffering, also 

become the most important indicators that summarize their psycho-social situation. 

 

Keywords: Photography, Documentary Photography, Social Memory, Social Consciousness 
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Giriş 

Belgesel fotoğraf; insanların kültürlerinin, yaşam biçimlerinin, toplumsal değerlerinin, siyasal 

ve toplumsal hareketlerinin, toplumun kendisine veya bir başka topluma fotoğrafçının kendi 

bakış açısıyla yorumlanıp aktarıldığı bir tarz olarak tanımlanabilir. Bu anlamda belgesel 

fotoğrafı, çağdaş sorunlara ilişkin duygu ve düşüncelerin aktarıldığı bir araç olarak da 

nitelendirebiliriz. Sosyolojik araştırma süreçlerinden birisi de fotoğraf çekmek ve fotoğraflarla 

herhangi bir olayı, tarihi ve sorunu belgelemektir. Çünkü toplumsal bir soruna yaklaşımda 

“söz” unutulup giderken “görüntü” hem kalıcı olabilmekte hem de sorunun çözümü ve ortadan 

kaldırılması konusunda birer kanıt oluşturmaktadır.  

Belgesel fotoğrafçılar belli bazı siyasal koşullarda, farklı coğrafyalarda olup biten gerçekler 

hakkında toplumların bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi ve kamuoyu oluşturulmasında öncü 

rol üstlenmişlerdir. “Göz tanıklığı” yaparak diğer insanlar adına olaylara tanık olmak ve 

aktarmak belgesel fotoğrafın ve dolayısıyla fotoğrafçılarının öncelikli görevidir. Çünkü 

belgesel fotoğraf, gerçekliği yalnızca yorumlamakla kalmayıp aynı zamanda dünyanın da 

yorumunun yapıldığı bir alandır. Bu anlamda belgesel fotoğraf, olup bitene müdahale etmek, 

ideolojik bir mesaj vermek, var olan sorunlara karşı çözüm yollarının bulunmasına katkıda 

bulunmak gibi özelliklere sahiptir. (Sontag:1993:7) Bu anlamda belgesel fotoğrafın toplumsal 

bellek ve bilinç oluşturmadaki rolü tartışılmayacak kadar büyüktür.  

Belgesel fotoğrafçılar, dünyanın neresinde olursa olsun ele aldığı konuları gerçeğe sadık 

kalarak, onu tarihsel gerçekliği içinde sunmak durumundadır. Çektiği her bir fotoğrafın 

yayınlanması, dağıtılması ve paylaşılması fotoğrafçıya çok önemli toplumsal sorumluluklar 

yükler. Bu sorumlulukla fotoğrafçı, insanların yaşam biçimlerini, yaşadıkları toplumsal yapı 

konumunu, kültürlerini, içinde bulunduğu ekonomik, tarihsel ve siyasal konumlarını, kendi 

teknik, ideolojik ve sanatsal bilgi birikimiyle yorumlayarak görüntülemektedir. Teknik, 

ideolojik ve estetik olarak özel bir bakış açısıyla yorumlanarak oluşturulan belgesel fotoğrafı 

etkili kılan şey doğrudan doğruya fotoğrafı çeken kişinin konuya bakış açısı, kompozisyonu ve 

yorumudur diyebiliriz.  

Fotoğrafın insan yaşamına girdiği günden bu yana çatışmalarda, savaşlarda, açlık ve kıtlık 

yaşanan yerlerde, kısaca insani sorun olan her coğrafya ve kültürlerde herkesten önce 

fotoğrafçılar bulunmuşlardır. Bu fotoğrafçılar diğer tüm insanlar adına olaylara, vahşete, 

yaşananlara ve olup bitenlere göz tanıklığı etmiş ve onları fotoğraflayarak birer belge ve kanıt 
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olarak sunmuşlardır. Yakın tarihimizin yaşayan en önemli fotoğrafçılarından birisi 

olan James Nachtwey bu konudaki şunları söylemektedir:  

“En trajik ve yıkıcı olanı açlık ve kıtlıktır. Aslında bu açlık doğanın değil savaşın bir sonucudur. Bu aslında en 

eski kitle imha silahlarından birisidir. Oldukça ilkel ama bir o kadar da etkili. Yiyecek verilen merkezlerde çekilen 

açlık mağdurlarının fotoğrafları herkes için önemlidir. Bizler insanların değil onlara yardım etmeden açlıktan 

ölenlerin fotoğraflarını çekiyoruz. Arkamıza bakmadan uzaklaşıyoruz. Fotoğraflar, içinde her zaman diğer 

insanların trajedisini ve mutsuzluğunu barındırıyor. Bu olsa olsa insanların dikkatini bu sorunlara odaklanmasını 

sağlayan acı bir mutluluktur. Bu olayları görmeliyiz ve elimizden geldiğince bir şeyler yapmalıyız. Eğer biz 

yapmazsak bu işi kim yapacak?” (Frei: 2001).  

 

 

James Nachtwey, Afrika İnsani Yardım Kampında, 1990 

 (https://www.magnumconsortium.net/people/NAJ) 

 

James Nachtwey’in yaklaşımı bize, fotoğrafçıların sadece çağa tanıklık etmediklerini, 

toplumsal eleştiri ve idealizmde somutlaşan hümanist anlayışın da öncüleri olduklarını 

gösteriyor. Çünkü belgesel fotoğraf, özünde hümanist bir misyon taşır ve bu misyon, acı çeken 

insanların, göçmenlerin, ezilenlerin, savaş ve sömürüye maruz kalan masum insanların hakkını 

korumak ve bunları kamuoyuna duyurarak (fotoğraflarla göstererek) toplum vicdanını harekete 

geçirmek amacını güder. Sömürüye, sistemin bozukluğuna karşı yürütülen mücadele içinde 

meydana gelen hümanist fikirlerin temel ilkesi, bireyin özgürlüğünü savunmak, her insanın 

uyumlu gelişmesini ve sosyal baskıdan kurtulmasını sağlamaktır. Belgesel fotoğraf tarzının en 

önemli yaklaşımlarından birisi olan ve “toplumsal belgeci” fotoğrafın temelinde de hümanizma 

yatmaktadır. Fotoğraflar, kişilerin ve toplumların merhamet duygusunu harekete geçirerek 

farkındalıklarını artırmayı ve empati kurdurmayı hedefler, bu anlamda izleyicilerin dikkatini 

çeker ve betimlediği kötü olayları düzeltmek için harekete geçirmeyi amaçlar. (Dayı:2019:220) 

 

Belgesel fotoğrafın tarihine baktığımızda, ilk örneklerinin 1842 yılında David Octavius Hill ve 

Robert Adamson’ın çektiği 470 adet İskoç din adamı ve balıkçılarının fotoğrafları olduğu 

https://www.magnumconsortium.net/people/NAJ
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söylenebilir. Bu fotoğrafçıların amaçları, balıkçıların daha iyi tekne donanımı 

edinmeleri ve açık denizlerdeki güvenliklerinin sağlanması için gerekli koşulların 

oluşturulmasıydı. 1855-1856 yıllarında Roger Fenton Kırım Savaşı’nı, 1861-1865 yılları 

arasında ise Matthew Brady ve arkadaşları Amerikan İç Savaşı’nı belgeleyerek savaşın çirkin 

yüzünü ortaya koydular. 1870’li yıllarda John Thomson, “Londra’da Yaşam” adlı çalışmasıyla 

Londra’nın yoksul insanlarını ve çeşitli mesleklere ait belgeleme çalışmalarını gerçekleştirdi. 

1870’lerden itibaren 1900’lü yılların başına kadar Amerika Birleşik Devletleri’nde önce Adam 

Clark Vroman sonrasında Edward S. Curtis’in kızılderililerin fotoğraflarını çekmeleri, 

kaybolmakta olan bir kültürün belgelendiği ve dünya kamuoyuna sunulduğu çok önemli 

belgesel çalışmalardır. 1880-1890 yılları arasında yine Amerika’da Jacob Riis “Öteki Yarı 

Nasıl Yaşıyor” adlı projesiyle New York gecekondularındaki sefalet içindeki yaşamın, 1900’lü 

yılların başında da Lewis Hine yoksulların, göçmenlerin ve çocuk işçilerin fotoğraflarını 

çekmişlerdir. (Özdemir:2019). Jacob Riis’in başlattığı toplumsal reformcu etkinlik Lewis Hine 

tarafından sürdürülmüş, 19. yüzyılın sonlarından 20. yüzyılın başına kadar Lewis Hine, çocuk 

emeğinin sömürülmesini, çocukların kötü şartlarda ve ağır işlerde çalıştırıldıklarını göstermek 

ve bu çocuklar için bir şeyler yapılması gerektiğini vurgulamak amaçlı fotoğraflar çekmiştir.   

 

1920’lerde Almanya’da August Sander, “20.Yüzyıl İnsanı” ve “Çağın Görünümü” başlıkları 

altında topladığı, Alman toplumunun meslek ve sınıflarına örnek olacak grupların fotoğraflarını 

çekmiştir. Sander, bu fotoğraflarıyla 1920-1940 yılları arasındaki Alman toplumunun 

tipolojisini oluşturmuş ve Nazi iktidarının “saf” Alman ırkı yaratma fikrine karşı muhalif tavrını 

ortaya koymuştur. 1930’larda ise Amerika’daki ekonomik kriz, özellikle tarım sektöründe 

çalışanları ve göçmenleri etkilemiştir. Ülkedeki ekonomik krizin atlatılmasına yönelik olarak 

Roy Stryker başkanlığında oluşturulan FSA (Farm Security Administration) “Çiftçi Güvenliği 

Yönetimi” çerçevesinde yoksul halkın belgelenmesi için bir grup fotoğrafçı görevlendirilmiştir. 

Bu fotoğrafçılar arasında Dorothea Lange, Walker Ewans, Russel Lee ve Ben Shahn gibi 

fotoğrafçılar bulunuyordu. En iddialı fotoğraf projesi olan FSA projesi, tümüyle gelir düzeyi 

düşük gruplarla ilgilenmiş bir toplumsal belgeci çalışma örneğidir.  

 

Fotoğrafların kullanımı 1936’da ABD’de yayınlanmaya başlayan LİFE dergisiyle gelişmişti. O 

dönemlerde dünya, en çalkantılı dönemlerinden birini daha yaşıyordu. Hayatlar değişirken, 

toplumsal düzenler sarsılırken, savaşlar olanca acıları yaşatır, sınırlar yeniden çizilirken, 

fotoröportajlar olan bitenleri göstererek anlatıyordu. 1947’de kurulan Magnum Ajansı bu 
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ekolün usta fotoğrafçılarını yetiştiren ocak oldu. 1947 yılında altı farklı ülkeden altı 

belgesel fotoğrafçının kurduğu ve aralarında H.Cartier Bresson, Werner Bischof, David 

Seymour, Ernst Haas, George Rodger ve Robert Capa gibi fotoğrafçıların bulunduğu Magnum 

Ajansı fotoğrafçıları, başta II.Dünya Savaşı’nın bütün cepheleri olmak üzere, Kore, Vietnam 

ve İspanya’da çalışmalar yapmışlar ve fotojurnalizmi zirveye çıkararak fotoğrafın toplumsal 

bilinç oluşturmadaki önemini ortaya koymuşlardır. Belgesel fotoğrafçılar ya da fotojurnalistler, 

dünyanın sorun yaşanan her köşesindeki insan acılarını görsel belgeler olarak sunarak savaş, 

açlık ve yoksulluk karşıtı düşüncelerin filizlenmesi sağlamışlardır. Bir başka deyişle Magnum 

fotoğrafçıları da çektikleri fotoğraflarla toplumsal bellek ve bilincin oluşmasında önemli roller 

üstlenmişler ve siyasal güçlerin kararlarını tartışılır hale getirmişlerdir. Çünkü fotoğraf özellikle 

de belgesel fotoğraf, nesnel bir kanıt değil, fotoğrafçının tanıklığının kanıtı olarak bir anlam 

taşır. Gerçeğin görünümlerine bağlı kalarak hayattan alıntılar yapar ve bunları anlamlı bir 

bütünlük haline getirerek tanıklık üstünden bir hikaye kurar. Aynı zamanda da konuyu 

derinlemesine ele alan, farklı yanlarıyla göstermeye çalışan fotoğrafçının öznel algısını fotoğraf 

diliyle ifade etme pratiğidir.(Sontag:1993:209) Bu yönüyle de belgesel fotoğraf, çağının 

tanıklığı yanında birer de kanıt durumundadır. “Göz tanıklığı” yaparak diğer insanlar adına 

olaylara tanık olmak ve aktarmak belgesel fotoğrafın ve dolayısıyla fotoğrafçılarının öncelikli 

görevidir. Çünkü bu tarz fotoğrafların amacı dürüst bir tanık ve kanıt olarak ortaya 

konmaktadır.  

 

Fotoğrafın icadından bu yana insani bir sorunun olduğu her yerde ortaya çıkan belgesel 

fotoğrafçıların bakışları bir “doğrudan bakış”tır. Bu bakış da tamamen toplumsal olmak 

zorundadır. Vicdan ve duygu sömürüsü yapmayan, sistemi görsel belgelerle eleştiren ve 

toplumun acı gerçeklerine tanıklık eden fotoğrafik görüntüler, toplumsal bilincin oluşmasında 

en önemli etkenlerdendir. Bu yönüyle de belgesel fotoğraf, çağının tanıklığı yanında birer de 

kanıt durumundadır. Örneğin, Eugene Smith’in, Japonya Minamata’da denize atık bırakan bir 

fabrikayı fotoğraflaması, fabrika atıklarından etkilenen balıkları, balıkçıları ve bu kirlilikten 

etkilenen insanların sağlık durumlarının ortaya konmasıyla balıkçılar için kamuoyu 

oluşturulmuştur. Oluşturulan bilinçle fabrika kapatılmış ve etkilenen insanlara tazminat 

ödemeye mahkum edilmiştir.  
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Şekil 2. Eugene Smith_Minamata,1972. 

https://www.magnumphotos.com/newsroom/health/w-eugene-smith-minamata-warning-to-the-world/  
 

Bu anlayışla 1982 yılından beri toplumsal belgesel fotoğraf projeleri gerçekleştirerek Amerikan 

toplumunun eleştirisini yapan bir fotoğrafçıdan, Ken Light’tan söz etmek gerekir. 1950 New 

York doğumlu Ken Light, Mother Jones Uluslararası Belgesel Fotoğraf Fonu’nun 

kurucularından birisi ve Kaliforniya Berkeley Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak 

çalışmış bir fotoğrafçıdır. “Rüyanın Ötesindeki Amerika” adıyla bir araya getirdiği “Texas 

Ölüm Sırası” ve “Appalachia USA” projelerinde çektiği fotoğrafları, idam edilmelerini 

bekleyen mahkumların günlük yaşamlarını, Amerikan eyaletlerinin en yoksulu olan Batı 

Virginia’da yaşayan insanların, maden işletmelerinin kapatılmasından sonra sürdürdükleri 

yaşam mücadelesini ve değişen toplumsal yapıyı göstermektedir. “Teksas Ölüm Sırası” (Texas 

Death Row) adlı fotoğraf projesiyle “Rüyanın Ötesindeki Amerika”nın eleştirisini yapmakta ve 

ABD’de halen yürürlükte olan ölüm cezasının kaldırılması için kamuoyu oluşturmaya 

çalışmaktadır.  

 

Şekil 3. Ken Light, Teksas Ölüm Sırası, 1982 

https://www.kenlight.com/ 
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1980’lerde ülkemizde belgesel fotoğraf çalışmaları yapan fotoğrafçılar oldukça fazla 

görünmekle beraber toplumsal bir soruna dikkat çekmek ve var olan soruna çözüm yolları 

aranmasını sağlamak için uğraş verenler çok azdır. Toplumsal belgeci türde çalışmalar yapan 

fotoğrafçılar arasında Fikret Otyam ve İbrahim Demirel dikkat çekmektedir. Fikret Otyam'ın 

Güneydoğu Anadolu gerçeğini belgelemesi ve sorunlarının çözümü için verdiği mücadele, 

belgesel fotoğrafçının sanatsal ve ideolojik yönün yanında asıl hümanist düşüncenin ürünüdür. 

İbrahim Demirel'in çalışmaları arasında Fikret Otyam ile yaptığı Doğu Anadolu yolculuğundan 

oluşturduğu "Eğer Bizi Sual Eden Olursa", 1980 yılında yurtdışında çalışan vatandaşlarımızı 

görüntülediği "Almanya'daki Türkler" (Orada İnsanlarımız Var Uzakta), "Anadolu'yum Ben", 

"Göçerler", 1991 yılında Zonguldaklı maden işçilerinin Ankara yürüyüşünü anlatan "Grevde 

Bir Gün", Gelibolu orman yangınını anlatan "Gelibolu'dan Mektup Var" adlı belgesel fotoğraf 

çalışmaları önemli bir yer tutmaktadır. Seçtiği konular ve bu konularda yaptığı fotoğraf 

çalışmaları İbrahim Demirel'in demokratik kişiliği ve sanatıyla hümanist bakış açısı, yorumu, 

sanatçı ve toplumsal belgeci tavrıyla önemli bir misyonun sonuçlarıdır. Demirel, bu 

çalışmasıyla ekonomik nedenlerle dili, dini ve kültürü kendi kültürlerinden çok farklı 

topraklarda çalışmak zorunda kalan insanların içinde bulundukları durumu hümanist bir 

yorumla fotoğraflamış ve belgelemiştir. Demirel bu çalışması ile "gurbetçiler"in sorunlarını 

fotoğrafın evrensel ve hümanist diliyle ortaya koymuştur. Ünlü yazar Max Frisch, Demirel'in 

fotoğraflarını gördükten sonra "Biz işçi çağırmıştık, baktık ki gelenler İNSAN" 

(Demirel:1995:25) 

 

Savaşın haberini yapmak ve fotoğraflarını çekmek üzere 25’ten fazla savaşta fotoğrafçı olarak 

bulunan Coşkun Aral’ın çalışmalarına baktığımızda ise savaşın tüm vahşetini görmek 

mümkündür. Bir grup meslektaşıyla açtıkları “Başka Bir Dünya Afganistan” adlı Fotoğraf 

Sergisi ve “Sözün Bittiği Yer” adını verdiği fotoğraf albümünde savaşa ait tüm gerçekleri 

kamuoyuna sunan Coşkun Aral, “Bu görüntüleri görmediği taktirde dünyada olup bitenlere 

karşı bir duyarlılık ve bilinç oluşmayacaktır. Ancak, savaşın vahşetini göstermek için kopmuş, 

parçalanmış insan bedenlerini göstermek gerekmez, bazen bir gözün bakışı tüm acıları 

anlatabilir.” diyor. Coşkun Aral’ın sadece savaş değil insani sorun yaşanan her konuda 

çalışmalar yaptığını da görmekteyiz. Aral, küresel bir sorun olan ve modern dünyamızın sürekli 

bir fenomeni haline gelen mülteci krizleri konusunda düzenlenen uluslararası bir sergide göçe 

zorlanan insanları çektiği fotoğraflarıyla yer almıştır. Küratörlüğünü Visioncy Ajansı Direktörü 

Patrice Vallette’in yaptığı ve aralarında dünyanın farklı ülkelerinden birçok foto muhabirinin 
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mülteci fotoğraflarından oluşan Exodus-Deja Vu. başlıklı sergi dünyadaki zorunlu 

göçler ve mültecilik konusunu ele alan dikkate değer bir organizasyon olmuştur. Exodus-Déjà 

Vu'da milyonların gerçekliğini ortaya çıkarmayı ve ortaya koymayı görevleri olduğunu 

söyleyen bu fotoğrafçılar dünyanın dört bir yanında tanık oldukları insanlık dışı durumlara 

dikkat çekmek için ortak çabalarıyla bir araya gelmeleri hem hümanist duygularının hem de 

toplumsal sorumluluklarının bir sonucudur. (http://www.exodus-dejavu.com/photographers) 

 

Şekil 5. Coşkun Aral "Exodus: Deja Vu"  

http://www.exodus-dejavu.com/photographers 

  

Yoksulluğun, açlığın, zorunlu göçe maruz kalmış, zulme uğramış insanların ve savaşın 

fotoğrafları neden çekilir? Fotoğraf aracılığıyla bütün tarih boyunca var olmuş insan davranışını 

ortadan kaldırmak mümkün müdür? Bu düşünce kendi çapında gülünç karşılanabilir. Ancak 

fotojurnalistleri ve belgesel fotoğrafçıları motive eden tam da budur. Çünkü fotoğrafın etkisi ve 

gücü onun insani yetenekleri altında yatmaktadır. Eğer insanları yerinden, yurdundan, canından 

eden savaş, insanlığı ortadan kaldırmaya yeltenirse fotoğrafı, savaşların yadsınması, yani 

içindeki etken madde olarak savaşın panzehri olarak düşünebiliriz. 

Örneğin Susan Sontag bu tür savaşın dehşetini hatta vahşetini gösteren fotoğraflar hakkında, 

yayınlanan acı ve vahşet görüntülerinin, değişen dünya algısında kuşkuyla karşılandığını, 

görende şefkat duygusu uyandırmadığını ve hatta daha da ileri giderek her birimizin bu acıları 

dikizleyen birer röntgenci olduğumuzu yazar. (Sontag:2004) David Campbell ise; izleyicileri 

şoke eden ve üzüntü uyandıran merhamet fotoğraflarının gerçeğin ancak sembolik bir temsili 

olması nedeniyle “anonim mağduriyet ikonografisi” yarattığından söz eder. 

(Campbell:2003:69-96) 

Başta Nachtwey olmak üzere, dünyanın farklı coğrafyalarında yaşanan vahşeti ve insan 

acılarını fotoğraflayarak birçok platformda yayınlayan fotoğrafçılar, Amerika’dan uzaktaki 
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konuların üzücü ve merhamet bekleyen tüm görüntülerini sansürsüzce kullanmakta 

tereddüt etmemişlerdir. Ancak Paul Lowe, belgesel fotoğrafçıların şiddet eylemini ya da acı 

çekenlerin kendilerini değil, geride bıraktıkları izleri tasvir ederek şiddetin dozunu farklı bir 

dille gösterme potansiyelini keşfettiklerini aktarır. (Lowe:2018:76). 

 

Fotoğrafın kitleleri bilgilendirici, harekete geçirici ve ilgilisine yardım sağladığı bir yanı 

olduğu, hümanist fotoğrafçılığın ve özellikle toplumcu belgeci fotoğrafçılığın, mağdurlara 

yarar sağladığı bilinmektedir. Çünkü hümanizma ya da insancılık, insanın kaderinin kendisi 

dışında başka hiçbir şeyde bulunamadığı insana yaraşır bir yaşama, insanın kendi çabasıyla 

ulaşabileceği kabulünden gelir. Fotoğraflar, kişilerin ve toplumların merhamet duygusunu 

harekete geçirerek farkındalıklarını artırmayı ve empati kurdurmayı hedefler. Bu anlamda 

izleyicilerin dikkatini çeker ve betimlediği kötü olayları düzeltmek için harekete geçirmeyi 

amaçlar. Dünya fotoğraf tarihinde, özellikle Magnum’un bakış açısıyla gelişen süreçte, savaş 

karşıtlığı, insan sevgisi ve hümanizma neredeyse fotoğrafçılığın standartlarını oluşturmuştur. 

(Oral:2000:101)  

 

Ankara Fotoğraf Sanatçıları Derneği AFSAD’ın 2010 yılındaki “Tekel Direnişi” çalışması 

fotoğrafın ve fotoğrafçıların muhalif söylemlerini ortaya koyan etkili ve farklı bir dili olan 

projedir. Hümanist duyarlılık ve eleştirel bakış açısı ile tanıklık yapan fotoğrafçılar, görsel 

kanıtlarla her türlü insani sorunları gündeme taşımaktadırlar. 2006 yılından buyana “AFSAD 

Toplumcu Gerçekçi Belgesel Fotoğrafçılar Atölyesi” eğitmen Mehmet Özer 

koordinatörlüğünde “Cumartesi Anneleri”, “Tekel İşçileri Direnişi” “Gezi Direnişi”, “Surdibi 

Düşleri” ve “Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği” gibi birçok konuda fotoğraf projeleri 

gerçekleştirdiler. Mehmet Özer, toplumsal sorunlara yaklaşımını, fotoğrafın hümanist dilinin 

hem fotoğrafçının kendisini hem de toplumu değiştirdiğini ve bir itiraz dili yarattığını belirtir.   
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Şekil 8. AFSAD Toplumcu Belgesel Fotoğraf Atölyesi_2018 

 

https://kontrastdergi.com/en/proje-kitap-afsad-toplumcu-gercekci-belgesel-fotograf-atolyesi-toplumsal-

cinsiyet-esitsizligi-ve-siddet-belgesel-fotograf-calismasi-2016-2018/ 

 

 

Ülkemizde son yıllarda yapılan bir başka belgesel fotoğraf projesi ise “Memleketimden Görsel 

Hikayeler (MGH)” başlıklı çalışmadır. Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu’nun (TFSF) 2017-

2019 yılları arasında yaptığı geniş kapsamlı belgesel fotoğraf projesi MGH, bireysel belgesel 

fotoğraf projelerinden farklı olarak geniş katılımlı ve sistemli bir çalışmanın belki de ilk 

örneğidir diyebiliriz. 2017 yılında başkanlığını yaptığım Türkiye Fotoğraf Federasyonu’nun 

üye derneklerindeki fotoğrafçılara açık olan bu editöryal belgesel fotoğraf çalışmasını 

başlatmıştık: “Memleketimden Görsel Hikayeler”. Kısaca MGH Projesi diyebileceğimiz bu 

projenin TFSF Koordinatörü Dr. Sefa Ulukan, editörlüğünü değerli fotoğrafçılarımız Özcan 

Yurdalan, Yusuf Aslan ve Aykan Özener yaptı. (https://mgh.tfsf.org.tr/tr/anasayfa)  

 

MGH çalışmasına 30’dan fazla fotoğraf derneğinden 300’den fazla fotoğrafçı 240 belgesel 

fotoğraf projesiyle katıldı. TFSF başkanlığı nezdinde proje koordinatörleri ve editörler, 

sırasıyla Ankara, Muğla, Adana, Edirne, İzmir, Kuşadası, Bodrum, Mersin ve tekrar Ankara’da 

olmak üzere bölge derneklerinin ev sahipliğinde bölge toplantıları, editör çalışmaları ve proje 

değerlendirmeleri yapıldı. Son olarak projede seçilen fotoğrafların işlenmesi, proje yazıları, 

fotoğraf altı yazıları, proje sahiplerinin özgeçmişlerinin hazırlanması son kontrollerinin 

yapılmasıyla tamamlanmış oldu.  

 

https://mgh.tfsf.org.tr/tr/anasayfa
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Bu proje her birisi çeşitli kültür ve coğrafyada yaşayan fotoğrafçılarımızı sistematik 

bir proje çalışma sistemine katarak öğrenme, proje yönetimini geliştirme ve bunu uygulayarak 

toplumsal bellek ve bilinç oluşumuna katkıda bulunmalarını sağlamak için üyesi oldukları 

fotoğraf derneklerinin çatı kurumu federasyona aidiyet duygularını geliştirmekti. Sonuçta 26 

fotoğraf derneğinden 135 fotoğrafçı, 86 farklı hikâye ve 7200 fotoğraf ile TFSF MGH Projesi 

Ocak 2018’de başladığı bu hedefine 2020 yılının Mart ayında hedefine ulaşmış oldu. Böylesine 

kendine özgü, geniş katılımlı editöryal belgesel fotoğraf projesinin başka bir örneği olmamıştır.  

 

2021 yılı başlarında Özcan Yurdalan’ın koordinasyonunda başlatılan “Antroposen Çağda 

Belgesel Hikayeler” geniş katılımlı fotoğraf projesi uluslararası benzer projelerin ülkemizdeki 

uzantısı olarak dikkat çekmektedir. Projede ülkemizin farklı bölgelerinden yaklaşık 150 kadar 

fotoğrafçı bu belgesel hikayeler projesinde gönüllü olarak yer almakta ve aktivist bir görev 

üstlenmektedir. 2000 yılında kimyager Paul Crutzen’in dile getirdiği “antroposen” tanımı ile 

jeolojik çağda insan egemenliğinin etkisi ifade edilmişti. Başlangıç olarak da sanayi devrimi 

olan 1850’li yılların alınması uygun görülmüştü ancak kimi bilim adamları bu sürecin James 

Watt’ın buhar makinasını icat ettiği 1750’li yıllara dayandırmayı dile getirmektedir. Dikkat 

çeken bu dönem fotoğrafın icadının bu tarihlerle çakışmasıdır. Dolayısıyla bu durum aklımıza 

iki soru getiriyor: “Antroposen çağda fotoğraf” dediğimizde fotoğrafın icadından günümüze 

kadar olan fotoğrafı mı tanımlamalıyız? Tabii ki böyle olmaması gerekir. Bu süreç defalarca 

ele alındı. Bu süreçte yer alan fotoğrafçılar hem özgeçmişleri hem de ortaya çıkardıkları işlerle 

tarihte yerlerini aldılar. O zaman dikkatimizi “antroposen çağ” tanımı yapılmasının nedenine 

vermemiz doğru olacaktır. Konuşulması ve ele alınması gereken şey yani “tema” bu olmalıdır. 

Bu da konu başlığı olarak artık çoğu insanın ve medyanın dilinde olan “İKLİM KRİZİ” 

olacaktır. (Atilla:2021, https://www.arthenos.com/antroposen-cagda-neler-oluyor/) 

 

Diğer soru ise bu çağda fotoğrafçının rolü ne olmalıdır? İşte burada “belgesel fotoğraf” 

bahsedilmesi gereken kavram. Fotoğrafçı, insanın dünyayı ve yaşamı yok edişine seyirci 

kalmadan bu hızlı çöküşün durdurulması hiç değilse yavaşlatılması için görsel hikâye 

anlatıcılığını kullanmak sorumluluğundadır. Çünkü fotoğrafçı muhalif olduğu kadar aktivisttir. 

Fotoğrafçı, gelişmiş görme becerisi ile “iklim krizi” konusunda farkındalık yaratabilecek 

görselleri sunarak yaşama, dünyaya, evrene ve gelecek nesillere olan sorumluluğunu yerine 

getirme çabasındadır.  
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Sonuç olarak; bir sorun hakkında bilgi sahibi olmamak, onu görmeyerek yok saymak 

anlamına gelmemelidir. Toplumların bilinçlendirilmesi ve sorunlara karşı kamuoyu 

oluşturulmasında belgesel fotoğrafın ve fotoğrafçılarının etkisi tartışılmaz. Hümanist duyarlılık 

ve eleştirel bakış açısı ile tanıklık yapan belgesel fotoğrafçılar, görsel kanıtlarla her türlü insani 

sorunları gündeme taşımaktadırlar. Toplumsal kesimleri ilgilendiren her türlü konuda, olaya 

tanıklık etmenin yanında bunları göstermek, diğer insanları bilgilendirerek onları harekete 

geçirmek, fotoğraflarıyla toplumsal bir bilinç oluşturmak; en kısa ifadeyle hümanist 

duyarlılığın bir gerekliliğidir. Fotoğrafın toplumsal bellek ve bilinç oluşturmadaki rolü artık 

kabul edilen bir gerçektir. Bu sorumlulukla fotoğrafçı, insanların kültürlerini, yaşam 

biçimlerini, toplumların içinde bulunduğu tarihsel ve siyasal konumlarını, kendi sanatsal ve 

ideolojik birikimiyle yorumlayarak kaydederler. Dünyada bu kadar savaş, yıkım, katliam 

gerçekleşirken fotoğrafçıların sadece fotoğraf yoluyla mutlak pozitif bir dünya yaratamayacağı 

görülmektedir. Ancak fotoğrafçıların şok etmek ve dikkat çekmek adına sundukları 

fotoğrafların çoğu zaman yüzeysel kaldığı ve ikonografik fotoğraflarla sembolik görüntüler 

yarattığı görülmektedir. Hümanizma, merhamet ve adanmışlıklarla sembolleşen bu 

fotoğraflarda ise fotoğrafçıların konuya yaklaşımları ve yorumlarıyla anlatım biçimlerinin 

geliştiğini söylemek mümkündür.  
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DERGÂH MECMUASI VE MAHMUD NEDİM’İN 1921 TARİHLİ 

YAZISINDA “HİNT DRAM MÜZİKALLERİ” 

 

Erdal KURTÇU 1 
1 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 0000-0002-7370-6210  

ÖZET 

Dergâh Mecmuası, 1921 - 1923 yılları arasında İstanbul’da faaliyet gösteren dönemin önemli 

yayın kuruluşlarından biridir. Kurtuluş Savaşı’nın devam ettiği bu süreçte, edebiyat, tarih ve 

güzel sanatlar alanındaki yayınlarıyla, savaşa dair umutların artırılması ve milli duruşun 

desteklenmesini amaçlayan dergi, halk tarafından ilgi ile takip edilmiştir. Dergide, güzel 

sanatlar alanında; müzik, tiyatro gibi konularda makalelere yer verilmiştir. Bu çalışmada, 

derginin birinci cildinde yer alan “Asya’da Musikili Tiyatrolar 1 – Hint Dram Müzikalleri” 

başlıklı yazı, Osmanlı Türkçesinden günümüz Türkçesine çevrilmiş ve incelenmiştir. Mahmut 

Nedim’in kaleme aldığı ve Rumi takvime göre 20 Temmuz 1337 (20 Temmuz 1921) tarihinde 

yayımlanan bu yazıda müzikli tiyatronun tarihsel gelişimi ve bu çerçevede Hint dram 

müzikalleri ele alınmıştır. Mahmud Nedim’in bahsi geçen makalede yer verdiği görüşlerine 

göre; müzikli tiyatro denildiğinde ilk akla gelen Batı operaları olsa da Doğuda yüzyıllardır 

süregelen müzikli temsiller bulunmaktadır. Kadim Türk orta oyunları gibi, birçok Doğu 

ülkesinde bu sanata ait örneklerin varlığı bilinmektedir. Hint tiyatrosu, kıtada ortaya çıkan 

sahne sanatlarının en kadimidir. Bu sebeple, müzikli tiyatronun Hindistan’da doğup buradan 

diğer ülkelere yayıldığına dair bir kanaat oluşmaktadır. Bazı Avrupalı yazarlar Hint dramlarının 

Yunan edebiyatı etkisiyle ortaya çıktığını iddia etse de, diğer bir kısım, müellifin de 

desteklediği üzere bu görüşe karşıdır. Hindistan’da dans müziğinin dâhil olduğu türler 

içerisinde ilk sırayı tiyatro almakta ve bu tiyatrolarda müzik, eski Yunan dramlarına kıyasla 

daha fazla önem taşımaktadır. Müzik, armoniden uzak, tek sesli ve bütün Doğu toplumlarında 

olduğu gibi makam ve ritim açısından zengindir. Kullanılan çalgılar; veena, tanpura, sitar, 

rebap, saroh, sarangi, künçeri, kinnari, zil, kurunal, gong ve çeşitli şekillerde davullardır.  

Anahtar Kelimeler: Dergâh Mecmuası, müzikli tiyatro, opera, dram, Hint müzikali.   

A STUDY ON DERGÂH JOURNAL AND MAHMUD NEDİM’S ARTICLE DATED 

1921 “INDIAN DRAMA MUSICALS”  

ABSTRACT 

The Dergâh Journal is one of the most important publishing institution of the period that 

published in İstanbul between 1921 and 1923. In this process during which the War of 

Independence continued, the journal aimed at increasing the hopes and morale of the public 

related to the war and supporting the national stance with its publications in the field of 

literature, history and fine arts, being eagerly followed by the society during this period. The 

journal included a wide range of articles in the field of fine arts such as music and theater. In 

this study, the article titled “Musical Theaters in Asia Vol. 1 - Indian Drama Musicals in Asia, 

which is found in the first volume of the magazine, was translated from Ottoman Turkish into 

modern Turkish and examined. In this article, which was written by Mahmut Nedim and 

published on 20 July 1337 (Julian calendar-i.e. 20 July 1921), the historical development of the 
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musical theater and Indian drama musicals are discussed in this context. According to 

Mahmud Nedim's views in the article, though the first thing that strikes mind about musical 

theater are Western operas, there are musical representations that have been ongoing for 

centuries in the East. Like the ancient Turkish Arena Theaters, the presence of examples of this 

art in many Far Eastern countries has already been known. The Indian theater is the most ancient 

of the performing arts on the continent. Therefore, there is a strong opinion that the musical 

theater was born in India and spread to other countries. Although some European writers claim 

that Indian dramas emerged under the influence of Greek literature, some other critics are 

against this view, as the author supports. In India, the theater takes the first place among the 

genres of dance music, and the music is much more important in these theaters compared to 

ancient Greek dramas. Music is without harmony, monophonic and rich in mode and rhythm as 

in all Eastern societies. Instruments; veena, tanpura, sitar, rebap, saroh, sarangi, kunçeri, 

kinnari, zil, kurunal, gong and various types of drums. 

Keywords: Dergâh Journal, musical theater, opera, drama, Indian musical.   

1. GİRİŞ 

Müzik, tarih boyunca sanatın birçok farklı dalı ile iç içe olmuştur. Tiyatro, müzik ve 

dansın birlikte sahnelendiği müzikli tiyatrolar da bu konuda önemli örneklerden biridir. Müzikli 

tiyatroların “ilk çağlarda ilkel toplumlar içerisinde bir ritüel şeklinde ortaya çıktığı 

düşünüldüğünden, bazı araştırmacılar müzikli tiyatronun köklerini ilk çağlara kadar 

götürmektedir. Bu ritüellerde ve daha sonra eski Yunan tragedyalarında müzikli tiyatrolara dair 

örneklere rastlanmaktadır. Tiyatronun daha çok eğlence olarak düşünüldüğü Roma döneminde 

ise oyunların içerisinde müziğin kullanılması oldukça yaygın bir durumdur.” (URL-1). Müzikli 

tiyatro, müzik, diyalog, oyunculuk ve dansın birbiri ile kombine olduğu teatral bir gösterim 

türüdür. Her ne kadar opera ya da dans gibi türlerle benzer ya da eşdeğer görülse de müziğe, 

harekete, diyaloga ve diğer teatral elementlere eşit derecede önem verdiği için bu türlerden 

ayrılır (Tüzün, 2016: 121).  Operada olmayan karakter ve konu derinliğini bu türde bulmak 

mümkündür.” (Nutku,1983: 93; Tüzün, 2016: 120). Müzikli tiyatroda temel olarak anlatılmak 

istenen çok da karmaşık olmayan öykü, müzik yoluyla aktarılmaktadır Hemen bu noktada 

Opera ile ne farkı var sorusu akla gelmektedir (Tüzün, 2016: 121). Müzikli tiyatro, operanın 

teatral biçimiyle yakından ilişkilidir, ancak ikisi genellikle bir dizi faktörü tartarak ayırt edilir. 

Birincisi, müzikaller genellikle sözlü diyaloğa daha fazla odaklanır. İkincisi, müzikaller 

genellikle hikâye anlatımının önemli bir parçası olarak daha fazla dans içerir. Üçüncüsü ise 

müzikallerde genellikle çeşitli popüler müzik türleri ya da en azından popüler şarkı ve müzik 

tarzları (Tommasini, 2011) kullanılırken, operada klasik müzik kullanılır. 

Opera, tiyatro ve müziğin temelleri üzerinde yükselmiştir. Ancak opera, bu iki sanat 

dalının birbirine yapıştırılmış biçimi değildir. Tiyatro ile müziğin kaynaştığı, edebiyatın, 

özellikle şiirin ve plastik sanatların, hatta bazı dekorlara bakılırsa mimarlığın da güç verdiği bir 

“sanatlar bireşimidir”. Tiyatro sanatındaki söz, operada müziğin akışını engellemez; aynı 

şekilde, müzik de sözün önemini gölgelemez. Bu ikisi, birbirinin anlatımını güçlendiren yeni 

bir sanatı, operayı geliştirmiştir (Say, 2017). Opera sanatının anayurdu İtalya’dır. Rönesans’ın 

başlıca merkezlerinden biri olan Floransa, çağımız müzikli sahne eserlerinin de beşiği sayılır. 

Opera fikrinin bu şehirdeki bazı müzikçi ve şairlerin birleşerek eski Yunan oyunlarına benzer 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Eski_Yunan
https://tr.wikipedia.org/wiki/Roma_%C4%B0mparatorlu%C4%9Fu
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eserler yazmak istemelerinden doğduğu anlaşılmaktadır. Örnek olarak “Yunan 

Trajedisi” alınınca eşlik edecek müziğin nasıl olacağı problemi tartışmalara yol açmış ve Peri 

tarafından 1594’te bestelenen “Dafne” adlı ilk opera sanat çevrelerinde büyük heyecan 

uyandırmıştır (Yener, 1992; Uygun, 2010: 3). İlerleyen süreçte operanın yaygınlaşması ile 

birlikte diğer müzikli oyunlara verilen önem azalmıştır. 

Bu çalışmada, müzikli tiyatrolar hakkında çeşitli bilgilere yer verilen ve 1921 yılında 

Dergâh Mecmuasında yayımlanan “Asya’da Musikili Tiyatrolar 1 – Hint Dram Müzikalleri” 

başlıklı yazı incelenmiştir.  

2. DERGÂH MECMUASI 

Dergâh Mecmuası, İstanbul’un işgal altında bulunduğu yıllarda 15 Nisan 1921 ile 5 Ocak 

1923 tarihleri arasında faaliyet göstermiş ve dönemin önemli yayın kuruluşlarından biri 

olmuştur. Mecmua, ülkemizde Kurtuluş Savaşı ile verilen milli mücadelenin en büyük 

destekçilerinden biridir ve dönemin zor koşulları içerisinde on beş günde bir olmak üzere 

aralıksız kırk iki sayı yayın yapmıştır.  “Milli mücadele döneminin umut ve heyecan dolu 

atmosferi içerisinde yayın hayatına başlayan dergi, büyük oranda Yahya Kemal Beyatlı’nın 

fikir, görüş, zevk ve estetik anlayışına uygun biçimde yayın yapmıştır. Nitekim, Yahya Kemal 

edebi ve fikri içerikli yazılar yazmasının yanı sıra, çoğu zaman diğer yazarlara da yön vererek 

mecmuanın yayın politikasını şekillendirmiştir.” (TDV, 1994: 172). Mecmuada, edebiyat ve 

güzel sanatlara önem verilmesinin yanı sıra, "Anadoluculuk" düşüncesinin öne çıktığı ve milli 

bir anlayışın benimsendiği görülmektedir (Karadişoğulları, 2005, 220). Dergâh müellifleri daha 

çok tarih ve kültüre dayanan yeni bir milliyetçilik anlayışı ortaya koymuş, Doğu dünyasının 

ruhunu, duygu ve düşünce üzerinde yeniden canlandırmaya çalışmışlardır (Gür, 2010: 317). 

Dergâh Mecmuasında genellikle şiir, makale, tenkit yazıları ile edebiyat tarihi, tiyatro, 

biyografi, dil, musiki, fikir hayatı, halk edebiyatı, felsefe ve mimari üzerine telif ve tercüme 

çok çeşitli yazılara yer verilmiştir. Sayıları çok fazla olmamakla birlikte resimlere de 

rastlanmaktadır. Bunlar daha çok portrelerdir ve genellikle hakkında yazı yazılan şahsiyetlere 

aittir. Yazarların büyük bir bölümü Darülfünun Edebiyat Fakültesi öğrencisidir. Damat Ferid 

Paşa’nın yaveri Mümtaz Bey’in çıkardığı ve hükümeti destekleyen Ümîd dergisine tepki olarak 

bir dergi neşretme fikri bu öğrenciler tarafından ortaya atılmış ve bu düşünce hayata 

geçirilmiştir. Dergi için önerilen Haşhâşî, Zâviye ve Dergâh gibi isimler arasından seçilen 

Dergâh, bir görüşe göre Yahya Kemal’in şark edebiyatına duyulan hasreti dile getiren İthaf adlı 

şiirinin tesiriyle, bir görüşe göre de sanatkârların ve fikir adamlarının toplandığı mekâna atfen 

seçilmiştir (Özbay Kara, 2017: 146). 

Dergâh'ın ana kadrosunu az sayıda Darülfünun hocası ile yine bir avuç Darülfünun 

öğrencisi oluşturmaktadır. Bu isimler içerisinde yer alan hocalar arasında, başta Yahya Kemal 

olmak üzere, Mehmet Emin Erişirgil, İsmail Hakkı Baltacıoğlu, Mustafa Şekip Tunç ve Fuat 

Köprülü bulunmaktadır.  Öğrenciler arasında ise, başta derginin mesul müdürü Mustafa Nihat 

Özon, olmak üzere Halil Vedat, Ahmed Hamdi Tanpınar ve Kadri Yörükoğlu gibi önemli 

isimler yer almıştır (Karadişoğulları, 2005: 220). Bu isimlerle beraber, Dergâh’da seksenden 

fazla şair, yazar, hikâyeci, bilim adamı ve mütercimin ismi görülmektedir. Bunlar içerisinde 

dergiye yazı yazanlardan bir bölümü dönemin tanınmış isimleridir. Bu çerçevede mecmuanın 

edebi ve fikri boyutunu yine Yahya Kemal, Ahmet Haşim, Yakup Kadri, Falih Rıfkı, Halide 
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Edip, Ruşen Eşref, Abdülhak Şinasi, Mustafa Nihat gibi ünlü isimlerin oluşturduğunu 

söylemek mümkündür. Dergâh’da sıkça yazı yazan ve zamanla Türk edebiyatının önemli 

isimleri olarak anılacak olan diğer yazar ve şairler arasında ise; Ahmet Kutsi, Ali Mümtaz, 

Necmettin Halil, Kemalettin Kami, Şükufe Nihal, Nurullah Ata gibi isimler yer almaktadır. 

(Tanpınar, 2001: 17, 33-34; Uçman, 2006: 519-520 akt. Gür, 2010: 317). Dergi yazarlarından 

biri de Mahmud Nedim’dir. Hakkında biyografik bilgilere ulaşılamayan yazarın, Dergâh 

mecmuasında yalnızca bir yazısına yer verildiği görülmektedir. 

3. YÖNTEM 

Bu çalışmada, “Asya’da Musikili Tiyatrolar 1 – Hint Dram Müzikalleri” başlıklı yazı 

Osmanlı Türkçesinden günümüz Türkçesine çevrilmiş ve incelenmiştir. Çalışmada çevri-yazım 

ve doküman analizi yöntemleri kullanılmıştır. “Doküman analizi, yazılı belgelerin içeriğini 

titizlikle ve sistematik olarak analiz etmek için kullanılan bir nitel araştırma yöntemidir (Wach, 

2013). Bu yöntem, basılı ve elektronik materyaller dâhil olmak üzere bütün belgeleri incelemek 

ve değerlendirmek üzere kullanılan sistematik bir yöntemdir. Nitel araştırmalarda kullanılan 

diğer yöntemlere benzer bir şekilde, doküman analizi; anlam çıkarmak, konu hakkında bir 

anlayış oluşturmak ve ampirik bilgi geliştirmek için verilerin incelenmesini ve yorumlanmasını 

gerektirmektedir.” (Corbin & Strauss, 2008, akt. Kıral, 2020: 173). 

4. BULGULAR 

Bu bölümde, araştırmaya konu olan makalenin çevri-yazımına yer verilmiştir. Makalenin 

orijinal metni çalışmanın “EKLER” bölümünde araştırmacıların dikkatine sunulmuştur. 

 

Görsel 1. Dergâh Mecmuası kapak sayfası. 

  

DERGÂH 

On beş günde bir neşrolunur. 

Birinci Sene: Birinci Cilt / Numara: 7 / 20 Temmuz 337 
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Asya’da Musikili Tiyatrolar 1 

Hint Dram Müzikalleri 

Birçok kimseler “musikili tiyatro” namına yalnız garp operalarını tanırlar. Hâlbuki şark 

dahi asırlardan beri bu tarz sahnelere malik olmuştur. Hintlilerin, Hint Çinlilerin, Birmaların, 

Siyamlıların, Cavalıların, Çinlilerin, Japonların, hülasa -şimali ve garbi Asya hariç olmak üzere 

- tekmil aksa-yı şark milletlerinin kendilerine mahsus musikili temsilleri vardır. Fakat bu 

dramlarla garp opera ve dramları arasında ne şekil, ne de usûl itibariyle hiçbir müşabehet 

yoktur. Kadim orta oyunlarımız gibi garp tiyatrosundan büsbütün farklı ve bir takım 

hususiyetleri haiz olan bu muhtelif şark dramlarından “Dergâh” da bir seri halinde 

bahsedeceğim. 

Bu vadideki tetkikat biraz tamik edilince bütün bu sahnelerin en evvel Hindistan’dan 

doğup oradan diğer memalike yayılmış olduğuna kanaat-i tamme hâsıl olur. Filhakika Hint 

tiyatrosu Asya kıtasında mevcut olan sahnelerin en kadimidir. Bazı Avrupalı müellifler, garp 

tiyatrosu gibi, şark dramının da Yunan edebiyatı tesiriyle zuhur etmiş olduğuna kanidirler. 

Başta “Weber” olmak üzere, bu itikatta bulunan ulema diyorlar ki: İskender-i Kebire 

seferlerinde artistler ve aktörler refakat ediyordu – “Selekuos” un “Megasthenes” de yalnız bir 

seferi değil, Hintlilere Yunan medeniyetini irâe eden bir mürşidi de vardı. “İskenderiye” nin 

garbi Hindistan ile daima münasebeti vardı. Milattan elli sene sonra Hindistan’ı ziyaret etmiş 

olan “Filostrat” Brahmanların Yunan edebiyatına karşı yüksek hürmetlerinden bahseder. Hint 

yazılarında,  Hindistan’a gönderilmiş olan ve “Kalidasa” nam-ı büyük Hint facia-nüvisinin 

kendi piyeslerinde tasvir etmiş olduğu genç Yunan kızları (Yavana) ekseriyetle mevzu-i bahs 

olmuştur. 

Bu tarzdaki iddialara muhalefet eden ikinci sınıf ulemaya gelince, onlarda diyorlar ki: 

“Bütün bu bakiniyatı kayd-ı ihtiyatla telakki etmek icap eder. Çünkü Hint destanı gibi Hint 

tiyatrosu da kendine has evsafı, eşkâl-i mümeyyizeyi haizdir.” “Hint dramlarının Yunan 

edebiyatı tesiriyle vukua geldiği hakkındaki istidlalat doğru değildir. Bu dramlar sırf Hintlilerin 

zâde-i tefekkür ve tahsisatından ibarettir. Bu dramlarda esas aşk; bütün mevzu ise esatir, tarih 

ve hayat-ı içtimaiyeden alınma sefahatten başka bir şey değildir.” Bu ikinci iddia daha ilmi, 

binaenaleyh doğrudur. Hakikaten, Hint dramı, raks edip şarkı söyleyerek icrayı ibadetten ibaret 

olan kadim ayin denilerek edebi bir sahne halinde devamından ibarettir. Çünkü tahakkuk 

etmiştir ki, “Hindistan’da musikinin ve raksın menşeleri dinîdir ve bu iki sanat yekdiğerine tıpkı 

tıpkıya merbuttur”; diğer taraftan Hint dramında ekseriya en mühim renklerini bu iki sanat 

vücuda getirmektedir. Esasen Yunan kadim tiyatrosu da, Yunan ayinini vücuda getiren kadim 

dini rakslardan başka bir şey olmayan “koro” ların bir vakayı tasvir edecek surette daha 

mükemmel ve yeni bir şekle inkılabı ile yani mahiyet-i diniyesini kaybetmesiyle meydana 

çıkmıştı.  

El-an mevcut olan Hint piyeslerinin kısmi azami Sanskrit lisanıyla – bu lisan mezkûr 

piyeslerin telif edildiği asırlarda olmuş bulunmasına rağmen- yazılmışlardır; Bununla beraber 

bazı kısımları avam lehçesiyle muharrirdir.  Bu sebepten mezkûr piyesler ancak memleketin 

lisan-ı kadimini tahsil etmiş samiinden mürekkep bir heyet huzurunda ve bazı mutantan fırsatlar 

münasebetiyle vazı-ı sahne edilebiliyor. Fazla olarak bunların adetleri mebzul değildi; atmış 

kadardan fazla malum olmamıştır.  Bu dramatik destanlardan bazıları esatir efsanelerden 
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bahseder. Mesela “Kalidasa” nın “Shakuntala” - ki kısmen manzum, kısmen 

menşurdur - ve “Vikramorvasi” si gibi, “Vishakhadatta” nın “Mudrarakshasa” sı gibi bir 

takımları da tarihi mevzular üzerinde dolaşır. Diğer birkaç tanesi ise, bazı Avrupa asri dramları 

gibi, hayat-ı bite vukuatını tasvir eder ve kısmen faciavari, kısmen komik olur: Bunlar 

“Sudraka” nın “Mrcchakati” si - ki burada avam hayatı gayet güzel tasvir olunmuştur. Ve eser 

birçok şairane bedayi ile müzeyyendir ve “Bhavabhuti” nin “Malati” sidir. “Harshadeva” nın 

“Ratnavali” si ve “Kalidasa” nın “Malavika” sı gibi birkaç tanesi ise entrikayı temsil eden 

piyeslerdir. Nihayet, bizzat mizah dahi Hindu fihristinde sahip-i mevkidir: Brahmanların 

sefahet ve mürailiklerini temsil eden “Duertasamagama” yani “hilekârlar cemiyeti” nam eser 

bu meyandadır. Facia sanatının Hindistan’da birkaç asır rağbetle müteammim olduğu, fakat 

ba’del milat on dördüncü yahut on beşinci asır nihayetlerinde revaçtan düştüğü anlaşılıyor. 

Dram tenkidi Hindu edebiyatında daima şerefli bir mevki işgal etmiştir; Bu eserlerde facianın 

idaresine, tertibine, tasvir edilecek olan seciyelere ve müellifin niyet ettiği maksad-ı ahlakiye 

müteallik en dakik kavaide tesadüf edilir. 

Hint tiyatrosu daima muhavereli değildir eserlerin kısm-ı azami musikili ve rakslıdır. 

Rakslar dini ayinleri temsil eder. Musikiyi vücuda getiren şarkılar ise eserin tesirini artırmaya 

ve raksın vezinlerini tutmaya yarar. Hint dramlarının musiki ile olan derece-i alakaları 

hususunda en iyi malumat veren İngiliz ulemasından “Wilson“ dur. Wilson uzun müddet 

Hindistan’da bulunarak Avra edebiyatını ve Hint asar-ı edebiyyesi arasında en çok şöhret 

bulmuş olan dramları tetkik etmiştir. (H. H. Wilson) un Sanskritçe’den İngilizceye tercüme 

ettiği “Hint tiyatrosunun şaheserleri” Mösyö Langlua tarafından Fransızcaya nakil olunmuştur. 

Garp ulema-i musikiyesinden (Fetis) bu eserden istifade ederek musikili dramlar hakkında 

izahat-ı atiyeyi verir:  

Hindistan’da musiki-i raksın dâhil olduğu meclisler meyanında birinci sırada tiyatro 

bulunur. Bu güne kadar muhafaza edilmiş olan bu tiyatro piyeslerinden bazılarının takriben iki 

bin senelik bir kadimi haiz olduğu söylenmektedir. Çünkü bazı yakiniyat-ı tarihiyeye nazaran 

bunlardan birinin milattan atmış altı sene evvel yazılmış olması lazım geliyor. 

Hint dramlarında musikinin mevkii kadim Yunan dramlarında olduğundan daha 

mühimdir. İçinde musiki facialı eserlerden aşağıda mütalaa edilecek olan bazı nevileri bu 

hakikati ispat eder. Evvel emirde şunu kaydedelim ki, Hintliler nezdinde, bugün Avrupa’da 

olduğundan daha fazla piyes sistemi mevcut olduğu halde, bu tiyatroda Avrupa tiyatrolarındaki 

trajedi, komedi, opera farkları bulunmaz. Trajedi komedi, musiki ekseriya bir eserde 

mümtezicen bulunur. Musikiye az veya çok ehemmiyetli bir mevki veren piyes nevileri 

meyanında şunlar vardır:  

(1) “Bhana” Wilson diyor ki, bu bir perdelik bir muhaveredir; Müellif orada facialı bir 

tarzda kendi başından geçen yahut başkalarına ait olan muhtelif vakalar anlatır. Temsilin baş 

ve nihayetlerinde musiki ile raks bulunur. Wilson bu neviden gayr-ı matbu bir piyes olan 

“Saradalilaka” yı tahlil eder: Bunun on ikinci asır miladide bestelenmiş olduğunu zannediyor; 

herhalde bundan daha geç değildir. 

(2) “Natyasaraka” esas itibariyle musiki ile raksa istinat etmektedir; bir perdeliktir. Bu 

nevi eserlere “Narmavati” ile “Vilasavati” misal teşkil eder. 
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(3) “Prasthana” mevzu itibariyle evvelkinin aynıdır, fakat bunda esas vaka aşağı 

tabakadandır: (kahraman ) ve (kahraman kadın) kölelerden olur, arkadaşları ise mevkisiz 

kimselerdir. Teganniyat, aletli musiki ve raks bu eserin en büyük kısmını doldurur, tarz-ı tevzi’ 

iki perde üzerinedir. “Sringaratilaka” ünvanını taşıyan bir piyes “Prastanaya” misal olarak 

zikredilebilir. 

(4) “Outtathya”, bir perdelik esatiri bir mevzudur: Muhaverelerin aralarında şarkı vardır. 

Bu nevi piyesler eski opera komike yani Fransız vodviline benzer. Misal olarak gösterilen eser 

“Devi maha-devam(?)” dır. 

(5) “Srigaditam” bir perdelik bir piyestir; bu piyeste, ilahesi olan “Siri” esas şahs-ı vakıa 

olmak üzere dâhildir. 

(6) “Hallisa” baştan aşağıya şarkılı rakslıdır: Bu, eski Fransız opera baleti gibi bir şeydir. 

Hareket daima bir perdeliktir: Burada sekiz veya on kadın ile beraber ancak bir erkek bulunur. 

misal olmak üzere “kalır-vataka(?)” zikrediliyor. 

Hint dramlarında musikinin suret-i istimali şayan-ı dikkattir. Musikiye yalnız şu 

bahsedile gelen dramatik eserler arasında tesadüf edildiği zan olunmamalıdır; Çünkü beş, altı 

hatta yedi perdelik ciddi eserlerde, mesela “Kahraman İle Peri” namındaki beş perdelik dramın 

dahi birçok yerlerinde musikinin mühim vazifesi vardı. Bunun baştan üç perdesi Sanskrit 

lisanıyla muharrer ve sırf muhaverelidir. Dördüncü perde tamamen liriktir. Müterriben 

vezinlerle ve bu lisana ait ahenklerle mevzunen yazılmıştır. En evvel sahne haricinde koro 

halinde (yek-savt) teganniler ve saz ara nağmeleri işitilir. Bu tarzda perde arasını müteakip, 

birinci sahne, bir aspara tarafından teganni edilen bir hava başlarken güftesi şudur: 

“Gölü örten kuğular aziz bir refikin ziyasını fısıldıyorlar! Istırapları ya ahenktar 

mırıltılarla intişâr ediyor, ya tatlı gözyaşları içinde sükûnet buluyor.” Bu şarkıdan sonra sahnede 

bulunan iki aspara tegannisiz bir muhavereye başlarlar. Sonra ikinci aspara, arkadaşına hitaben 

şu teselli-âmiz kıtayı terennüm eder: “Güzellik feracelerini dalgacıklara bahşeden nilüfer 

çiçeklerinin açtığı vesi, gölün ortasında ihtişamlı kuğular, serseri kümelerini topluyor ve doğan 

günün şualarında beyaz tüylerini kabartıyorlar.” Asparalar çıkar, uzaktan vakıanın hitamını 

bildiren bir koro terennümü işitilir; güftesi şudur: “Şimdi filler şahı tebaasından ayrılmış serseri 

bir halde dolaşıyor. Istırabının şaşkınlığı içinde ormanlara bedbaht talini şikâyete koşuyor. 

Ümitsizlikle perişan bir halde kuytu ormanların içinde nâ-bedîd oluyor. Bütün ihtişamlı 

müzeyyinatını silkip atıyor ve yalnız kır çiçekleriyle süsleniyor.” 

Sahnenin mevzuu, “Pratistana” kralı “Pururavas” ın nevmidisidir; sevgilisi olan 

“Urvashi” yi -ki  “Indra” sarayının asparası tabir-i ahirle perisi idi- esatiri … (?) kanunlarından 

birine muhalif harekette bulunabilmek için, sarmaşık çiçeğine tahavvül ettiğini görmüştü, 

“Pururavas” kederinden aklını kaybetmişti. Koronun ahbarını müteakip sahneye duhulü bir deli 

gibidir. Bu sahne aynı zamanda hem operaya, hem de melodrama benzer: burada monolog sık 

sık musiki ile kat’ edilmektedir. Musiki, bazen hükümdar tarafından terennüm edilen bir 

havadır, arkasından vaziyetle mütenasip bir koro buna cevap verir veya esrarengiz bir çalgı 

gürültüsü işitilmeye başlar. Sahne çok uzundur. Nihayet, aşkı tarafından getirilen bir tılsım 

tesiriyle “Pururavas” ın aklı yerine gelir ki, işte bu sahnenin sonudur. 
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Koronun ve kralın söylediği şarkıların hepsi hususi bir vezni haizdir ve her şarkı 

kendine mahsus olan veznin ismini taşır; bu vezinler musikide gayet zengin bir aruz vücuda 

getirmektedir. Buna benzer hiçbir şey Yunanlılarda görülmemiştir ve bu sahnedeki kudret-i 

icadı inkâr etmek mümkün değildir. “Vikrama ile Urvashi”, (Shakuntala) namındaki eserin 

müellifi meşhurdu “Kalidasa” ya isnat olunan üç eserden biridir. Ulemanın fikrince bu müellif 

hükümdar “Vikramaditya” ya –muasır idi ve buna nazaran tarih-i milattan yarım asır evvel 

hayatta bulunuyordu. Son zamanlarda bu eserlerin ve ale-l-umum Hint edebiyatı asar–ı 

kadimesinden birçoklarının zannedildiği kadar eski olmadıkları iddia edilmek istenmiştir. Fakat 

bu kanaatler hiçbir sağlam delil ile te’kid edilemiyor. Hint tiyatrosunu garba tanıtmış olan 

Wilson mevzu-i bahis olan Hint eserinde cümlelerin tertibindeki nefaseti vezin eşkâlinin 

sıhhatini ve aynı zamanda konuşulan lisanın zenginliğini kaydederken bu hususta şüphesi 

kalmamış gibidir. Mezkûr Sanskrit lehçesinin bu derece-i tekâmüle doğrudan doğruya 

“Vikramaditya” asrında mı vasıl olmuş olduğunu kendi kendine sorar; Fakat elzem olan 

mebâdiye malik bulunmadığı için meseleye bir netice vermeye katiyen teşebbüs etmemiştir. 

Wilson kral Vikramaditya’nın milattan evvel icra-i hükûmet etmiş olduğunu zannederek 

Kalidasa’nın dahi o tarihlerde yaşamış olduğu neticesini çıkarır. Hâlbuki son tetkikat Hint 

facianüvisinin miladın altıncı asrında hayatta bulunmuş olduğunu göstermiştir.  Mamafih ondan 

evvel yaşamış diğer dram şairleri de varsa da bugün onların ancak isimlerine muttali 

olabiliyoruz. Başlıcaları “Sandraka” ismindeki şair olan bu kadim müelliflerin eserleri maalesef 

zayi olmuştur. 

Hint dram müellifleri ile eserleri hakkında malumat-ı kafiye edinmek ve meşhur 

piyeslerin Fransızca metinlerini görmek isteyen “Jeorges Frilley” in Hindistan; “Sanskrit 

Edebiyatı” ünvanlı eserine müracaat edebilir [1]. Hülasa, Hint dramları, Avrupa dramları gibi 

iki nevidir. Biri tiyatro gibi yalnız muhavereli, diğeri de operalar gibi aynı zamanda musikili ve 

rakslıdır. Fakat bu eserlerden hiçbirini Avrupa eserlerinden biriyle mukayese etmek mümkün 

değildir. Hint dramı başlı başına bir sanattır ve tamamen o memleketin hayat-ı içtimaiye ve 

hissiyatına istinat eder. Bununla beraber bu kadim sanat bugün revaçtan düşmüştür: Ancak bazı 

eyyam-ı mahsusada vazı-ı sahne edilir, an’anâta hürmet saikasıyla temaşagâh millet perver ve 

münevver Hintlilerle dolar. Bugünkü Hindistan’ın dram hayatı Avrupa dram hayatından farklı 

değildir. 

Kadim Hint tiyatrolarında, tiyatro binası ve sahne gibi dekorlar da Avrupa tiyatrosundan 

büsbütün başkadır. Mesela esatiri bir oyunda dört kollu bir mabudenin yedi başlı bir bargir 

tarafından çekilen iki tekerlekli bir araba içinde nakledildiği görülür; garibi neresi? Bu kadar 

kavi bir bargiri idare eden arabacının iki ayağı da kesiktir. Sonra muzaffer bir ordu 

kumandanının vücudu insanlardan yapılmış bir at üzerinde ilerlediği görülür. Bazen iki cisim 

filin kavgası temsil olunur: Fakat bu filler insan vücutlarıyla yapılmıştır. Maymun şeklinde 

birçok insanların sahneye çıktıkları ve boğuştukları görülür. Hülasa Hint dramı esrarengizdir; 

fakat şairane olan yerleri de bütün manasıyla şiirdir.  

Bu dramlara mahsus olan musikiye gelince, bu şarkıların da Yunaniler nezdinde olduğu 

gibi bizzat şairler tarafından bestelendiği şüphesizdir. O usûl ve kaide itibariyle diğer Hint asar-

ı musikiyesinden farklı değildir: Bu musiki armoni nedir bilmez; yek-savt (homophone) dir ve 

bütün şark akvamının musikilerinde olduğu gibi makam ve ika nokta-i nazarından zengindir. 

Bu musiki aşk ve hüzün gibi hissiyat-ı mülayemeye tercüman olabildiği için sahneye bu gibi 
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fırsatlarda iştirak eder. Fakat Hintliler darb edilerek çalınan ve dehşetli gürültüler tevlit 

edebilen aletlere de mebzulen malik oldukları için esrarengiz vaziyetlerde bu çalgıları harekete 

getirerek sahnenin bu nokta-i nazardan takviyesine de muvaffak oluyorlar. Ahiren buralarda ki 

esaretlerinden avdet eden bazı arkadaşlarım bu ciheti bilhassa anlatmışlardır; bazen çalgı 

gürültüleri o derece tezayüt etmektedir ki, alışmamış olanlar kulaklarını tıkamadan sahneyi 

seyredemezler. 

[1] L’Inde, La Littersture Sanscrite; par Jeorges Frilley. 

[Bu eser de Hint edebiyatı ve dram edebiyatı hakkında yazılmış olan Avrupa eserleri 

hakkında izahat-ı kafiye de vardır] 

Bazen de telli sazlarla ağız çalgıları ifayı vazifeye başlayarak samiayı memnun ve 

mülezzez edecek parçalar çalarlar. Bu hususlarda veena, tanpura, sitar, rebab gibi telli ve 

mızraplı çalgılardan; saroh, sarangi, künceri(?) gibi yaylı sazlardan muhtelif sesler çıkaran 

madeni safhaların sıra ile dizilmesinden hâsıl olan ve bir değnekle darb edilerek çalınan ve 

“kinnari” denilen sazları ile; zillerden, kurunal(?) lardan, çanlardan ve gong denilen cism-i 

madeni karsın çıkardığı esrarengiz sedalardan, muhtelif eşkal davullardan sırasına göre istifade 

ederler. Bu garip eşkâl orkestra sayesindedir ki Hintliler sakin ormanları veyahut fırtınaları, 

şimşekleri; tavus kuşlarının bin bir çeşit tuyurun ötüşlerini; fil sürülerinin, maymunların, 

kaplanların bağırışlarını çalgı ile taklide muvaffak oluyorlar. Yani sahne musikileri aynı 

zamanda objektiftir. Wilson’un tercüme ettiği Hint dramlarından birinde [1], bir raks 

münasebetiyle toplanmış olan küçük saz heyeti şöyle tarif ediliyor: “ziller, usul vurarak, 

semadan düşen bedbaht yıldızlar gibi kaybolmak üzere parlarken, flüt arının tatlı vızıltısını 

tasvir eder [2], ve bu esnada genç bir kız mâhir parmağıyla ahenktar sedalı venasını çalar, 

ellerinin hareketiyle de, kendilerini tahkir eden mücerreti karşısında korkan şu vahşi dilberin 

hareketlerini taklit eder; daha uzakta diğer periler çiçek balıyla sarhoş olmuş bir sinek vızıltısına 

müşabih en tatlı şarkılar terennüm ediyorlar; diğerleri de son derece latif rakslar icra 

etmektedirler, ilh.”. Bu rakslarda tamamen o memlekete mahsustur. Bunlar daha ziyade mimik 

tabiriyle ifade olunabilir. Bu rakslarda ayaklar katiyen hareket etmez; hissiyat ve ihtirasat 

duruşlar, vücudun ve kolların hareketleri ve çehre oyunlarıyla ifade olunur. Rakslar bu 

hareketlerle aşkın bütün safahatını tasvir edebiliyorlarmış. Hülasa, Hint musikili dramlarının 

temsil, dekor, musiki ve raks nokta-i nazarından haiz olduğu hususiyetler bundan ibarettir, ve 

bu sanat garp dramından büsbütün farklı ve tamamen müstakil bir şey olup orada doğup orada 

büyümüştür. 

[1] Sudraka (le Chariot de terre), dördüncü perde, İngilizceden Fransızcaya (La Goulue) 

tarafından tercüme edilmiştir, Cilt: 1, Sayfa: 77. 

[2] Bu vızıltı aletin kaba seslerinde dem tutması idi. 

5. SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME  

Müzik, tarih boyunca birçok farklı sanat dalı ile iç içe olmuştur. Tiyatro, müzik ve dansın 

birlikte sahnelendiği bir tür olan müzikli tiyatro, bu konuda önemli örneklerden biridir. Müzikli 

tiyatro, kadim bir geçmişe sahip olmakla birlikte, geçmişten günümüze hem Doğu hem de Batı 

sanatı içerisinde çeşitli tür ve biçimlerde varlık göstermiştir. “Asya’da Musikili Tiyatrolar 1 – 

Hint Dram Müzikalleri” başlıklı yazının transkripsiyonu ile elde edilen bilgilere göre; müzikli 
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tiyatro denildiğinde ilk akla gelen Batı operaları olsa da Doğuda yüzyıllardır süregelen 

müzikli temsiller bulunmaktadır. Kadim Türk orta oyunları gibi, Kuzey ve Batı Asya hariç 

olmak üzere bütün Uzak Doğu milletlerinde bu sanata ait örneklerin varlığı bilinmektedir. Hint 

tiyatrosu, kıtada ortaya çıkan sahne sanatlarının en kadimidir. Bu sebeple, bu sanatın 

Hindistan’da doğup buradan diğer ülkelere yayıldığına dair bir kanaat oluşmaktadır. Bazı 

Avrupalı bilim adamları, Doğu dramlarının Yunan edebiyatı etkisiyle ortaya çıktığına 

inanmaktadırlar. Bu görüşe karşı çıkanlar ise, müellifin de destelediği üzere Hint destanı gibi 

Hint tiyatrosunun da kendine özgü vasıfları ile ayırıcı özellikleri olduğunu, dolayısıyla Hint 

dramlarının Yunan edebiyatı etkisiyle ortaya çıktığına dair bilgilerin doğru olmadığını iddia 

etmektedir. Hindistan’da sahne sanatları içerisinde müziğin önemli bir yeri olmakla birlikte ilk 

örnekleri Hint dramlarında görülür. Bu dramlarda tarih, toplumsal hayat, aşk ve mitoloji ile 

ilgili konular işlenir. Hint dramları daima konuşmalı olmamakla birlikte büyük bir kısmı 

müzikli ve danslıdır. Danslar dini ayinleri temsil ederken müziği oluşturan şarkılar ise eserin 

etkisini artırmaya ve dansın vezinlerini tutmaya yarar. Hint dramlarında müziğin yeri eski 

Yunan dramlarında olduğundan daha önemlidir ve bu eserlerden bazılarının iki bin yıllık bir 

geçmişi olduğu söylenmektedir. Hint dramları, Avrupa dramları gibi iki çeşittir. Biri tiyatro gibi 

yalnız konuşmalı, diğeri ise operalar gibi aynı zamanda müzikli ve danslıdır. Müzikler bizzat 

şairler tarafından bestelenirken, armoniden uzak ve tek sesli bir şekilde bütün Doğu 

toplumlarında olduğu gibi makam ve ritim açısından zengindir. Hint dramlarında kullanılan 

çalgılar; veena, tanpura, sitar, rebap, saroh, sarangi, künçeri, kinnari, zil, kurunal, gong ve çeşitli 

şekillerde davullardır.  

Dergâh Mecmuası, ülkemizde edebiyat ve sanat alanına önemli katkıları olan yayın 

kuruluşlarından biridir. Dergide yayımlanan bu makale, derginin yayın anlayışı ve dönemin 

koşulları ile birlikte değerlendirildiğinde, bir yönüyle, Türk tarihinde sanata ne denli önem 

verildiği konusunda örnek teşkil etmektedir.  
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HZ. ÂDEM’İN CENNET’TEN ÇIKARILMASINA TEOLOJİK BİR 

YAKLAŞIM 

A Theological Approach to the Expulsion of Adam from Paradise 

Selim Gülverdi  

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi/İslami İlimler Fakültesi Orcid: 0000-0003-

2647-1006 

 

İslam düşünce tarihinde Hz. Âdem ve cennet ilişkisi tartışılan konulardan 

biridir. İslam âlimleri arasında Hz. Âdem’in kaldığı cennetin ahirette mi yoksa 

dünyada mı olduğu konusunda görüş birliği sağlanamamıştır. Konunun netleşmemiş 

olması, teolojik bazı problemlerin ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır.  

İslam inancına göre cennette teklifin olmadığı bilindiği halde Hz. Âdem’in, 

Allah’ın koyduğu yasağı çiğneyerek günah işlemiş olması ve bunun cezası olarak 

cennetten atılması teklifin olduğunu akla getirmez mi? Cennette teklif yoksa o 

zaman Hz. Âdem’in işlediği suç ve ona verilen cezayı nasıl anlamamız gerekir. 

Şeytan dünyada olduğu gibi cennette insanları günah işlemeleri konusunda teşvik 

etmeye devam edebilecek mi? Ayrıca cennette giren bir mü’min bütün nefsanî 

duygulardan sıyrılarak kötülükten arınmış bir fıtrata sahip değil mi? Eğer insan 

cennette hâlâ günah işleyebiliyorsa, cennete giren kişinin hâlâ olgunlaşmış olması 

anlamına gelmez mi? O zaman cennette tekâmül devam ediyor, denilebilir mi?  

Bu soruların sayısını şüphesiz daha çoğaltmamız mümkündür. Bu durum Hz. 

Âdem’in cennetten çıkarılması konusunun sem’i bir konu olduğu kabul edilerek var 

olan teolojik problemin görmezden gelinemeyeceğine işaret eder.    

"Ey Âdem! Sen ve eşin cennette oturun."1 ayetinde ifade edilen cennet 

neresidir? Ahirette var olan cennet mi? Yoksa Allah Teâlâ'nın Âdem ve eşi 

Havva’nın içinde bir süre kalıp imtihana tabi tutulmaları için onlara özel olarak 

yarattığı bahçe anlamında bir cennet mi? olduğu konusu bir problem olma 

durumunu korumaktadır.  

Ebû Hanîfe (ö. 150/767), Hz. Âdem’in konulduğu cennettin dünyada olduğunu 

savunarak şöyle der. Âdem’in konulduğu cennetin dünyada olduğu konusunda 

bizimle tartışanların hiçbir güçlü akli ve nakli delillerinin olmadığını ve sözkonusu 

cennetin dünyada kabul edilmemesi halinde naslarla çelişecek birçok durumun 

ortaya çıkacağını ifade eder.2 

Ebû Mânsûr el-Mâtürîdî, (ö. 333/944) Hz. Âdem ve Havva’nın konulduğu 

cennetin neresi veya nerde olduğuna dair net bir ifade kullanmamakla beraber 

“bahçe” şeklindeki ifadesiyle yeryüzünde olduğu görüşüne yaklaşıyorsa da yerini ve 

mahiyetini kesin olarak bilmenin mümkün olmadığını savunur.3 Kanaatimizce 

 
1 Bakara, 2/35. 
2 Ebû Abdillâh Şemsüddîn Muhammed b. Ebî Bekr b. Eyyûb ez-Züraî, Hâdi’l-Ervâh, thk. Zaid b. 

Ahmed en-Nuşeyri, 2 Cilt (Cidde: Daru’l-alemi’l-fevaid, 2013/1428), 1/49-53; Mustafa Erdem, Hz. Adem 

(Ankara: TDV Yayınları, 2006), 150-151.  
3 Ebû Mansûr Muhammed b. Muhammed b. Mahmûd el-Mâtürîdî es-Semerkandi, Te’vîlâtü’l-Kur’ân, Ed. Bekir 

Topaloğlu İbrahim Halil Kaçar, 18 Cilt (İstanbul: Mizan Yayınları, 2008), 1/88-91; Süleyman Hayri Bolay, “Âdem”, 

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları, 1988), 1/ 358-363. 
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Mâtürîdî, teolojik problemlere kapı aralayacağı endişesiyle ahiretteki cennet 

olarak isimlendirmekten ve Selef’e muhalefet etmemek için de dünyadaki 

cennet olarak nitelendirmekten kaçınmış olabilir. 

Mu‘tezile kelâmcısı Kādı Abdülcebbâr (ö. 415/1025) cennette girmiş bir 

kimsenin orada hiçbir şey yapmadan durmasının, mâkul bir düşünce olmadığını 

dolayısıyla cennette hata yapılabileceğini ifade eder. Hz. Âdem özelinde meseleye 

bakıldığında onun yediği meyvenin Allah’ın yasakladığı meyve olmadığı zannıyla 

bu fiili gerçekleştirdiğini ve işledi bu hatanın “kebîre” değil küçük günah olduğunu 

çünkü peygamberler için büyük günah işlemenin caiz olmadığını belirtir.4 Kādı 

Abdülcebbâr’ın cennetteki bir kimsenin hiçbir şey yapmadan duramayacağını 

dolayısıyla bir şey yapan kişinin hata yapmasının muhtemel olduğunu belirtmesi 

aslında onun üstü kapalı olarak Hz. Âdem’in çıkarıldığı cennetin dünyada olduğunu 

kabul ettiği anlamına gelir.  

Fahreddin er-Râzî (ö. 606/1210) de bu konuda sahih ve güçlü bir delil 

bulunmadığı için kesin bir şey söylemenin doğru olmadığını belirtir.5 Râzî, kesin bir 

şey söylenemez demekle konunun sem’î bir mesele olduğunu dolayısıyla problemin 

çözümünün güçlüğüne dikkat çekmiştir.  

Ebû Mânsûr el-Mâtürîdî, Kādı Abdülcebbâr ve Fahreddin er-Râzî gibi 

kelamcılar, Hz. Adem’in konulduğu cennetin dünyadaki cennet olduğunu     Ebû 

Hanîfe gibi direk olarak söylememiş olsalar da onların Ebû Hanîfe’ye yakın 

düşündükleri söylenebilir. Aslında bu kelamcıları destekleyen ayetler de az sayıda 

değildir. Mesela Kur’an, Hz. Adem’in konulduğu cenneti "Acıkmanın, çıplak 

kalmanın, susuzluk ve sıcaklık sıkıntısı çekmenin söz konusu olmadığı yer”6 

şeklinde ifade ederek dünyadaki bir bahçede olması ve giderilmesi mümkün olan 

ihtiyaçlardan bahsetmiştir.  

Sonuç olarak Ebû Hanîfe, Ebü’l-Kāsım el-Belhî, (ö. 319/931) ve Ebû Müslim 

el-İsfahânî 7 (ö. 322/934) gibi birçok Mu‘tezile ve Ehl-i sünnet kelâmcısı, günah 

işlemek ve teklifi hükümler olarak kabul edilen emir ve yasakların ahiretteki cennet 

için düşünülmesinin ahireti ve oradaki cenneti aynen dünyaya benzetmek belki de 

ahireti dünya hayatı gibi maddi bir alem olarak düşünmek gibi ciddi problemler 

ortaya çıkaraktır. Bu durum bizi alemin alemin kıdemi gibi bir sonuca götürebilir. 

Ayrıca açık olarak Hz. Adem’in yerleştirildiği cennetin dünyadaki cennet olduğunu 

ifade etmeseler de bu görüşe yaklaşan veya bu konuda daha çekimser kalan Ebû 

Mânsûr el-Mâtürîdî, Kādı Abdülcebbâr ve Fahreddin er-Râzî kelamcıların duruşu 

“dünyadaki cennet” ihtimalini güçlendirmektedir. Ahiretteki cennet olduğunu kabul 

edenler yoğunluklu olarak dini konularda nazar ve istidlâlin kullanılmasına karşı 

olan Selefî söyleme sahip kimselerdir. Dinde teolojik problemlerin varlığını kabul 

etmemek veya onları görmezden gelmek bizi doğmatik bir anlayışına yani taklide 

götüreceği için bu metodun İslamî bir metot olmayacağını söylemek yerinde 

olacaktır. Hz. Adem ve cennet ilişkisinin ahiretteki cennet olarak kabul edilmesi 

naslara ve İslam inancına dair önemli problemler üretecek ama dünyadaki cennet 

olarak kabul edilirse önemli bir teolojik problem teşekkül etmeyecek ve var olanlar 

da çözüme kavuşturulmuş olacaktır. 

 
4 Ebü’l-Hasen Kādı’l-kudât Abdülcebbâr b. Ahmed b. Abdilcebbâr el-Hemedânî, Tenzîhü’l-Kur’ân 

ʿani’l-meṭâʿin, thk. Ahmet Abdurrahman es-Sayih (Kahire: Mektebetu’n-nafize, 2006), 40. 
5 Fahreddin er-Razî, Mefâtîhu’l-gayb, 32 Cilt (Şam: Daru’l-fikr, 1401/1981), 3/2-6. 
6 Tâ-hâ, 20/120. 
7 Bolay, “Âdem”, 1/ 358-363. 
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ZEYNALABDİN MARAGHAYİ'NİN "İBRAHİM BEY'İN 

SEYAHATNAMESİ" ESERİNDE TOPLUMSAL YARALAR  MİLLET SEVDALISI 

İBRAHİM BEYİN DİLİYLE 

ZEYNALABDİN MARAĞALIININ “İBRAHİM BƏYİN SƏYAHƏTNAMƏSİ” 

ƏSƏRİNDƏ İCTİMAİ YARALAR VƏTƏN SEVDALISI İBRAHİM BƏYİN DİLİ İLƏ 

 

METANET QURBAN QIZI ŞAHALIYEVA 

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası-nın M.Füzuli adına Elyazmalar Enstitüsü 

 

ÖZET 

Anahtar Kelimeler : Seyahatname,millet, toplum, devlet. 

 

      Zeynalabdin Maraghayi'nin "İbrahim Bey'in Seyahatnamesi" adlı eseri, ülkedeki sosyal 

adaletsizliğe karşı açıklayıcı bir silah olarak ülke yönetici çevrelerinin içini açtı ve birçok 

önemli konuya açıklık getirdi: İlk olaraq, feodal ilişkiler ve dinler arasındaki uçurum görüşü 

ıle. Zeynalabdin Maraghayi'nin "İbrahim bey'in Seyahatnamesi" adlı kitapçığı romanının, 

"Charles Louis Montesquieu ve Jean Jacques Rousseau'nun Fransız devrimi üzerindeki etkisine 

eşit bir şekilde meşrutiyet devriminin yolunu açması" tesadüf değildir1.Aslında yanlış da değil. 

Olayları dürüst ve doğal bir şekilde anlatan nasır, büyük tabakalara ülkenin hayatını 

okuyucunun önünde canlandırıyor. Böylece nesrin okuyucusu, olayların merkezindeki acı 

gerçekleri tutarlı bir şekilde takip eden ve neyin yanlış neyin doğru olduğunu analiz eden eserin 

kahramanı olur. Eser boyunca okuyucu Zeynalabdin Maragayi'yinı halkın acı sorunlarına 

kayıtsız kalmayan, toplumsal yaraları İbrahim Bey'in diliyle anladan, yurdunun ahlaki ve 

toplumsal çöküşünü gönül yarasıyla kaleme alan bir nesir yazarı olarak halkının ilerlemesi için 

eğitim ve bilimi birlik olarak görmektedir.  Vatan ve millî bağnazlık olgusuna farklı bir bakış 

açısına sahip olan Zeynalabdin Maraghayi, nasir ve dramaturq M.F. Ahundzadeden farklı 

olarak ülkesinin geri kalmışlığının sebebini İslam dininde değil, devletin halkın bilgisizliğinde, 

yaygın hurafelerin etkisinde görmektedir. İnsanlar arasında dini şahsiyetler tarafından insan 

ruhu üzerine ve ülkesinin Batı Avrupa ülkelerinden geri kalmışlığının kökeni toplumun 

kendisindedir-söylüyor nasir. Eseriyle düşüncede devrim yaratan yazar, amacını  İbrahim Bey’i 

bir yolculuğa çıkararak okuyucuya açıklayör. Romanın ön sözünde: "Batı milletlerinin 

ilerlemesinin gerçek nedeni, ülkelerin basınının hareketinde yatmaktadır. Milletin ve ya ülkenin 

 
مؤمنی. نشر سپیده. چاپ چهارم. بهار   سیاحتنامه ابراهیم بیگ یا بالی تعصب او اثر: حاج زین العابدین مراغه ای. با مقدمه و حواشی باقر 1
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herhangi bir sınıfından olsunlar, vatanlarının tüm eksikliklerini gördükleri gibi 

yazıyorlar”2 konuşan yazar eleştirmen olarak hareket ederek, yurttaşlarının hoşgörüyü eleştirdi. 

Bir eleştirmen gibi davranan nasır, acı yaşam olaylarının yanlış anlatılmasında yurttaşlarının 

zulme ve zorbalığa tolerans göstermelerinin nedenini gördü. Zeynalabdin Maraghayi, 

görüşlerini ifade etmekten çekinenlerin, millete iyi gelmeyenlerin, devlete ve millete ihanet 

edenlerin kalemini kırmak gerektiğini söyleyerek güçlü bir duruş sergiledi. Millet sevdalısı olan 

yazar için aslında millî şevkten habersizler cahil yobazlardır. 

 

GİRİŞ 

     XİX əsrin ikinci yarısında Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatında yeni, realist formalar və janrlar 

yaranmağa başlayır. Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatında formalaşan bədii nəsrin inkişafında 

müstəsna xidməti olan Zeynalabdin Marağalı o sənətkarlardandır ki,  yaradıcılığında Şərq və 

Qərbi Avropa ədəbiyyatının mütərəqqi cəhətlərini birləşdirməyi bacarmışdır..Nasir “İbrahim 

bəyin səyahətnaməsi” romanı ilə ölkədə baş verən ictimai ədalətsizliyi göstərməklə yanaşı, 

həmçinin hakim dairələrinin iç üzünü açaraq bir çox vacib məsələlərin: yəni, olkədə hökm sürən 

feodal münasibətlərinə və dinlər arasındakı uçuruma aydınlıq gətirmişdir. Təsadüfi deyil ki, 

Zeynalabdin Marağalının “İbrahim bəyin səyahətnaməsi” pamflet xarakterli romanının:  

“Məşrutə inqilabına bir növ yol açması  Şarl Lui Monteskyö və Jan Jak Russonun Fransa 

inqilabına etdiyi təsirə bərabərdir”3 fikrini irəli sürənlər, əslində yanılmırlar.  

     Hadisələri doğru-dürüst, təbii şəkildə təsvir edən nasir ölkə həyatını geniş lövhələrlə oxucu 

qarşısında canlandırır. Bununla da nasirin oxucusu hadisələrin mərkəzində duran acı həqiqətləri 

ardıcıl izləyən, nəyin səhv və nəyin düzgün olduğunu təhlil edən əsərin qəhrəmanına çevrilmiş 

olur. Əsər boyu oxucu Zeynalabdin Marağalını xalqın ağrılı problemlərinə laqeyid qalmayan, 

ictimai yaraları İbrahim bəyin dili ilə anladan, Vətəninin mənəvi-əxlaq, sosial tənəzzülünü ürək 

ağrısı ilə qələmə alan və maarifi, elmi xalqının tərəqqisi üçün vəhdət şəklində götürən nasir 

kimi görür. Zeynalabdin Marağalı Vətən, xalq təəssübkeşliyi kimi hadisələrə fərqli baxır.Bir 

maarifçi kimi .M.F.Axundzadə ölkəsinin geri qalmasının səbəbini İslam dinində görürdüsə, 

nasir  isə əksinə dövlətin əhalidən xəbərsizliyində, din xadimlərinin insanlar arasında yaydığı 

xurafatın insan ruhuna təsir etməsində və cəmiyyətin özündə  görürdü. 

 
2 Marağayı, Z. İbrahim bəyin səyahətnaməsi və ya təəssüb-keşliyin bəlası (Üm. redaktəsi İbrahimov M.) / Z. 

Marağayı. - Bakı: Elm, - 1982. –s.19  
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Əsəri ilə düşüncələrdə bir inqilab yaratmış olan müəllif İbrahim bəyi səyahətə 

çıxartmaqla məqsədini oxuyucuya açmış olur. Romanın ön sözündə: “Qərb millətlərinin 

tərəqqisinin əsl səbəbini olkələrin mətbuatının hərəkətindədir. Onlar Vətənlərindəki bütün 

nöqsanları millətin və məmləkətin hər hansı sinfinə və ya bir sahəsinə aid olmasından asılı 

olmayaraq gördüklərini olduğu kimi yazırlar”4 - deyən nasir tənqidçi kimi çıxış edərək 

həmvətənlərinin zülm və istibdada qarşı dözümlülük göstərməməsini qarşıya qoyur. Digər 

tərəfdən də butun bunların səbəbini isə acı həyat hadisələrinin düzgün işıqlandırılmamasında 

görürdü. Bu baxımdan nasir görüşləri ilə Mirzə Fətəli Axundzadə, Həsən bəy Məlikov Zərdabi 

ilə bir sırada durur.  Zeynalabdin Marağalı də müasirləri kimi“demokratik-maarifçi ideyaların 

yiyələnməyi və həmin ideyaların yaşadıb inkişaf etdirməyi”5 meyar kimi götürərək  gündəlik  

mətbuatı izləyir, “Millət”,”İran”qəzetlərinin tutduğu mövqe isə nasiri qəzəbləndirir və hər iki 

qəzetə ölkəsinin gözü və qulağı olmağı tövsiyə edir: “Qərb ölkələrində qələm sahibi olan hər 

bir kəs dəli olsa belə, milli mənafe naminə bir məqalə yazıb qəzetlərə versə, onun sabahı günü 

millətin bütün ağıllı adamları o dəlinin məqaləsini oxuyacaq”6– deyən Zeynalabdin Marağalı 

öz fikirlərini bildirməkdən çəkinənlərin, dövlətə və millətə xəyanət edənlərin qələmini əlbəttə, 

sındırmaq lazımdır- deyərək kəskin mövqedən çıxış edirdi.  

Müəllif elmi-fəlsəfi mühakimələrini İbrahim bəy obrazı ilə ortaya qoyur: “Nə üçün 

millətin halının pərişanlığı və hər tərəfə dağılmasının səbəbini soruşmursunuz?”7 -deyərək 

ölkənin mötəbər adamlarını: hakimləri, bəylərbəyləri,  fərraşlarıni və  naiblərini ittiham edir. 

Müəllif əsərdə fikirlərini iki aspektdə göstərir: 1. Yaratdığı obrazın əsərdəki ideya məzmunun 

inkişafındakı  həlledici rolunu; 2. Müəllif və obrazın qarşılıqlı münasibətləri. Z. Marağalının 

düşüncələri özünü ikincidə daha çox göstərir. Yəni, müəllif əsərdə hadisələrin bir növ seyricisi 

kimi deyil, baş vermə səbəblərini inandırıcı şəkildə təsvir edən şəxs kimi görünür. Bu zaman 

müəllifin mövqeyini yaratdığı obrazın (İbrahim bəy) daxilində axtarmaq lazım gəlir. Əsərin 

əvvəlində müəllif hadisələrə bilavasitə  axıcılıq verir. İlk abzasdan birbaşa dərhal mətləbə 

keçir:” Hər cür qərəz və məkr ləkəsindən təmiz olan və əziz həmvətənlərimin bir sıra 

nöqsanlarından danışan”8 səyahətnamənin bir üzü bir yerdən əlimizə düşdü- deyən müəllif 

əsərin ideyasını kənarda saxlamır,  obrazın inkişafında birbaşa təqdim edir: “Sədaqətli, təmiz 

vicdanlı İbrahim bəy özü Misirdə olsa da ürəyi həmişə İranda idi”9.  

        Böyük demokrat M.F.Axundzadə kimi Z.Marağalı də Ibrahim bəyin dili ilə Vətənin 

yaralarını ortaya qoyur:” Axı niyə ölkə əhalisi yaşayışına lazım olan ən kiçik şeylər üçün xarici 

ölkələrə möhtac olsun. Millətin zəruri ehtiyyacını ödəcək üçün bir neçə münasib vilayətlərdə 

xırda fabriklərin təsis olunmasına nədəndir ki təşəbbüs göstərmirsiniz?”10 Müəllifin cəsarəti, 

hadisələri təsirli dillə oxucusuna çatdırmaq bacarığı, irəli sürülən bəşəri fikirləri  insanlarda 

azad yaşamaq istəyi oxucuda iftixar hissini coşdurur. 

 
4 Marağayı, Z. İbrahim bəyin səyahətnaməsi və ya təəssüb-keşliyin bəlası (Üm. redaktəsi İbrahimov M.) / Z. 

Marağayı. - Bakı: Elm, - 1982. –s. 19 
5 Əkinçi 1875-1877. Tam mətn / - Bakı: Avrasiya Press, - 2005. –s.20  
6 Marağayı, Z. İbrahim bəyin səyahətnaməsi və ya təəssüb-keşliyin bəlası (Üm. redaktəsi İbrahimov M.) / Z. 

Marağayı. - Bakı: Elm, - 1982. s 286-.287 
7 Marağayı, Z. İbrahim bəyin səyahətnaməsi və ya təəssüb-keşliyin bəlası (Üm. redaktəsi İbrahimov M.) / Z. 

Marağayı. - Bakı: Elm, - 1982. s.94 
8 Yenə oradan s.20 
9 Yenə oradan s.22 
10 Yenə oradans.94 
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      Beləliklə, XİX əsrin ikinci yarısında Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatında Mirzə 

Fətəli Axundzadənin demokratik fikirlərindən qidalanan Zeynalabdin Marağalı (“İbrahim 

beyin səyahətnaməsi”), Əbdürrəhman Talıbov (“Kitab yüklü eşşək və ya Talibin gəmisi”) kimi 

nasirlər realist və satirik ruhlu nəsrin parlaq nümunələrini yarada bildilər. 
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ÖZET 

Dünyada teknolojik gelişmeler ve buna bağlı olarak değişen alışkanlıklar her yaş grubu insanı 

etkilemekte ve çeşitli sağlık sorunları ile karşılaşılabilmektedir. Okullarda ve evlerde fast-food 

kültürünün popüler olması ve gıda içeriği yönünden riskli ürünlerin varlığı obezite olma 

durumunu etkilemektedir. Bundan dolayı küçük yaşlardan itibaren bazı sağlık sorunlarını 

ortaya çıkarmaktadır. Gençlerde günden güne artan obezite yaygınlığı, fiziksel aktivite 

yoksunluğuna ek beslenme alışkanlıklarının da bu prevalansın artışında etkisinin olduğu 

düşünülmektedir. Bu artışın önlenmesinde yerel hükümetlerde çeşitli uygulamalar yürürlüğe 

konulmakta ve uygulama sahaları kontrol edilmektedir.   Bu araştırmada Kayseri ilinde spor 

lisesinde öğrenim gören öğrencilerin beslenme ve obezite ile ilgili tutumlarının belirlenmesi 

amacıyla yapılmıştır. Araştırmamızın örneklem grubu spor lisesi öğrencileri ile sınırlıdır. 

Çalışmamıza 2021-22 eğitim-öğretim döneminde Kayseri ilinde öğrenim gören 120 spor lisesi 

öğrencisi gönüllü olarak katılmıştır. Çalışmamızda nicel veri toplama yöntemlerinden olan 

anket yöntemi kullanılmıştır. Betimsel tarama modelinin kullanıldığı bu çalışmada, Öztürk 

(2021) yılında geliştirdiği ‘’Lise Öğrencilerinin Dengeli Beslenme ve Obezite ile İlgili 

Tutumları’ adlı, 5 likertli ölçek kullanılmıştır. Çalışmanın istatistik analizinde SPSS 24 

programı kullanılmıştır.  53 maddeden oluşan ölçeğin güvenilirlik katsayısı ise (Alpha=,673) 

olduğu tespit edilmiştir. Çalışmada verilerin normallik analizinde kolmogorov-smirnov testi 

kullanılmış ve verilerin normal dağılım gösterdiği kabul edilmiştir. Parametrik testlerden tek 

yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Araştırma sonunda cinsiyet ve spor branşı değişkenine 

göre ölçek maddelerine verilen cevapların p<0,05 düzeyinde anlamlı olduğu bulgusuna 

ulaşılmıştır.   

Anahtar Kelimeler: Spor, Spor Lisesi, Beslenme, Obezite. 

 

1. GİRİŞ   

Günümüzde hareketsiz yaşam bazı sağlık sorunlarını beraberinde getirmektedir. İnaktif 

yaşamın sonucu obezite oranlarında artışa neden olmakta ve aşırı kilolu olma prevalansı 

artırmaktadır. Obezite oluşumda genetik ve genetik olmayan faktörlerin etkisi bilinmekte ve 

tedavi sürecinde planlanmanın bir parçası olmalıdır (İskenderoğlu,2020). 1975 yılında adölesan 

ve gençlerde obezite olma %1 iken 2019 da bu oran %18 seviyelerine ulaşmış ve bu oran 

pandemi etkisiyle dahada yükseleceği genetik olmayan faktörler arasında değerlendirilme 

olasıdır (DSÖ,2019). Türkiyede obezite oranları 2019 verilerine göre kadınların %24’8’i 

erkeklerin ise %17,3’ü olduğu belirtilmektedir (T.U.I.K,2019). Adölesan dönemde çeşitli 

sebeplerle başlayan obezite, erişkinlik döneminde yaşanabilecek kronik hastalık riskini de 
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riskini de etkilemektedir (Lopez ve ark.2008). Yine adölesan dönemde kazanılan 

fiziksel aktivite alışkanlıkları ileri yaşlarda kronik hasta olma durumunu etkilemekte ve uzun 

yaşam süresinde sağlıklı olmayı desteklemektedir (Mariscal ve ark.2008). Obezitenin 

engellenmesinde beslenme ve fiziksel aktivenin önemli bir unsur olduğu uzmanlarca 

belirtilmektedir (Akkurt,2012). Obezitenin yaygınlık kazanmasında bir diğer etki sağlıksız 

besin tüketimi fastfood kültürünün yaygınlaşması olarak gösterilmektedir (Barışkan ve 

Karakoç,2020). Spor yapan adölesan dönemdeki bireylerde besin tüketimi yaş, cinsiyet, fiziksel 

aktivite türüne göre değişiklik göstermektedir (Bifulco,2019).  

Çalışmamız Kayseri ilinde spor lisesi öğrencilerinin beslenme ve obezite ile ilgili tutumlarının 

belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. 

 

2. YÖNTEM 

Çalışmamızda model olarak ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Çalışmamızın evrenini 

Kayseri Spor Lisesi oluştururken, çalışmamızın örneklemini ise çalışmaya katılan 151 spor 

lisesi öğrencisi oluşturmuştur. Çalışmamızda veri toplama aracı olarak anket veri formu 

kullanılmıştır. Anket formu 2 bölümden oluşmaktadır. Anketin birinci bölümünde 

araştırmacılar tarafından oluşturulan kişisel bilgi formu (cinsiyet, sınıf, branş) ve ikinci 

kısmında ise Öztürk (2021) tarafından geliştirilen, 53 madde 3 alt boyuttan (Olumsuz Beden 

Algısı Geliştirme, Dengeli Beslenme ve Obezite ile İlgili Olumsuz Tutumlar, Kilo Kontrolünde 

Olumsuz Davranışlar) oluşan Lise Öğrencilerinin Dengeli Beslenme ve Obezite Tutumları 

Ölçeği kullanılmıştır. Veriler SPSS 24 istatistik programı ile analiz edilmiştir. Ölçeğin 

güvenilirlik analizi için cronbach alpha kat sayısına bakılmıştır. Verilerin normallik varsayımı 

için skewness ve kurtosis değerlerine bakılmıştır. Veriler normal dağılım gösterdiğinden dolayı; 

ikili gruplar için ındependent sample t testi, çoklu gruplar içinse anova testi yapılmıştır.  

 

3. SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME  

  

Çizelge 1. Normallik Testi 

Alt Boyut    İstatistik Std. Hata 

Olumsuz Beden Algısı Geliştirme 
Çarpıklık ,147 ,192 

Basıklık , -088 ,392 

Dengeli Beslenme ve Obezite ile İlgili Olumsuz 

Tutumlar 

Çarpıklık , -014 ,192 

Basıklık ,197 ,392 

Kilo Kontrolünde Olumsuz Davranışlar 
Çarpıklık , -741 ,192 

Basıklık 1,279 ,392 

Toplam 
Çarpıklık -,397 ,192 

Basıklık ,144 ,392 

Tablo incelendiğinde ölçekte yer alan maddelerin normallik testi sonucu bütün boyutlarda -1,5 

ile 1,5 arası olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Bu aralığın Tabachnick ve Fidell’ e (2013) göre 

normal dağılım gösterdiği varsayımına uygun olduğu belirtmektedir.  
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Çizelge 2. Güvenilirlik Analizi 

Alt Boyut  Madde sayısı  Alpha  

Olumsuz Beden Algısı Geliştirme  15 ,781 

Dengeli Beslenme ve Obezite ile İlgili Olumsuz Tutumlar 23 ,839 

Kilo Kontrolünde Olumsuz Davranışlar 16 ,876 

Toplam 53 ,848 

Tablo incelendiğinde ölçek maddelerinin ve alt boyutlarının güvenilirlik katsayılarının ,781 ile 

,876 arasında değiştiği ve bu değerlerin Alpar’a (2018) göre   kullanılan ölçeğin geçerliliği 

yüksek olduğu bulgusuna ulaşılmıştır.  

 
Çizelge 3. Katılımcıların Tanımlayıcı Bilgileri 

Değişken    n % 

 

Cinsiyet  

Kız 53 35,1 

Erkek 98 64,9 

 

Sınıf  

1.Sınıf 75 49,2 

2.Sınıf 62 41,1 

3.Sınıf 14 9,3 

 

 

Branş  

Basketbol 84 55,6 

Futbol 31 20,5 

Hentbol 25 16,6 

Diğer 11 7,3 

 

Çalışmamızda cinsiyet değişkenine göre n=53 %35,1’lik kısmı kız, n=98 %64,9’luk kısmı 

erkek; öğrenim gördüğü sınıf durumuna göre n=75 %49,2’lik kısım 1. Sınıf, n=62 %41,1’lik 

kısım 2. Sınıf, n=14 %9,3’lük kısım 3. Sınıf; branş değişkenine göre ise n=84 %55,6 basketbol, 

n=31 %20,5 futbol, n=25 %16,6 hentbol, n=11 %7,3 olduğu bulgusuna ulaşılmıştır.   

 

Çizelge 4. Cinsiyet Değişkenine Göre Alt Boyutlara Verilen Cevapların 

Ortalamalarının Karşılaştırılması   

Alt boyut     Cinsiyet  n Ort.std t p 

Olumsuz Beden Algısı Geliştirme  
Kız  53 3,3125±,680 

,362 ,705 
Erkek  98 3,2739±,561 

Dengeli Beslenme ve Obezite ile İlgili 

Olumsuz Tutumlar 

Kız  53 3,6821±,563 
2,928 ,004* 

Erkek  98 3,3580±,557 

Kilo Kontrolünde Olumsuz 

Davranışlar 

Kız  53 3,9104±,661 

-1,579 ,099 
Erkek  98 4,0791±,556 

*=p<0,05 
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Tablo incelendiğinde cinsiyet değişkenine göre sorulara verilen cevapların alt 

boyutlarına göre karşılaştırılmasında ‘Olumsuz Beden Algısı’ ve ‘Kilo Kontrolünde Olumsuz 

Davranışlar’ p>0,05 düzeyinde olduğu, ‘dengeli Beslenme ve Obezite ile İlgili Davranışlar ‘alt 

boyutunda ise anlamlı farklılaşma olduğu bulgusuna ulaşılmıştır(p<0,05). 

 

Çizelge 5. Sınıf Değişkenine Göre Alt Boyutlara Verilen Cevapların Ortalamalarının 

Karşılaştırılması   
Alt boyut Sınıf  n  ort f p 

 

Olumsuz Beden Algısı Geliştirme  

 

1.sınıf 75 3,3662±,589 

1,729 ,172 2.sınıf 62 3,1774±,559 

3.sınıf 14 3,3571±,806 

 

Dengeli Beslenme ve Obezite ile İlgili Olumsuz 

Tutumlar 

1.sınıf 75 3,4180±,612 

1,621 ,201 2.sınıf 62 3,5442±,507 

3.sınıf 14 3,2733±,610 

 

Kilo Kontrolünde Olumsuz Davranışlar 

1.sınıf 75 3,9780±,627 

4,141 ,662 2.sınıf 62 4,0718±,593 

3.sınıf 14 4,0143±,467 

*=p<0,05 

Tablo incelendiğinde katılımcıların öğrenim gördüğü sınıf durumuna göre verdikleri cevaplar 

karşılaştırıldığında bütün alt boyutlarda anlamlı farklılaşma tespit edilmemiştir(p>0,05).  

 

Çizelge 6. Spor Branşı Göre Alt Boyutlara Verilen Cevapların Ortalamalarının Karşılaştırılması   

Alt boyut  Branş  n  ort f p 

Olumsuz Beden Algısı Geliştirme  

 

Basketbol 84 3,2097±,624 

,925 ,431 
Futbol 31 3,3598±,687 

Hentbol 25 3,4523±,456 

Diğer  11 3,3077±,415 

 

Dengeli Beslenme ve Obezite ile İlgili Olumsuz 

Tutumlar 

Basketbol 84 3,4068±,647 

1,245 ,296 
Futbol 31 3,4306±,061 

Hentbol 25 3,5878±,501 

Diğer  11 3,6087±,611 

Kilo Kontrolünde Olumsuz Davranışlar 

Basketbol 84 4,0554±,665 

,231 ,874 
Futbol 31 3,9661±,501 

Hentbol 25 3,9940±,459 

Diğer  11 3,9591±,646 

*=p<0,05 

Tablo incelendiğinde katılımcıların spor branşına verdikleri cevapların ortalamaları 

karşılaştırıldığında bütün alt boyutlarda anlamlı olduğu bulgusuna ulaşılmamıştır (p>0,05). 
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4. GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇLAR 

Araştırma sonunda cinsiyet değişkenine göre; olumsuz beden algısı geliştirme, kilo kontrolünde 

olumsuz davranışlar alt boyutlarında anlamlı farklılaşma olmadığı, dengeli beslenme ve obezite 

ile ilgili olumsuz tutumlar alt boyutunda ise pozitif yönlü farklılaşma (p<0,05) olduğu 

bulgusuna ulaşılmıştır (Tablo4). Öğrenim gördüğü sınıf seviyesine göre karşılaştırıldığında 

olumsuz beden algısı geliştirme, kilo kontrolünde olumsuz davranışlar, dengeli beslenme ve 

obezite ile ilgili olumsuz tutumlar alt boyutlarında anlamlı olmadığı (p>0,05) tespit edilmiştir 

(Tablo5). Spor branşı değişkenine göre verilen cevapların ortalamaları karşılaştırıldığında 

olumsuz beden algısı geliştirme, kilo kontrolünde olumsuz davranışlar, dengeli beslenme ve 

obezite ile ilgili olumsuz tutumlar alt boyutlarında anlamlı olmadığı (p>0,05) bulgusuna 

ulaşılmıştır (Tablo5). 

Sonuç olarak; örneklem grubunun küçük olması, sadece Kayseri’de bir lise ile sınırlı olması 

bulguların farklı çıkmasında etkili olduğu ama bütün adolesanlara yorumlanmasını 

zorlaştırmaktadır. Örneklem grubunun artırılması ve çeşitli illerde yapılabilecek çalışmalarda 

elde edilecek bulguların daha sağlıklı sonuçlar verebileceği düşünülmektedir.   
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ÖZET 

Bu çalışma; gençlik ve spor il müdürlüklerinde çalışan personelin algıladıkları yönetici 

desteğinin örgütsel bağlılık üzerindeki etkisini ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Çalışmanın 

evrenini Tunceli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ nde görev yapmakta olan personeller 

oluşturmuştur. Çalışmanın örneklemi ise, çalışmaya katılan 114 kişiden meydana gelmiştir. Bu 

çalışma nicel bir çalışma olup veriler anket formu ile toplanmıştır. Anket formu 3 kısımdan 

oluşmaktadır. Birinci kısımda araştırmacılar tarafından oluşturulan 3 soruluk kişisel bilgi formu 

(cinsiyet, mesleki deneyim süresi, mesleğinizden memnun musunuz) kullanılmıştır. İkinci 

kısımda, Giray ve Şahin’ in (2012) geliştirdiği 11 madde ve tek faktörlü bir yapıya sahip likert 

tipi Algılanan Yönetici Desteği Ölçeği Kullanılmıştır. Üçüncü kısımda ise, Meyer ve 

arkadaşları (1993) tarafından geliştirilen Türkçe’ ye uyarlaması Dağlı ve arkadaşları (2018) 

tarafından yapılan 18 madde 3 alt faktörlü (duygusal bağlılık, devam bağlılığı, normatif 

bağlılık) Örgütsel Bağlılık Ölçeği kullanılmıştır. Elde edilen verilerin sonucunda SPSS 24 

programı kullanılarak analizler yapılmıştır. Analiz yapılırken ilk olarak skewness ve kurtosis 

değerlerine bakılmıştır. Verilerin normal dağılım sağladığı görülmüştür. Bu bulgular ışığında 

ikili değişkenler için ındependent sample t testi kullanılmıştır. Ölçekler arasındaki etkiyi 

belirlemek için, basit regresyon analizi uygulanmıştır. Çalışmanın anlamlılık düzeyi p<0,05 

olarak alınmıştır. Sonuç olarak algılanan yönetici desteği ölçeği ve örgütsel bağlılık ölçeği ile 

alt boyutlarının cinsiyet, mesleki deneyim süresi ve mesleğinizden memnun musunuz 

değişkenlerine göre gruplar arasında istatistiki olarak anlamlı bir fark görülmemiştir (p>0,05). 

Gençlik ve spor il müdürlüğü personelinin algıladığı yönetici destek düzeyinin örgütsel bağlılık 

üzerinde pozitif yönde bir etkiye sahip olduğu görülmüştür (r=,438; r2=,294; p=000).   

Anahtar Kelimeler: Örgütsel Bağlılık, Yönetici Desteği, Spor. 

 

GİRİŞ 

Günümüz Türkiye’ sinde spor Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde tek çatı altında toplanarak 

merkezi bir yönetim anlayışına gidilmiştir. Bununla beraber taşralardaki spor yönetiminin 

devlet tarafından kontrolünün sağlanması için Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde il ve ilçe 

müdürlükleri oluşturulmuştur.  Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri bünyesinde çeşitli unvanlara 

sahip personeller (yönetici, müdür, antrenör, gençlik lideri, hizmet personeli vb.) belirli bir 

yönetim hiyerarşisine göre görev almaktadır. Böyle bir örgüt atmosferinin olduğu kurumlarda 

https://orcid.org/0000-0002-9335-4611


MUNZUR 4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES 

 

PROCEEDING  BOOK           ISBN: 978-605-71828-6-9         www.munzurkongresi.org        Page | 82 
 

da personellerin örgütsel bağlılıkları ister istemez işleyişi olumlu ya da olumsuz 

etkilemektedir. Bu bağlamda personellerin algıladıkları yönetici desteği onların örgüte bağlılık 

düzeyleri üzerinde bir etki oluşturmaktadır. Bu çalışmada gençlik ve spor il müdürlüğü 

personelinin algıladıkları yönetici desteğinin örgütsel bağlılık üzerinde nasıl bir etkiye sahip 

olduğu ve bazı değişkenlerin bu durum üzerinde nasıl bir fark oluşturup oluşturmayacağını 

tespit etmek amacıyla yapılmıştır.  

Örgütsel bağlılık kavramı, ilk başlarda tam bir tanımı yapılmamasına rağmen 1970’ li yıllarda 

yavaş yavaş önem kazanmıştır. Örgütsel bağlığı, en basit tanımıyla sadakate benzeten Mowday 

ve arkadaşları (1979), bireyin o konumda bulunma niyetiyle de alakalı olduğunu devamına 

eklemişlerdir. Allen ve Meyer’ e (1990) göre örgütsel bağlılığın en temel anlamı, bireyi örgüte 

bağlayan fiziksel bir unsurdur. Gautam ve arkadaşları (2004) örgütsel bağlılığı, Bireyin 

kimliğini örgüte bağlayan, bakış açısı ya da örgüte olan uyumu olarak ifade etmişlerdir.  

Örgütsel bağlılığın, bireyle örgüt arasındaki ilişki sonucunda ortaya çıktığını söyleyen Balcı 

(2003), örgütsel bağlılığı üç madde de tanımlamıştır: 

• Örgütün amaçlarına, değerlerine sıkı bir şekilde inanma, bu amaç ve değerleri kabul 

etmek. 

• Örgüt amaçları için çabalarken istekli davranışlar sergileme. 

• Örgüt üyesi olarak, üyeliğinin devamı için istekli olma (akt; Yaşar, 2021). 

Örgütsel bağlılık, kişinin kurumsal kurumsal hedefleri ve değerleri kabullenmesi ve bu 

hedeflere erişebilmek için o yönde çaba sarf etmesi ve kurumun üyesi olarak üyeliğini 

sürdürmek istemesi arzusudur. Ayrıca örgütün hedef ve değerlerine gönülden inanış ve bunları 

kabulleniş, örgütten yana her şeyiyle çabalamasıdır (Swailes, 2002). Bozkır (2017) örgütsel 

bağlığı, örgütün verim düzeyini belirleyen ana unsurlardan biri olduğunu belirtmiştir. 

Allen ve Meyer (1990), örgütsel bağlılığı 3 unsurdan oluştuğunu belirtmişlerdir. Bunlar 

duygusal bağlılık, devam (sürekli) bağlılık, normatif bağlılıktır. Duygusal bağlılığı Allen ve 

Mayer (1991) personelin örgüte için beslediği duygusal bağı, örgütle bütünleşmesini ve örgütle 

özdeşimini içermektedir. Eren (2015) duygusal bağlılığın örgütsel bağlılık çeşitleri içerisinde 

en istenileni ve en güçlüsü olarak belirtmiştir. Devam (sürekli) bağlılığı; kişisel yatırımlardan 

dolayı organizasyonda kalma isteğini ifade eden bu unsur, Obeng ve Ugboro (2003) tarafından 

personelin organizasyonda çalıştığı süre içinde kıdem, uzmanlık, kariyer, emeklilik, sosyal 

ilişkiler gibi bireyin kişisel yatırımları olarak yorumlanmıştır. Normatif bağlılık kavramı; 

organizasyona sadık olma kavramıyla ilişkili olan, Wiener (1982) tarafından organizasyonun 

misyonu, vizyonu, amaç ve faaliyetleri ile uyum halinde olan ayrıca içselleştirilen inanç ve 

normlardan oluştuğu ifade edilen bir kavramdır. Genel olarak bakacak olursak örgütsel bağlılık 

kavramının karşımıza üç unsurla (duygusal bağlılık, devam bağlılığı, normatif bağlılık) çıktığı 

görülmektedir. Örgütsel bağlılık kişinin bulunduğu örgüt içerisinde örgütün koyduğu normlar 

doğrultusunda örgüte aidiyet hissi beslemesidir.  

Bir örgüt içerisinde personelin örgüte bağlılık düzeyini şüphesiz etkileyen birçok faktörden 

bahsedebiliriz. Bu durum üzerindeki en büyük etkilerden birinin de personelin bağlı olduğu 

yöneticiler olduğu kaçınılmaz bir gerçektir. Bir örgüt içerisinde personelin yönetici desteğine 

göre bağlılık düzeyi etkilenebilmektedir. Pearce ve arkadaşları (1994) yönetici desteğini, 
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yöneticilerin personellere karşı duygusal ve sosyal olarak ilgi göstermesi ve onlara 

karşı iyi niyetli olması olarak tanımlamaktadır. Diğer bir tanıma bakacak olursak; yöneticilerin, 

örgüt personelini örgütün en değerli unsuru olarak görüp, onları her konuda destekleyen ve 

personelin kendisini değerli hissetmesine neden olacak davranışlarda bulunmalarını yönetici 

desteği olarak tanımlanmaktadır (Zincirkıran ve Arkadaşları, 2016). 

 

1. YÖNTEM 

1.1.Araştırma Modeli 

Araştırma modeli olarak; iki veya daha fazla değişken arasındaki değişimin varlığını ve böyle 

bir değişim varsa bunun düzeyini belirlemek amacıyla kullanılan “ilişkisel tarama modeli” 

kullanılmıştır. 

1.2.Evren- Örneklem (Çalışma Grubu) 

Araştırmanın evrenini 2022 yılında Tunceli Gençlik ve Spor İl müdürlüğü bünyesinde çalışan 

personeller oluştururken, örneklemi ise çeşitli unvanlara sahip rastgele yöntemle seçilmiş 114 

personelden meydana gelmektedir.  

1.3.Veri Toplama Araçları 

Çalışmada kullanılan anket formu 3 bölümden (kişisel bilgi formu, algılanan yönetici desteği 

ölçeği, örgütsel bağlılık ölçeği) meydana gelmektedir. 

Kişisel Bilgi Formu 

Kişisel bilgi formu; araştırmacılar tarafından oluşturulan 3 maddeden (cinsiyet, mesleki 

deneyim süresi, meslekten memnun musunuz) oluşmaktadır. 

Algılanan Yönetici Desteği Ölçeği 

Giray ve Şahin (2012) tarafından geliştirilen, ‘Algılanan Yönetici Desteği Ölçeği’ 11 madde, 5 

likert ve tek faktörlü bir yapıya sahiptir. Ölçeğin iç tutarlılık kat sayısı ,94’ dür. 

Örgütsel Bağlılık Ölçeği 

‘Örgütsel Bağlılık Ölçeği’; Meyer ve arkadaşları (1993) tarafından geliştirilen Türkçe’ ye 

uyarlaması Dağlı ve arkadaşları (2018) tarafından yapılan 18 madde, 5 likert ve 3 alt faktörlü 

(duygusal bağlılık, devam bağlılığı, normatif bağlılık) bir yapıya sahiptir. Ölçeğin güvenirlik 

değerlerine baktığımızda; ölçek toplam cronbach alpa katsayısı (,88), duygusal bağlılık faktörü 

(,80), devam bağlılığı (,73), normatif bağlılık (,80) olarak görülmüştür.  

1.4.Verilerin Analizi 

Verilerin analizini yapmak için SPSS 24 programı kullanılmıştır. Ölçeklerin cronbach alpha 

değerlerine bakılarak verilerin güvenilir olduğu tespit edilmiştir. Ölçeklerin çarpıklık 

(skewness) ve basıklık (kurtosis) değerlerine bakılıp verilerin normal dağılım gösterdiği tespit 

edilmiştir. İkili grupların karşılaştırılmasında ındependent sample t testi kullanılmıştır. Ölçekler 

arasındaki etkiyi ortaya koymak için basit regresyon analizi yapılmıştır. 
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Ölçeklere ait cronbach alpha değerlerine baktığımızda değerlerin güvenilir olduğu görülmüştür. 

 

Çizelge 2. Normallik Testi Sonuçları 

Ölçek Faktör Normallik İstatistik Std. Hata 

Algılanan Yönetici Desteği 

Ölçeği 
Ölçek Toplam 

Skewness -,525 ,226 

Kurtosis -,017 ,449 

Örgütsel Bağlılık Ölçeği 

Ölçek Toplam 
Skewness -,177 ,226 

Kurtosis 1,819 ,449 

Duygusal Bağlılık 
Skewness -,046 ,226 

Kurtosis 1,765 ,449 

Devam Bağlılığı 
Skewness -,318 ,226 

Kurtosis ,438 ,449 

Normatif Bağlılık 
Skewness ,084 ,226 

Kurtosis ,660 ,449 

Yapılan normallik testi sonuçlarını incelediğimizde verilerin -2,00 ile +2,00 puan aralığında 

olduğu, George ve Mallery (2010) kaynağına göre normal dağılım gösterdiği tespit edilmiştir. 

  

2. SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME 

Çizelge 3. Ölçekler ve Alt Faktörler Toplam Puan Ortalamaları 

Ölçek Faktör N Min. Max. Mean S.s. 

Algılanan Yönetici Desteği Ölçeği Ölçek Toplam 114 1,00 5,00 3,64 ,872 

Örgütsel Bağlılık Ölçeği 

Ölçek Toplam 114 1,00 5,00 3,10 ,703 

Duygusal Bağlılık 114 1,00 5,00 3,07 ,759 

Devam Bağlılığı 114 1,00 5,00 3,22 ,825 

Normatif Bağlılık 114 1,00 5,00 3,02 ,794 

Çalışma bulgularına baktığımızda; algılanan yönetici desteği ölçeği toplam puan ortalamasının 

X=3,64 ile ortalama düzeyde olduğu ve örgütsel bağlılık ölçeği toplam puan ortalamasının 

X=3,10 ortalama ile orta düzeyde olduğu görülmüştür. Örgütsel bağlılık ölçeği alt boyutlarına 

Çizelge 1. Güvenilirlik Değerleri 

Ölçek Faktör Alpha N 

Algılanan Yönetici Desteği Ölçeği Ölçek Toplam ,950 11 

Örgütsel Bağlılık Ölçeği 

Ölçek Toplam ,904 18 

Duygusal Bağlılık ,715 6 

Devam Bağlılığı ,852 6 

Normatif Bağlılık ,783 6 
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baktığımızda; duygusal bağlılık boyutu X=3,07 devam bağlılığı boyutu X=3,22 

normatif bağlılık boyutu X=3,02 değerleri ile ortalama düzeyde oldukları görülmüştür.  

 

Çizelge 4. Kişisel Bilgi Formu 

Değişken Grup N % 

Cinsiyet 

Erkek 78 68,4 

Kadın 36 31,6 

Mesleki Deneyim Süresi 

1-5 Yıl 48 42,1 

6 ve Üzeri Yıl 66 57,9 

Meslekten Memnun 

Musunuz 

Evet 94 82,5 

Hayır 20 17,5 

Çalışmaya katılan gençlik ve spor il müdürlüğü personelinin; 78’ i erkek, 36’ sı kadındır. 

Mesleki deneyim süresine baktığımızda 1-5 yıllık deneyime sahip olanlar 48 kişi, 6 ve üzeri 

yıllık deneyime sahip olanlar ise 66 kişiden oluşmuştur. Meslekten memnun musunuz sorusuna 

evet diyenler 94 kişi iken hayır diyenler 20 kişiden oluşmuştur. 

 

Çizelge 5. Cinsiyet Değişkenine Göre t Testi Sonuçları 

Ölçek Faktör Cinsiyet N Mean S.s. t p 

Algılanan Yönetici Desteği 

Ölçeği 

Ölçek 

Toplam 

Erkek 78 3,564 ,907 

-1,393 ,166 
Kadın 36 3,808 ,777 

Örgütsel Bağlılık Ölçeği 

Ölçek 

Toplam 

Erkek 78 3,080 ,693 
-,584 ,560 

Kadın 36 3,163 ,736 

Duygusal 

Bağlılık 

Erkek 78 3,064 ,736 
-,215 ,830 

Kadın 36 3,094 ,817 

Devam 

Bağlılığı 

Erkek 78 3,203 ,852 
-,365 ,716 

Kadın 36 3,263 ,774 

Normatif 

Bağlılık 

Erkek 78 2,974 ,801 
-,970 ,334 

Kadın 36 3,129 ,778 
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Çalışmada cinsiyet değişkenine göre t testi sonuçlarına baktığımızda; algılanan 

yönetici desteği ölçeği toplam puan ortalamasında gruplar arasında istatistiki olarak herhangi 

bir anlamlı fark görülmemiştir (p>0,05). Yine aynı şekilde örgütsel bağlılık ölçeği toplam puan 

ortalaması ve alt faktörlerinde de gruplar arasında istatistiki olarak herhangi bir anlamlı fark 

görülmemiştir (p>0,05).  

 

Çizelge 6. Mesleki Deneyim Değişkenine Göre t Testi Sonuçları 

Ölçek Faktör 
Mesleki 

Deneyim 
N Mean S.s. t P 

Algılanan 

Yönetici 

Desteği Ölçeği 

Ölçek 

Toplam 

1-5 Yıl 48 3,695 1,037 

,561 ,576 
6 ve Üzeri Yıl 66 3,601 ,736 

Örgütsel 

Bağlılık Ölçeği 

Ölçek 

Toplam 

1-5 Yıl 48 3,050 ,853 
-,720 ,473 

6 ve Üzeri Yıl 66 3,147 ,574 

Duygusal 

Bağlılık 

1-5 Yıl 48 3,114 ,873 
,478 ,634 

6 ve Üzeri Yıl 66 3,045 ,670 

Devam 

Bağlılığı 

1-5 Yıl 48 3,076 1,027 
-1,620 ,108 

6 ve Üzeri Yıl 66 3,328 ,628 

Normatif 

Bağlılık 

1-5 Yıl 48 2,961 ,937 
-,704 ,483 

6 ve Üzeri Yıl 66 3,068 ,676 

Çalışmada mesleki deneyim süresi değişkenine göre t testi sonuçlarına baktığımızda; algılanan 

yönetici desteği ölçeği toplam puan ortalamasında gruplar arasında istatistiki olarak herhangi 

bir anlamlı fark görülmemiştir (p>0,05). Yine aynı şekilde örgütsel bağlılık ölçeği toplam puan 

ortalaması ve alt faktörlerinde de gruplar arasında istatistiki olarak herhangi bir anlamlı fark 

görülmemiştir (p>0,05).  

 

Çizelge 7. Meslekten Memnuniyet Değişkenine Göre t Testi 

Ölçek Faktör 
Meslekten 

Memnuniyet 
N Mean S.s. t P 

Algılanan Yönetici 

Desteği Ölçeği 

Ölçek 

Toplam 

Evet 94 3,628 ,908 
-,331 ,741 

Hayır 20 3,700 ,693 
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Örgütsel Bağlılık 

Ölçeği 

Ölçek 

Toplam 

Evet 94 3,069 ,739 

-1,219 ,225 
Hayır 20 3,280 ,479 

Duygusal 

Bağlılık 

Evet 94 3,007 ,782 
-2,086 ,039* 

Hayır 20 3,391 ,552 

Devam 

Bağlılığı 

Evet 94 3,191 ,865 
-,861 ,391 

Hayır 20 3,366 ,601 

Normatif 

Bağlılık 

Evet 94 3,010 ,833 
-,370 ,712 

Hayır 20 3,083 ,588 

 

Çalışmada mesleki deneyim süresi değişkenine göre t testi sonuçlarına baktığımızda; 

algılanan yönetici desteği ölçeği toplam puan ortalamasında gruplar arasında 

istatistiki olarak herhangi bir anlamlı fark görülmemiştir (p>0,05). Yine aynı şekilde 

örgütsel bağlılık ölçeği toplam puan ortalaması ile devam bağlılığı ve normatif 

bağlılık alt faktörlerinde de gruplar arasında istatistiki olarak herhangi bir anlamlı fark 

görülmemiştir (p>0,05). Ancak örgütsel bağlılık ölçeği alt faktörlerinden olan 

duygusal bağlılık alt faktöründe gruplar arasında istatistiki olarak anlamlı bir farka 

rastlanmıştır (p<0,05).  

 

 

 
Çizelge 8. Algılanan Yönetici Desteğinin Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkisi 

M
o
d

el
 

Bağımsız 

Değişken 

Bağımlı 

Değişken 
β 

Standart 

Hata β 
β t p 

Algılanan 

Yönetici Desteği 

Sabit 1,513 ,240  6,315 ,000 

Örgütsel 

Bağlılık 
,438 ,064 ,543 6,837 ,000 

 R: 0,543 R2: 0,294 Düzeltilmiş R2: 0,288 F: 46,747 p: 0,000 

Değişkenler arasındaki ilişkiyi öğrenebilmek için oluşturulan regresyon modeli 0.05 önem 

düzeyinde istatistiki açıdan anlamlıdır. R2 değerinin 0,294 olarak hesaplandığı tabloda 

görülmektedir. R2 değeri (belirlilik ve tanımlayıcılık katsayısı) bağımlı değişkendeki değişimin 

bağımsız değişkenler tarafından ne kadar tanımlanabildiğini gösteren bir ölçüdür. Buna göre 

katılımcıların algılanan yönetici desteği düzeyleri (bağımsız değişken) örgütsel bağlılık 

düzeyini (bağımlı değişkeni) % 29,4 oranında etkilemektedir. Diğer bir ifade ile bağımsız 

değişken bağımlı değişkendeki değişimlerin % 29,4’ünün kaynağıdır. Modelde yer alan 

değişkenlerden algılanan yönetici desteğinin (β=0,438; p=0,000) örgütsel bağlılık değişkeni 

üzerinde pozitif ve orta düzey bir etkisinin olduğu tespit edilmiştir.  
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3. GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇLAR 

Gençlik ve spor il müdürlüğü personelinin algılanan yönetici desteğinin örgütsel bağlılık 

üzerindeki etkisinin incelendiği çalışmamızda; algılanan yönetici desteği ölçeği toplam puan 

ortalamasının X=3,64 ile ortalama düzeyde olduğu ve örgütsel bağlılık ölçeği toplam puan 

ortalamasının X=3,10 ortalama ile orta düzeyde olduğu görülmüştür. Örgütsel bağlılık ölçeği 

alt boyutlarına baktığımızda; duygusal bağlılık boyutu X=3,07 devam bağlılığı boyutu X=3,22 

normatif bağlılık boyutu X=3,02 değerleri ile ortalama düzeyde oldukları görülmüştür. Bunun 

devamında; Çizelge 5’ e bakıldığında cinsiyet değişkenine göre algılanan yönetici desteği 

ölçeği ile örgütsel bağlılık ölçeği ve alt faktörlerinde gruplar arasında istatistiki olarak bir fark 

görülmemiştir. Çizelge 5’ e bakıldığında cinsiyet değişkenine göre algılanan yönetici desteği 

ölçeği ile örgütsel bağlılık ölçeği ve alt faktörlerinde gruplar arasında istatistiki olarak bir fark 

görülmemiştir. Çizelge 6’ ya bakıldığında da mesleki deneyim süresi değişkenine göre 

algılanan yönetici desteği ölçeği ile örgütsel bağlılık ölçeği ve alt faktörlerinde gruplar arasında 

istatistiki olarak bir fark görülmemiştir. Çizelge 7’ ye bakıldığında mesleki deneyim süresi 

değişkenine göre algılanan yönetici desteği ölçeği ile örgütsel bağlılık ölçeği ve alt 

faktörlerinden olan devam bağlılığı ile normatif bağlılık faktörlerinde gruplar arasında 

istatistiki olarak bir fark görülmemiştir. Ancak duygusal bağlılık boyutunda farkın anlamlı 

olduğu görülmüştür. Çizelge 8’ e göre basit regresyon analizi sonuçlarına baktığımızda; gençlik 

ve spor il müdürlüğünde çalışan personelin algıladığı yönetici desteğinin örgütsel bağlılık 

durumları üzerinde orta düzeyde bir etkisinin olduğu görülmüştür (β=0,438; p=0,000). 
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ÖZET 

 

Bir tür olumsuz veya etkisiz liderlik tarzı olan toksik liderlik, genel olarak bir liderin, çalışanlara 

ve organizasyona potansiyel olarak zarar verebilecek sistematik ve yıkıcı davranışlarda 

bulunduğu bir liderlik tarzı olarak tanımlanmaktadır. Etkili olmayan bir liderlik biçimi olan 

toksik liderlik, hemşirelik alanında giderek yaygınlaşmaktadır. Bu çalışmada ise, yaygın hale 

gelen toksik davranışlar ile ilgili hemşireler üzerinde yapılan araştırmalar incelenmiştir. 

01.08.2022 tarihinde PubMed veri tabanı kullanılarak bir tarama yapılmıştır. Tarama 

sonucunda sağlık çalışanları ile ilgili 12 çalışmanın yer aldığı tespit edilmiştir. Bunun dışında, 

derleme niteliğinde olan ve hemşireler dışında diğer çalışanlar üzerinde yapılan araştırmalar 

çıkarıldığında elde kalan altı araştırma çalışmanın kapsamını oluşturmuştur. Araştırmalarda 

nicel (n=5) ve karma yöntemlerin (nicel ve nitel) (n=1) yöntemlerin kullanıldığı belirlenmiştir. 

Aynı şekilde, araştırmaların Filipinler’de (n=3), ABD’de (n=1), Gana (n=1) ve Türkiye’de 

(n=1) yapıldığı tespit edilmiştir. Temel bulgulara bakıldığında, iki farklı değerlendirmenin 

olduğu görülmüştür. Birinci değerlendirmede, toksik davranışların yarattığı etkileri inceleyen 

araştırmalar (n=4) dikkate alınmıştır. Bu araştırmalarda toksik davranışların iş tatminini, hizmet 

kalitesini, içsel doyumunu ve algılanan üretkenliği azalttığına ve stresi, işe devamsızlığı ve 

ayrılma niyetini artırdığına vurgu yapılmıştır. İkinci değerlendirmede ise, toksik davranışların 

belirleyicilerini ortaya koyan araştırmalar (n=2) incelenmiştir. Eğitim düzeyi yüksek, kurum 

için eğitim alan, hemşireliği kariyer seçeneği olarak gören, istekli çalışan, yöneticilik deneyimi 

olan ve düşük hasta kabul sayılarına sahip birimlerde çalışan hemşirelerin toksik liderlik 

davranışlarından daha az etkilendiği belirlenmiştir. Sonuç olarak, kaynakların verimli kullanımı 

noktasında hemşire yöneticiler arasında olumlu liderlik uygulamaları geliştirmeye yönelik 

müdahalelerin kaçınılmaz olduğu görülmüştür. Bunun dışında, toksik liderliğin daha iyi 
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anlaşılabilmesi için hemşireler üzerinde daha kapsamlı araştırmaların yapılması 

gerektiği önerilmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Eğitim, Hemşire, İş Tatmini, Stres, Toksik Liderlik Davranışı 

 

INVESTIGATION OF RESEARCH ON NURSES RELATED TO TOXIC 

LEADERSHIP BEHAVIORS 

 

ABSTRACT 

Toxic leadership, a type of negative or ineffective leadership style, is generally defined as a 

leadership style in which a leader engages in systematic and destructive behaviors that can 

potentially harm employees and the organization. Toxic leadership, which is an ineffective form 

of leadership, is becoming increasingly common in the field of nursing. In this study, studies 

on nurses about toxic behaviors that have become common were examined. A search was made 

on 01.08.2022 using the PubMed database. As a result of the screening, it was determined that 

there were 12 studies related to health workers. Apart from this, six studies, which are of a 

compilation nature and which were made on employees other than nurses, were excluded. It 

was determined that quantitative (n=5) and mixed methods (quantitative and qualitative) (n=1) 

methods were used in the studies. Likewise, it was determined that the studies were conducted 

in the Philippines (n=3), the USA (n=1), Ghana (n=1) and Turkey (n=1). Looking at the main 

findings, it was seen that there were two different evaluations. In the first evaluation, studies 

examining the effects of toxic behaviors (n=4) were considered. In these studies, it was 

emphasized that toxic behaviors decrease job satisfaction, service quality, internal satisfaction 

and perceived productivity and increase stress, absenteeism and intention to leave. In the second 

evaluation, studies revealing the determinants of toxic behaviors (n=2) were examined. It has 

been determined that nurses who have a high level of education, who are trained in the 

institution, who see nursing as a career option, who work willingly, who have managerial 

experience, and who work in units with low patient admissions, are less affected by toxic 

leadership behaviors. As a result, it has been seen that interventions to develop positive 

leadership practices among nurse managers at the point of efficient use of resources are 

inevitable. Apart from this, it has been suggested that more comprehensive studies on nurses 

should be done in order to better understand toxic leadership.   

Key Words: Education, Job Satisfaction, Nurse, Stress, Toxic Leadership Behaviour 
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1. GİRİŞ 

Genel olarak, “Liderlik” olumlu niyetler, yöntemler ve sonuçları içeren yapıcı liderlikle eş 

tutulmuştur. Bununla birlikte, belirli liderlerin etrafındaki bireyler üzerindeki zararlı ve yıkıcı 

etkileri de araştırmacıların dikkatini giderek daha fazla çekmektedir. Liderliğin karanlık yüzü 

ile örgütsel işlev bozukluğu arasındaki ilişki, son kırk yılda yönetim bilim insanları ve 

uygulayıcıları tarafından üzerinde durulan konular haline gelmiştir. Kötü liderliğin yapısına, 

liderliğin raydan çıkması, olumsuz, kötü veya karanlık liderlik, toksik liderlik, despotik liderlik, 

küçük tiranlık, istismarcı liderler, narsist liderler, etik olmayan liderler, itici liderlik, yıkıcı 

liderlik gibi birçok farklı isim verilmiştir (Bhandarker ve Rai, 2019). Özellikle 1970'lerden bu 

yana, yönetimin etrafındaki liderler, istismarcı, otoriter ve narsist liderlik biçimlerini 

tartışmaktadırlar. 1970'lerde otoriter ve istismarcı liderlik terimleri ilgili başlayan tartışmalar 

zamanla kategorik bir fenomen olarak ortaya çıkan toksik liderliği ortaya çıkarmıştır (Özer vd., 

2017).  

Toksik liderler, insanlığın refahına temelde zararlıdır. Hayatımızın hemen her alanında, toksik 

liderler “yıkıcı davranışları ve işlevsiz kişisel nitelikleri nedeniyle bireyler, aileler, kuruluşlar, 

topluluklar ve hatta liderlik ettikleri tüm toplumlar üzerinde ciddi ve kalıcı bir zehirli etki 

yaratırlar”. Ayrıca, toksik liderlerin bu zararlı etkisi, takipçilerinin ateşli desteği sayesinde hem 

iş hem de sosyal ortamlarda yüksek kalmaktadır (Mergen ve Özbilgin, 2021). Kısacası, 

uyumsuz, endişeli ve kötü niyetli lider olarak bilinirler. Ayrıca bu tip liderler benmerkezci, 

başkasının omzuna basarak yükselmek isteyen, kişilik bozukluğu sergileyen ve güven 

vermeyen özellikler göstermektedirler (Özer vd., 2017).  

Sağlık kurumları, ileri tıp teknolojisi ve birçok farklı alanda uzmanlaşmış sağlık çalışanları ile 

emek yoğun işletmelerdir. Sağlık çalışanlarına etkin ve verimli hizmet verilebilmesi için 

birimler ve birim çalışanları arasında üst düzeyde işbirliği ve uyumun sağlanması çok 

önemlidir. Farklı birimler arasında karşılıklı bağımlılık vardır ve bir birimin çıktısı diğer 

birimin girdisi olabilir. Dolayısıyla kurumun başarısı tüm birimlerin uyumlu çalışması ile doğru 

orantılıdır. Bu bağlamda sağlık kurumlarında insan kaynaklarının kurum yararına etkin ve 

verimli bir şekilde kullanılabilmesi için liderlik büyük önem taşımaktadır (Örgev ve Demir, 

2019). Bu noktada liderliğin karanlık tarafının yarattığı sonuçları ve belirleyicilerini daha iyi 

belirlemek için bu çalışma tasarlanmış ve toksik liderlik ile ilgili hemşireler üzerinde yapılan 

araştırmalar sistematik bir şekilde incelenmeye çalışılmıştır.  
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2. YÖNTEM 

2.1. Amaç 

Bu çalışma ile birlikte hemşireler üzerinde toksik liderlik ile ilgili yapılmış araştırma makaleleri 

incelenmiş ve toksik liderliğe neden olan faktörler ile belirleyicileri noktasında genel bir 

çerçeve oluşturmak hedeflenmiştir.  

2.2. Tarama Stratejisi ve Dâhil Edilme Kriterleri 

PubMed veri tabanı kullanılarak tarama yapılmıştır. 01.08.2022 tarihinde yapılan taramada  

özet ve başlıklar dikkate alınmış ve toksik liderlik ile ilgili 12 çalışmanın yer aldığı tespit 

edilmiştir. Derleme niteliğinde olan, elektronik olarak ulaşım imkanı olmayan ve hemşireler 

dışında diğer sağlık çalışanları üzerinde yapılan altı çalışma kapsam dışında tutulmuştur. 

Tarama sonucunda belirtilen kriterleri sağlayan altı araştırma makalesi çalışmanın kapsamını 

oluşturmuştur. Tarama stratejisi ve dahil edilme kriterleri ilişkin detaylı gösterim Çizelge 1’de 

verilmiştir. 

Çizelge 1. Tarama Kriterleri ve Sonuçları 

Veri Tabanları • PubMed 

Anahtar Kelime • Toxic Leadership and Nurse 

Tarama Kriterleri • Çalışmaların kitap bölümü ve derleme türünde olmaması 

• Makalenin elektronik olarak erişime açık olması 

• Makalelerin İngilizce yazılmış olması 

Tarama Sonucunda Çalışmaya 

Dâhil Edilen Makale Sayısı 

 

• 6 

 

2.3. Veri Analizi 

Tarama sonucunda elde edilen veriler Microsoft Excel 365 programı ile değerlendirilmiştir. 

Çalışmaların tanımlayıcı özelliklerini ortaya koymak için frekans ve yüzde kullanılmış ve 

sonuçlar tablolar halinde sunulmuştur.  

2.4. Sınırlılıklar 

Sadece tek bir veri tabanında yer alan çalışmaların dahil edilmesi, derleme ve kitap 

bölümlerinin dahil edilmemesi ve sadece elektronik ortamda ulaşılabilir olan çalışmaların dahil 

edilmesi araştırmanın sınırlılıklarını oluşturmaktadır.  
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3. BULGULAR 

Bu bölümde incelenen makalelerin hem tanımlayıcı özellikleri hem de toksik liderlik ile ilgili 

belirtilen temel faktörler değerlendirilmiştir. Çizelge 2’de hemşireler üzerinde toksik liderlik 

ile ilgili yapılan araştırma makalelerinin tanımlayıcı özellikleri sunulmuştur.  

Çizelge 2. İncelenen Çalışmalara İlişkin Tanımlayıcı Özellikler 

Tanımlayıcı Özellikler n % 

Yıllar 

2020 

2021 

2022 

 

1 

2 

3 

 

16.7 

33.3 

50.0 

Araştırmanın Yapıldığı Yer 

Filipinler 

ABD 

Gana 

Türkiye 

 

3 

1 

1 

1 

 

50.0 

16.7 

16.7 

16.7 

Araştırma Türü 

Nicel  

Karma (Nicel ve Nitel) 

 

5 

1 

 

83.3 

16.7 

TOPLAM 6 100.0 

İncelenen araştırmalarda çoğunlukla nicel tekniklerin kullanıldığı ve araştırmaların yarısının 

Filipinler’de yapıldığı görülmüştür. Bunun dışında araştırmaların yıllara göre sıralamasına 

bakıldığında en çok 2022 (%50.0) yılında yapıldığı belirlenmiştir (Çizelge 2).   

Çizelge 3. Toksik Liderlik ile İlgili Hemşireler Üzerinde Yapılan Araştırmaların İncelenmesi 

TEMEL BULGULAR İLİŞKİLİ ÇALIŞMALAR 
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Daha düşük iş tatmini Labrague vd., 2020 (1); Hudgins 

vd., 2022 (6) 

Yüksek stres seviyesi Labrague vd., 2020 (1) 

Devamsızlığın artması Labrague vd., 2020 (1) 

İşten ayrılma niyetinin artması Labrague vd., 2020 (1) 

Düşük hizmet kalitesi Labrague, 2021 (2) 

İçsel doyumun azalması Hudgins vd., 2022 (6) 

Algılanan üretkenliğin azalması Ofei vd., 2022 (4) 
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Yüksek eğitim düzeyi Özkan vd., 2022 (5) 

Kurum içi eğitimin olması Özkan vd., 2022 (5) 

Hemşireliğin kariyer seçimi olarak görülmesi Özkan vd., 2022 (5) 

Düşük hasta kabulü olan birimlerde çalışması Labrague vd., 2021 (3) 
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Toksik liderlik ile ilgili hemşireler üzerinde yapılan araştırmalara bakıldığında iki 

temel kategorinin ortaya çıktığı görülmektedir. Birinci kategoride yer alan dört çalışmada 

toksik liderlik davranışlarının sonuçlarına odaklanılmış ve yedi temel sonucun oluştuğu 

belirlenmiştir. Bunlar sırası ile (1) daha düşük iş tatmini, (2) yüksek stres seviyesi, (3) 

devamsızlığın artması, (4) işten ayrılma niyetinin artması, (5) düşük hizmet kalitesi, (6) içsel 

doyumun azalması ve (7) algılanan üretkenliğin azalması şeklinde olmuştur. Diğer yandan, 

toksik liderlik ile ilgili yapılan iki araştırma makalesinde de daha çok belirleyicileri üzerinde 

durulduğu görülmüştür. Bu belirleyiciler de sırası ile yüksek eğitim düzeyi, kurum içi eğitimin 

olması, hemşireliğin kariyer seçimi olarak görülmesi ve düşük hasta kabulü olan birimlerde 

çalışması şeklinde olduğu belirlenmiştir.  

 

4. SONUÇ 

Bu çalışma ile birlikte hemşireler üzerinde toksik liderlik ile ilgili yapılan araştırmalar 

incelenmiştir.  Yapılan tarama sonucunda altı ampirik araştırmanın olduğu tespit edilmiş ve 

araştırmalar incelendiğinde temelde iki kategorinin ortaya çıktığı görülmüştür. Birinci kategori, 

toksik liderliğin yarattığı sonuçlar üzerine olmuştur. İncelenen araştırmalar toksik liderliğin 

artması ile birlikte iş tatminin, hizmet kalitesinin, içsel doyumun ve algılanan üretkenliğin 

azaldığını; stres seviyesinin, işe devamsızlığın ve işten ayrılma niyetinin arttığını ortaya 

koymuştur. Diğer yandan, ikinci kategori de toksik liderliğin belirleyicileri ile ilişkili olmuştur. 

Bu belirleyicilerde yüksek eğitim düzeyi, kurum içi eğitimin olması, hemşireliğin kariyer 

seçimi olarak görülmesi ve düşük hasta kabulü olan birimlerde çalışması olarak bildirilmiştir.  

Toksik liderlik ile ilgili araştırmalarda odaklanılması gereken hususların başında bu liderlerin 

yıkıcı etkilerinin nasıl azaltılacağı olmalıdır. Örgev ve Demir (2019) yaptıkları çalışmada 

kariyer gelişimlerin desteklenmesi ile birlikte bu etkilerin azaltılabileceğinin altını çizmişlerdir. 

Aynı şekilde, Labrague ve diğerleri (2020) de yaptıkları araştırmada hemşire liderlerde arzu 

edilen liderlik uygulamalarını teşvik etmek için kanıta dayalı eğitim programlarının, liderlik 

eğitiminin veya müdahalelerin formüle edilmesi gerektiğini ortaya koymuşlardır. Diğer yandan, 

Özkan ve diğerleri (2022) yaptıkları çalışmada organizasyonel yönetimlerin toksik yönetsel 

davranışların çalışanlar ve kurum üzerindeki olumsuz etkileri konusunda farkındalık yaratması 

ve bu etkilere karşı önlem alması gerektiğini belirtmiştir.  
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ÖZET 

Antibiyotikler, bakteriyel enfeksiyonlara karşı çok önemli bir savunma hattı olarak 

görülmektedir. Antibiyotik ilacının yanlış kullanımı, bazı enfeksiyonların etkili bir şekilde 

tedavi edilememesine ve antibiyotik direncin hızla yükselmesine neden olabilmektedir. Bu 

durum ise halk sağlığı için artan bir tehdit olarak görülmektedir. Ayrıca gereksiz antibiyotik 

kullanımının, tedavi maliyeti üzerindeki olumsuz etkisi dünya çapında bir sorun haline 

gelmiştir. Bu çalışmada ise gereksiz antibiyotik kullanımına neden olabilecek iletişim 

araçlarından birisi olan web kaynaklı haberler incelenmiştir. Araştırmanın örneklemini web 

madenciliği teknikleri ile Hürriyet Gazetesi’nden elde edilen 743 antibiyotik ile ilgili haber 

oluşturmaktadır. Elde edilen haberlerin başlık, özet ve içerik bölümlerine metin madenciliği 

tekniklerinden olan kelime bulutları, ikili ve üçlü n-gramları ve duygu analizleri uygulanmıştır. 

İkili ve üçlü n-gram sonuçlarında ile haberlerde yaygın olarak vurgulanan noktalarının öneriler 

ve yan etkiler olduğu görülmüştür. Duygu analizi sonucunda, başlık, özet ve içerik 

bölümlerinde yaygın olarak pozitif yönde haberlerin yapıldığı belirlenmiştir. Ayrıca verilerin 

hangi yıllar arasında dağıldığını belirlemek için zaman grafiği oluşturulmuştur. Haberlere yıl 

bazında bakıldığında en fazla haberin yapıldığı zaman diliminin 2020 olduğu görülmektedir. 

Haberlerin günümüzde önemli bir iletişim aracı haline geldiği düşünüldüğünde, elde edilen 

bulguların politika yapıcılar için yol gösterici olacağına inanılmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Antibiyotik Kullanımı, Web Madenciliği, Metin Madenciliği, Duygu 

Analizi 

 

ANALYSIS OF THE NEWS ON THE USE OF ANTIBIOTICS BY WEB AND TEXT 

MINING TECHNIQUES 

 

ABSTRACT 

Antibiotics are seen as a crucial line of defense against bacterial infections. Misuse of antibiotic 

drugs can cause some infections to not be treated effectively and cause antibiotic resistance to 

rise rapidly. This situation is seen as an increasing threat to public health. In addition, the 
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negative effect of unnecessary antibiotic use on the cost of treatment has become a 

worldwide problem. In this study, web-based news, which is one of the communication tools 

that may cause unnecessary antibiotic use, has been examined. The sample of the research 

consists of web mining techniques and news about 743 antibiotics obtained from Hürriyet 

Newspaper. Word clouds, binary and triple n-grams and sentiment analysis, which are text 

mining techniques, were applied to the title, summary and content sections of the news 

obtained. In the double and triple n-gram results, it was seen that the points commonly 

emphasized in the news were recommendations and side effects. As a result of sentiment 

analysis, it was determined that positive news was widely made in the title, summary and 

content sections. In addition, a time graph was created to determine between which years the 

data were distributed. Looking at the news on a yearly basis, it is seen that the time period in 

which the most news is made is 2020. Considering that the news has become an important 

communication tool today, it is believed that the findings will be a guide for policy makers. 

Key Words: Antibiotic Use, Web Mining, Text Mining, Sentiment Analysis 

 

1. GİRİŞ 

Antibiyotikler, bakteriyel enfeksiyonlara karşı çok önemli bir savunma hattı olarak 

görülmektedir (Dantas vd., 2008). Bulaşıcı hastalıkları tedavi etmenin yanı sıra kanser tedavisi, 

organ nakli ve açık kalp ameliyatı da dahil olmak üzere birçok tedavi yöntemlerinde önemli rol 

oynamaktadır. Bununla birlikte, bu değerli ilacın yanlış kullanımı, bazı enfeksiyonların etkili 

bir şekilde tedavi edilememesine ve antibiyotik direncin hızla yükselmesine de neden 

olabilmektedir (Hutchings vd., 2019). Diğer yandan, aşırı ve uygun olmayan kullanım 

nedeniyle antibiyotik direnci de oluşabilmektedir. Bu direnç, halk sağlığı için artan bir tehdit 

olarak görülmektedir (Huttner vd., 2010). Aşırı antibiyotik kullanımı altında yatan temel 

sebepler ise, hastaların bilgi eksikliği ve geçmiş deneyimlerinin olmaması olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Örneğin, birçok hasta viral solunum yolu hastalığı için antibiyotik kullanmaktadır. 

Üst solunum yolu enfeksiyonları konusunda antibiyotik kullanımının en büyük yanılgıları 

eğitim düzeyi düşük olan hastalar olduğu görülmektedir (Belongia ve Schwartz, 1998). Bu 

süreçte antibiyotik kullanımı ile ilgili eğitimlerin sağlanması ile birlikte gereksiz kullanımın 

önüne geçilebilmektedir (Huttner vd., 2010; Tangcharoensathien vd., 2018). 

Gereksiz antibiyotik kullanımı ile ilgili altı çizilmesi gereken başka bir husus ise, 

enfeksiyonların tedavisindeki gereksiz kullanımı ile antibiyotiklerin tedavi maliyeti üzerindeki 
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etkisinin dünya çapında bir sorun haline gelmiş olmasıdır (Volpato vd., 2005). 

Örneğin, antibiyotik direnci sonucunda hastanede kalış süresi ve yatan hastaların mortalitesi 

artmakta ve bu durumda topluma yüksek ekonomik yük olması ile ilişkilendirilmektedir. Aynı 

şekilde, gereksiz antibiyotiklerin reçete edilmesi, daha fazla insanı olumsuz ilaç etkileri ve ilaç 

etkileşimleri riskine maruz bırakabilmektedir (Mortazhejri vd., 2020). Bu süreçte ülkeler 

tarafından bazı önleyici politikalar geliştirilmiştir. Örneğin, Kanada’da başlatılan “Do Bugs 

Need Drugs” programı ile birlikte antibiyotiğe bağlı maliyetler önlenmeye çalışılmıştır. 1996-

2014 yılları arasındaki BC PharmaNet’ten alınan reçeteler incelendiğinde, ortalama aylık reçete 

oranın %14.5 düştüğü görülmüştür. Aynı şekilde, ortalama aylık maliyet açısından bakıldığında 

da, önemli bir düşüşün yaşandığının altı çizilmiştir (Mamun vd., 2019). Benzer bir şekilde, 

Türkiye’de sağlıkta dönüşüm programı kapsamında akılcı ilaç kullanımı ile ilgili çalışmalar 

başlatılmıştır. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalar, Türkiye’de 2011 yılında 42,28 

olan tüketim değerinin 2019’da 31,86’ya gerilediğini göstermektedir. Aynı şekilde, 2011 

yılında ilaç için harcanan 100 TL içinde antibiyotiğin payının 10.72 TL olduğu, bu rakamın 

2019 yılında 4.69 TL’ye gerilediği de ifade edilmiştir (Sağlık Bakanlığı, 04.02.2022).  

Antibiyotiklerin gereksiz kullanımı,  yarattığı maliyetler ve tedavi sürecindeki etkisi gibi birçok 

nokta COVID-19 salgını ile birlikte daha çok tartışılmaya başlanmıştır. Özellikle salgının 

başladığı ve yaygın hale geldiği 2020 yılına baktığımızda, birçok ülke karantina süreçlerini 

başlatmıştır. Salgının ilk dönemlerinde sosyal mesafe ve hijyen gibi kurallar daha katı bir 

şekilde uygulanmıştır. Bu süreçte antibiyotik kullanımının azaldığında dair kanıtların 

sunulduğu görülmüştür. Örneğin, İngiltere’de yapılan bir araştırmada, antibiyotik reçetesi 

yazımının azaldığına vurgu yapılmıştır. Çalışmada menenjit reçetesinin yazımında % 62.3 

oranında ve solunum yolu enfeksiyonlarında %39.13 oranında azalma olduğu belirtilmiştir 

(Hussain vd., 2021). Aynı şekilde, Hollanda'da yapılan gözlemsel bir çalışma da, birinci 

basamakta bakteriyel enfeksiyonların sunumunda ve antibiyotik reçetelenmesinde bir azalma 

olduğuna vurgu yapmıştır (Van de Pol vd., 2021). Diğer yandan, ilerleyen süreçlerde ülkelerin 

kısıtlamaları kaldırması ile birlikte vaka sayıları tekrar artmaya başlamış ve gereksiz antibiyotik 

kullanımı önemli tartışılan konulardan birisi haline gelmiştir (Khojah, 2022; Zeeshan, 2022). 

Bu çalışma da günümüzde önemli bir iletişim aracı haline gelen haberler incelenmiş ve 

antibiyotik kullanımı ile yapılan haberlerdeki temel husus belirlenmeye çalışılmıştır.  

• Başlık, özet ve içeriklerdeki duygu durumu (olumlu, olumsuz veya nötr) nedir? 

• Başlık, özet ve içeriklerde en çok vurgulanan kelimeler nelerdir? 
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• Başlık, özet ve içeriklerde ikili ve üçlü n-gramlar nasıl oluşmuştur? 

• Haberlerin yıllara göre dağılımı nasıl olmuştur?  

2. YÖNTEM 

Bu bölümde, antibiyotik kullanımına ilişkin Hürriyet Gazetesi’nde yer alan haberlerin metin 

madenciliği teknikleri kullanılarak analiz edilmesi süreçleri yer almaktadır. 

Metin madenciliği, farklı yazılı kaynaklardaki gizli olan bilgilerin (daha önce bilinmeyen 

bilgileri) otomatik olarak çıkarılması ve ilişkilendirilmesi sürecinin bilgisayar tarafından 

gerçekleştirilmesi olarak tanımlanmaktadır (Fleuren ve Alkema, 2015). Kısaca metin 

madenciliği, metinler içerisinde bulunan önceden bilinmeyen bilgilerin keşfini ifade etmektedir 

(Stavrianou vd., 2007). Metin madenciliği ve veri madenciliği tekniklerini ile 

yapılandırılmamış veriler analiz edilerek belirtilen konu hakkında daha iyi karar verilmesi 

sağlanabilmektedir. Metin madenciliği ile belge kümeleme, belge sınıflandırma, metin 

özetleme, duygu analizi, sosyal ağ analizi, konu tespiti, yazar belirleme, intihal tespiti, kötü 

amaçlı yazılım analizi, patent analizi, finansal analiz, karar verme gibi birçok analiz 

yapılabilmektedir (Kumar ve Ravi, 2016). 

Metin madenciliği teknikleri pazarlama alanları (Kumar vd., 2021), turizm alanları (Loureiro 

vd., 2020), biyomedikal alanlar (Erhardt vd., 2006), eğitim alanları (Grobelnik vd., 2002), 

sağlık alanları (Spasić vd., 2014), finansal alanlar (Kloptchenko vd., 2004) gibi birçok alanda 

yaygın olarak kullanılmaktadır. Metin madenciliği ayrıca haber makalelerindeki olayları 

özetlemek ve bilimsel literatürdeki araştırma eğilimlerini ortaya koymak gibi amaçlarla da 

uygulanabilmektedir (Mei ve Zhai, 2005).  

2.1. Veri Seti 

Çalışmanın veri setini Hürriyet Gazetesi’nde “Antibiyotik Kullanımı”  ile ilgili yapılan 743 

haber oluşturmaktadır. Hürriyet Gazetesi’nin seçiminde ise 23.01.2022 tarihlinde yayınlanan 

gazete tirajlarına (haberin okunma sayısı) bakılmıştır (http://app.speedmedya.com). Haberler 

02.02.2022 tarihinde, Hürriyet Gazetesi’nin arama motoruna “Antibiyotik Kullanımı” yazılıp 

sitede elde edilen haberlere web madenciliği tekniği uygulanmıştır. Web madenciliği 

tekniklerinden ise web kazıma (web scraping) ve web tarama (web crawling) kullanılmıştır.  

Web madenciliği, belgeler, günlükler, hizmetler ve kullanıcı profilleri gibi web ile ilgili veri 

http://app.speedmedya.com/
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kaynaklarından bilgileri otomatik olarak keşfetmek ve çıkarmak için kullanılmaktadır 

(Li ve Zhong, 2004). 

Web kazıma, web sitesinden bilgi almak için bir bilgisayar yazılım programı tarafından veri 

çıkarma yöntemi veya tekniği olarak tanımlanmaktadır. Bir başka deyişle birkaç web 

sayfasından veri toplama işlemini otomatikleştirmeye web kazıma denilmektedir. Web kazıma, 

bir web tarayıcısına bir program eklenip kullanıcı tarafından gelen veri isteklerini simüle ederek 

çalışmaktadır. Web kazıma ayrıca webdeki yapılandırılmamış verilerin yapılandırılmış verilere 

nasıl dönüştürüleceğine odaklanmaktadır. Yapılandırılmamış verileri yapılandırılmış verilere 

dönüştürmek için, ayrıştırma olarak bilinen birkaç otomasyon tekniğini kullanmaktadır 

(Adhinugroho vd., 2020). Web tarayıcıları, ağ kurma köprülerine metot oluşturarak ve izleyerek 

web sayfalarına otomatik olarak göz atan programlar olarak tanımlanmaktadır (Khalil ve Fakir, 

2017). Veri kazıma, tescilli yazılım kullanarak, ücretli özel web kazıma servislerini kullanarak 

ve Python, Javascript veya R gibi açık kaynaklı yazılımları kullanarak üç ana yolla elde 

edilebilinmektedir (Luscombe vd., 2021). Çalışmada web kazıma yöntemi açık kaynaklı 

yazılım aracı olan Python dili kullanılarak gerçekleştirilmiştir. 

2.2. Verilerin Analizi 

Metin madenciliği, büyük miktarda metinsel veriden anlamlı bilgiler çıkarmak için algoritmalar 

kullanmaktadır. Manuel içerik analizi ile karşılaştırıldığında, metin madenciliği daha az zaman 

almakta ve daha maliyetsiz bir analiz olarak görülmektedir. Metin madenciliğinde metin ön 

işleme adımları metinden gereksiz kelimeleri ve harfleri kaldırma (tokenization), durak 

kelimelerini (stop word) çıkarma, kök alma, parçalama, kelime etiketleme bölümleri gibi 

teknikleri kullanarak metinleri temizlemeyi içermektedir. Ön işlemeden sonra, metin 

madenciliği algoritmaları, temizlenmiş metninden kelimeler çıkarmaktadır (Pejic-Bach vd., 

2020). 

Kelime bulutları, bir belgenin ana içeriğini anında anlamak için etkili bir araçtır (Wu vd., 2011) 

ve nitel verileri analiz etmek için gelişmekte olan bir teknolojidir. Niteliksel verilerin kolay, 

hızlı ve anlamlı analizini sağladıklarından yaygın olarak kullanılmaktadır. Kelime bulutları, 

metin verilerini özetlenmesini sağlamaktadır. Kelime bulutu yazılımı, metin ön işleme 

adımında kelimelere etiketler verilmesi sonucunda kelime frekansları oluşmaktadır. Kelimeler 

bu frekanslara göre kelime bulutlarında yazı tipi boyutu veya rengine göre değişiklik 

göstermektedir. Daha sık bahsedilen bir kelime, kavram veya terim kelime bulutunda daha 

büyük punto ile yazılırken daha az sıklıkta bahsedilenler ise, daha küçük punto ile yazılmakta 
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ya da hiç yazılmamaktadır. Görsel temsil veya şekil, metinde yer alan anahtar 

kelimelerden veya kelime öbeklerinden bahsetmektedir. Şekil sayesinde bireyler metinlerdeki 

ana içeriğin hızlı bir şekilde anlamlandırılmasına olarak sağlamaktadır (Sellars vd., 2018). 

Duygu analizi, bireylerin ve toplulukların görüşlerini, ruh hallerini ve tutumlarını belirlemeyi 

amaçlayan yöntemdir (Isah vd., 2014). Analiz, temel olarak olumlu ve olumsuz kelimeleri 

belirlemeye ve metinlerin duygu durumunu olumlu veya olumsuz olarak sınıflandırmaya 

dayanmaktadır (Nassirtoussi vd., 2014). Metinlerin duygu durumlarını belirlemede makine 

öğrenmesi tabanlı yaklaşım ve sözlük tabanlı yaklaşım olmak üzere iki yaklaşım bulunmaktadır 

(Li ve Wu, 2010). 

Çalışmada Türkçe doğal dil işleme aracı açık kaynak kodlu Zemberek Kütüphanesi (Akın ve 

Akın, 2007)  kullanılarak kelime kökleri oluşturulmuştur. Kelime ağırlıklandırma yöntemi 

olarak TF-IDF kullanılmıştır. Haberlerin başlık, özet ve içerik bölümlerine içerik analizi 

uygulanarak kelime bulutları oluşturulmuştur. Başlık, özet ve içerik bölümlerine ikili ve üçlü 

n-gram analizleri uygulanarak yaygın kullanılan ikili ve üçlü kelime grupları belirlenmiştir. 

Ayrıca bölümlerin duygu durumlarını bulabilmek için duygu analizi yaklaşımlarından sözlük 

tabanlı yaklaşım uygulanmıştır. Sözlük tabanlı yaklaşımda açık kaynak kodlu Türkçe polarite 

kaynağı olan SentiTurkNet (Dehkharghani vd., 2016) kullanılmıştır. Analizler Python 

programlama dili tarafından gerçekleştirilmiştir. 

2.3. Çalışmanın Sınırlılıkları 

Çalışmada sadece tirajı en yüksek olan Hürriyet Gazetesi’nin seçilmesi çalışmanın sınırlılığını 

oluşturmaktadır. Ayrıca sadece web kaynaklı ve yazılı haberlerin kullanılması yani basılı ve 

görsel haberlere yer verilmemesi çalışmanın diğer sınırlılıkları arasında yer almaktadır. 

3. BULGULAR 

Hürriyet Gazetesi’nden elde edilen veriler metin madenciliği teknikleri kullanılarak analiz 

edilmiştir. Verilerin başlık, özet ve içerik bölümlerinin kelime frekansları belirlenerek kelime 

bulutları oluşturulmuştur. Kelimelerin birlikte kullanımlarının belirlenmesinde ikili n-gram ve 

üçlü n-gram analizleri gerçekleştirilmiştir. Haberlerin yıllara göre dağılımları belirlenmiştir. 

Son olarak başlık, özet ve içerik bölümlerine duygu analizi uygulanarak duygu skorları 

oluşturulmuştur. 
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Görsel 1. Başlık Bölümü İçerik Analizi                  Görsel 2. Özet Bölümü İçerik Analizi 

 

Antibiyotik kullanımına ilişkin elde edilen haberlerin başlık bölümüne içerik analizi 

uygulandığında elde edilen sonuca bağlı olarak oluşan ilk beş kelimenin “antibiyotik”, 

“kullanım”, “ilaç”, “enfeksiyon” ve “tedavi” olduğu görülmektedir (Görsel 1, Çizelge 1). 

Haberlerin özet bölümünde ise en yaygın kullanılan kelimelerin “antibiyotik”, “hastalık”, 

“kullanım”, “yol” ve “sağlık” olduğu belirlenmiştir (Görsel 2, Çizelge 1). 

Çizelge 1. Haberlerin Başlık, Özet ve İçerik Bölümlerinde Yaygın Kullanılan 15 Kelime Sayısı 

Başlık Özet İçerik 

Kelime Sayı Kelime Sayı Kelime Sayı 

Antibiyotik 289 Antibiyotik 500 Antibiyotik 3710 

Kullanım 165 Hastalık 365 Enfeksiyon 2265 

İlaç 102 Kullanım 307 Tedavi 2231 

Enfeksiyon 80 Yol 250 Sağlık 2129 

Tedavi 78 Sağlık 239 Hastalık 2068 

Dikkat 72 Tedavi 223 Yol 2039 

Merkez 62 Enfeksiyon 220 Kullanım 2026 

Hastalık 58 Dikkat 218 İlaç 1926 

Çocuk 54 Önem 214 Önem 1879 

Mantar 50 Uzman 189 Durum 1380 

Grip 50 İlaç 185 Etki 1374 

Uyarı 46 Çocuk 151 Bakteri 1168 

Yol 42 Grip 128 Kişi 1064 

Akıl 38 Yıl 120 Konu 1058 

Fayda 35 Sorun 115 Neden 1021 
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Verilerin başlık, özet ve içerik bölümlerinde ortak bulunan ve en yaygın kullanılan 

kelimenin “antibiyotik” olduğu belirlenmiştir. Aynı şekilde, “kullanım, ilaç, enfeksiyon, tedavi 

ve hastalık” gibi kelimelerinde yaygın olarak kullanıldığı görülmüştür (Çizelge 1). 

 

Görsel 3. İçerik Bölümü İçerik Analizi 

Haberlerin içerik bölümüne yapılan analiz sonucunda “antibiyotik”, “enfeksiyon”, “tedavi”, 

“sağlık” ve “hastalık” kelimelerinin metinler içerisinde en yaygın kullanılan kelimeler olduğu 

belirtilmiştir (Görsel 3, Çizelge 1). 

Çizelge 2. Haberlerin Başlık, Özet ve İçerik Bölümlerinde İkili N-gram Analizi Sonuçları 

Başlık n Özet n İçerik n 

Antibiyotik Kullanım 40 Antibiyotik Kullanım 94 Antibiyotik Kullanım 997 

İlaç Kullanım 16 Yol Enfeksiyon 48 İlaç Kullanım 441 

Akıl İlaç 9 Hastalık Uzman 37 Yol Enfeksiyon 411 

Yol Enfeksiyon 8 İlaç Kullanım 31 Solunum Yol 375 

Kullanım Dikkat 7 Enfeksiyon Hastalık 28 Akıl İlaç 232 

Belirti Tedavi 7 Solunum Yol 27 Antibiyotik Direnç 231 

Kan Tahlil 6 Hastalık Doğum 23 Antibiyotik Tedavi 218 

Vajinal Mantar 6 Burun Boğaz 23 Enfeksiyon Hastalık 183 

Neden Belirti 6 Akıl İlaç 22 Sağlık Sorun 175 

Gerek Antibiyotik 6 Gerek Antibiyotik 20 Yan Etki 172 

Haberlerin başlık, özet ve içerik bölümlerinde ilk 10’da yer alan ikili kelime gruplarının yaygın 

kullanımına ilişkin ikili n-gram analizi sonuçları Çizelge 2’de sunulmaktadır. Bölümler 

özelinde ikili n-gram sonuçları; başlık bölümünde “antibiyotik kullanım”, “ilaç kullanım” ve 

“akıl ilaç” ilk üçte bulunan ikili kelime grupları arasında yer alırken, özet bölümünde 

“antibiyotik kullanım”, “yol enfeksiyon” ve “hastalık uzman” kelime grupları yer almaktadır. 

İçerik bölümünde ise “antibiyotik kullanım”, “ilaç kullanım” ve “yol enfeksiyon” ikili kelime 

grupları arasında yer almaktadır. Genel olarak bakıldığında üç bölümde de “antibiyotik 

kullanım”, “ilaç kullanım”, “akıl ilaç” ve “yol enfeksiyon” kelimelerinin yaygın olarak 

kullanıldığı belirlenmiştir. 
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Çizelge 3. Haberlerin Başlık, Özet ve İçerik Bölümlerinde Üçlü N-gram Analizi Sonuçları 

Başlık N Özet N İçerik N 

Akıl İlaç Kullanım 8 Solunum Yol Enfeksiyon 19 Solunum Yol Enfeksiyon 236 

Antibiyotik Kullanım 

Dikkat 5 Akıl İlaç Kullanım 18 Akıl İlaç Kullanım 196 

Solunum Yol Enfeksiyon 5 Kadın Hastalık Doğum 18 

Gerek Antibiyotik 

Kullanım 134 

Bilinç Antibiyotik 

Kullanım 4 

Bilinç Antibiyotik 

Kullanım 18 Üst Solunum Yol 132 

Yüksek Neden Belirti 4 

Gerek Antibiyotik 

Kullanım 18 İdrar Yol Enfeksiyon 102 

Değer Kan Tahlil 4 Kulak Burun Boğaz 18 

Akıl Antibiyotik 

Kullanım 92 

Gerek Antibiyotik 

Kullanım 3 Çocuk Sağlık Hastalık 16 İlaç Kullanım Konu 70 

Akıl Antibiyotik 

Kullanım 3 İdrar Yol Enfeksiyon 12 

Antibiyotik Kullanım 

Konu 67 

İdrar Yol Enfeksiyon 3 

Fakülte Enfeksiyon 

Hastalık 11 Dünya Sağlık Örgüt 62 

Antibiyotik Kullanım 

Uyarı 2 

Enfeksiyon Hastalık 

Klinik 10 

Enfeksiyon Hastalık 

Klinik 57 

 

Antibiyotik kullanımına ilişkin haberlerin başlık, özet ve içerik bölümlerinde ilk 10’da yaygın 

olarak kullanılan üçlü kelime gruplarına ilişkin sonuçlar Çizelge 3’te belirtilmektedir. Bölümler 

açısından ilk üçte yer alan kelime gruplarına bakıldığında başlık bölümünde “akıl ilaç 

kullanım”, “antibiyotik kullanım dikkat” ve “solunum yol enfeksiyon” kelime grupları 

bulunurken özet bölümünde “solunum yol enfeksiyon”, “akıl ilaç kullanım” ve “kadın hastalık 

doğum” kelime grupları bulunmaktadır. İçerik bölümünde ise “solunum yol enfeksiyon”, “akıl 

ilaç kullanım” ve “üst solunum yol” kelime grupları yer almaktadır. Genel olarak bakıldığında 

ise her bölümde “akıl ilaç kullanım”, “solunum yol enfeksiyon”, “gerek antibiyotik kullanım” 

ve “idrar yol enfeksiyon” üçlü kelime gruplarında ilk 10’da en yaygın kullanılan kelimeler 

olarak belirlenmiştir. 



MUNZUR 4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES 

 

PROCEEDING  BOOK           ISBN: 978-605-71828-6-9         www.munzurkongresi.org        Page | 106 
 

Görsel 4. Antibiyotik Kullanımına İlişkin Haberlerin Zaman Grafiği 

Antibiyotik kullanımı ile ilgili haberlerin yayınlanma tarihlerine ilişkin dağılımları Görsel 4’te 

gösterilmektedir. İncelenen haberlerin %89.37’sinde (n=664) tarih bilgisine yer verilirken, 

%10.63’ünde (n=79) tarih bilgisine yer verilmediği tespit edilmiştir. Diğer yandan, haberlerin 

yıllara göre dağılımında dalgalanmalar olduğu ve en çok haber yapılan yılın da 2020 yılı olduğu 

görülmüştür.   

Çizelge 4. Haberlerin Başlık, Özet ve İçerik Bölümleri Duygu Analizi Sonuçları 

Başlık n % Özet n % İçerik n % 

Negatif 221 29.74 Negatif 250 33.65 Negatif 176 23.69 

Nötr 12 1.62 Nötr 1 0.13 Nötr - - 

Pozitif 510 68.64 Pozitif 492 66.22 Pozitif 567 76.31 

Toplam 743 100.0 Toplam 743 100.0 Toplam 743 100.0 

Antibiyotik kullanımına ilişkin başlık, özet ve içerik bölümlerinin duygu analizi skorları 

Çizelge 4’te belirtilmektedir. Haberlerin başlık (%68.64), özet (%66.22) ve içerik (%76.31) 

bölümlerinde pozitif duygu skorlarının diğer skorlardan yüksek olduğu sonucu ortaya 

çıkmaktadır. Bölümler genelinde duygu skorlarına bakıldığında ise, içerik bölümünde pozitif 

duygu durumu, özet bölümünde negatif duygu durumu ve başlık bölümünde ise nötr duygu 

durumunun yüksek olduğu belirlenmiştir. 
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4. TARTIŞMA VE SONUÇ 

Bu çalışma ile birlikte antibiyotik kullanımı konusunda yapılan haberler değerlendirilmiş ve 

genel olarak antibiyotik kullanımının medyadaki yansımaları incelenmiştir.  

Kurumsal yapılan açıklamalar ya da toplumu etkileyen önemli bir olay gerçekleştiğinde bu 

süreçte yapılan haberler ve sosyal medyadaki etkileşim artabilmektedir. Örneğin, antibiyotik 

ile ilgili yaklaşık olarak 243 bin tweet üzerinde yapılan bir araştırmada, tweetlerin büyük bir 

çoğunluğunun kurumsal olaylar (konu ile ilgili yasa çıkarılması, kurumlar tarafından 

yayınlanan istatistikler gibi) sonrasında yazıldığı görülmüştür (Dyar vd., 2014). Benzer bir 

şekilde, bu çalışmada salgın döneminde antibiyotik kullanımı ile ilgili haberlerin arttığı tespit 

edilmiştir. Diğer yandan, tweetler ile ilgili yapılan araştırmada altı çizilen bir diğer önemli konu, 

tweet yoğunluğunun kısa olduğu olmuştur. Kurumsal olaylar yaşandığında sadece 48 saatlik bir 

süreç içerisinde insanların konu ile ilgili tweet attığı ve sonrasında olayların gündemden 

düştüğü belirtilmiştir. Benzer bir sonuç bu çalışmada da elde edilmiştir. Yıl bazında 

bakıldığında, en fazla haberin yapıldığı zaman diliminin 2020 olduğu görülmektedir. Özellikle 

salgının gündem olduğu bu dönemde yapılan haberlerin sayısı artmakta ve 2021 yılı itibariyle 

de önemli bir şekilde düşüş yaşanmaktadır.  

Günümüzde internet kullanımının yaygınlaşması ile birlikte bireyler haberlere daha hızlı 

ulaşma fırsatı bulmuşlardır. Bu süreç ile birlikte kamu kuruluşları haberleri okuyucular ile 

iletişim kurabilmek için bir araç olarak kullanmaya başlamışlardır (Gollust ve Lantz, 2009). 

Farklı konularda yapılan birçok araştırma, yapılan haberlerin insanların davranışlarını 

değiştirme noktasında etkisi olduğunu ortaya konan kanıtlar sunmaktadır (Okuhara vd., 2019; 

Hellyer ve Haddock-Fraser, 2011; Dyar vd., 2014). Özellikle haberlerin olumlu ya da olumsuz 

olması bireylerin haberlere yaklaşımını değiştirebilmektedir. Örneğin, ABD’de bir gazete 

üzerinde yapılan bir araştırmada, olumlu duyguya sahip haberlerin daha çok okunduğu 

belirtilmiştir (Kim, 2015). Bu çalışmada da, haberlere ilişkin duygu analizi yapılarak olumlu, 

olumsuz veya nötr olma durumları incelenmeye çalışılmıştır. Başlık, özet ve içerik bölümleri 

açısından bakıldığında çoğunlukla pozitif yönde haberlerin yapıldığı belirlenmiştir.  

Bu araştırmada kelime grupları bazında ikili ve üçlü n-gramlar incelenerek genel olarak daha 

çok hangi noktalar üzerinde durulduğu belirlenmeye çalışılmıştır. Başlık, özet ve içerik 

açısından bakıldığında, daha çok yan etkileri (enfeksiyon yol, antibiyotik direnç, sağlık sorun 

ve yan etki gibi) ve önerileri (akıl ilaç kullanımı, akıl antibiyotik kullanımı ve bilinç antibiyotik 

kullanımı gibi) belirtilen kelime gruplarının olduğu görülmektedir. Benzer bir sonucun, 
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ABD’de yapılan bir araştırmada elde edildiği tespit edilmiştir. Manuel olarak inceleme 

yapılan bu araştırmada tweetlerde daha çok genel kullanım, öneriler ve yan etkiler üzerinde 

durulduğuna vurgu yapılmıştır (Scanfeld vd., 2010). 

Özetle, bu araştırmada antibiyotik kullanımı ile ilgili yapılan haberler incelenmiş ve haberlerin 

büyük bir kısmında olumlu içeriklerin yer aldığına, haberlerde daha çok vurgulanan 

noktalarının öneriler ve yan etkiler olduğuna dair ipuçları elde edilmiştir. Aynı şekilde, yaşanan 

salgın ile birlikte 2020 yılında antibiyotik kullanımı konusunda yapılan haberlerin arttığı fakat 

bu artış hızının 2021 yılında devam etmediği ve konunun güncelliğini yitirdiği görülmektedir. 

Özellikle farklı varyantlar ile birlikte vaka sayılarının arttığı bu dönemde konu ile ilgili yapılan 

haberlerin içeriklerine dikkat edilmeli ve okuyucuların yanlış yönlendirilmeleri minimum 

seviyeye indirilmelidir. Diğer yandan, antibiyotik kullanımı ile ilgili yapılan diğer araştırmalara 

baktığımızda, haberler yerine daha çok twitter verilerinin kullanıldığı görülmüştür. Aynı 

şekilde, yapılan bu araştırmalarda da bilgisayar tabanlı teknikler yerine manuel analizlerin 

kullanıldığı tespit edilmiştir. Manuel analizlere göre bilgisayar tabanlı analizlerin hata yapma 

oranının daha az olduğu ve haberlere ilişkin yapılan bir araştırmanın da olmadığı 

düşünüldüğünde, yapılan bu çalışmanın literatüre önemli bir katkı sağlayacağını 

düşünmekteyiz.   
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GÜNÜMÜZDE HABERLEŞME SEKTÖRÜNÜN ÖNEMİ, EKONOMİK 

ANALİZİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ 
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ÖZET 

İnsanlık, tarih boyunca ihtiyaçları doğrultusunda gelişim göstermiştir. İnsanlık 

tarihindeki gelişmeleri üç ana başlıkta incelemek mümkündür. Bunlar; Tarım Devrimi, Sanayi 

Devrimi ve Bilgi ve İletişim ( Bilişim ) Devrimi’dir. Tarım devrimi ile toprak hammadde olarak 

işlenmiş, ekonomik bir değer kazanmıştır. Tarım devrimi, toplumların,sosyal ve 

ekonomik yapılarının oluşmasına, insan nüfusunun artmasına ve bu doğrultu da toplumların 

kültürel yapılarının oluşumuna neden olmuştur. Günümüzde, devam etmekte olan toplumsal 

yapı, aile ve hukuk düzeni gibi önemli kavramların temelleri, tarım toplumuna geçiş sürecinde 

atılmıştır. Tarım devrimi sonrası, değişen ve gelişen toplumsal yapı, yeni ihtiyaçların ortaya 

çıkmasına neden olmuştur. Bu durum, sanayi üretimine geçişi kaçınılmaz hale getirmiştir. 

Tarımsal üretimde makine kullanımına başlanması, sanayi devrimine geçişte ilk adım olmuştur. 

İngiltere’de başlayan sanayi devrimi, sırasıyla Batı Avrupa’ya, Kuzey Amerika’ya, Japonya'ya 

ve oradan da bütün dünyaya yayılmıştır.  

Avrupa da 18. Yüzyılda, yeni buluşların üretime olan etkisi ve  buhar gücüyle  çalışan 

makinelerin geliştirilmesi, modern sanayinin  ortaya çıkmasını sağlamıştır. Bu gelişmeler, 

ekonomik, siyasi ve toplumsal dönüşümleri de beraberinde getirmiştir. 19.yy 

sonlarında  telefonun icadı, 20.yy da Amerika'da temelleri atılan internetin tüm dünyayı etkisi 

altına almasıyla haberleşme sektöründe gelişim hızlanmıştır. Mesajların anlık iletimi , e-posta, 

video konferanslar, tartışma forumları, sosyal ağlar ve çevrimiçi alışveriş olanağının 

sağlanması, toplumsal yapılarda köklü değişimleri de beraberinde getirmiştir. Bu bağlamda 

21.yy da sanayi toplumu bilgi toplumuna hızla dönüşmüş ve bilgi en değerli hammadde 

olmuştur. Akıllı cep telefonlarının kullanılmaya başlanması ile bilgiye erişim kolaylaşmıştır. 

Bu gelişmeler ile birlikte haberleşme sektörünün önemi günümüzde artmakta olan ekonomik 

bir değer olarak kendini göstermektedir.  

 Bu araştırma ile haberleşme sektörünün, ekonomik olarak önemi değerlendirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler :  Ekonomi, Haberleşme, İletişim, Sanayi, Tarım, Teknoloji 

 

ABSTRACT 

Information about humanity, history information. Humanity business. It is possible to 

study under three main headings. These; Agricultural Revolution, Industrial Revolution and 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Sosyoekonomi
https://tr.wikipedia.org/wiki/Sosyoekonomi
https://tr.wikipedia.org/wiki/Bat%C4%B1_Avrupa
https://tr.wikipedia.org/wiki/Kuzey_Amerika
https://tr.wikipedia.org/wiki/Japonya
https://tr.wikipedia.org/wiki/Bulu%C5%9F
https://tr.wikipedia.org/wiki/Buhar_g%C3%BCc%C3%BC
https://tr.wikipedia.org/wiki/E-posta
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Information and Communication (Informatics) Revolution. With the agricultural 

revolution, soil gained an economic value, which was achieved as raw material. The agricultural 

revolution has caused the forms of social and economic structures of societies, and the 

formation of anthropomorphic and direction societies structures. Today, the basic foundations 

such as the ongoing structure, family and legal order have been transitioned to agriculture. After 

the agricultural revolution, the creation of personality became the new satisfying cause. This is 

to make the transition to production. Beginning with machinery in agricultural production was 

the first step in the transition to the industrial revolution. The industrial revolution in the world 

in England spread from all over the world to Western Europe, Japan and the world. 

With the emergence of modern industry in Europe in the 18th century, new inventions 

were in production and steam-powered machines. For this purpose, economic, and planning the 

transformations together. 19th century. the transition acceleration of all transition-related works 

of the internet, the foundations of which were laid in the 20th century. Instant access to 

messages, e-mail, video conferences, discussion forums, social networks and shopping forums 

are also implemented together with the personnel in the structures to be created. This type of 

industry. With the introduction of mobile phones, serving has become easier. The images 

exhibited with this exhibition show themselves as an economic value in art. 

 Organizations related to this research were evaluated economically. 

Keywords: Economics, Communication, Communication, Industry, Agriculture, Technology 

 

1.GİRİŞ 

Yaşamakta olduğumuz çağın “Bilgi ve İletişim Çağı” olarak adlandırılması, 21. yüzyılın 

devrimi olarak kabul edilen “Bilgi ve iletişim devrimi” bu açıdan ele alındığında önemi daha 

da artmaktadır. Buna bağlı olarak da iletişim-bilişim devrimini başarı ile gerçekleştirebilen 

ülkeler önümüzdeki yıllarda kalkınmışlık düzeyi yüksek, yaşam kalitesi iyi ve toplumsal refahı 

üst düzeyde olan, dünyada yaşanan bu büyük değişim ve dönüşme öncülük eden, dünyaya yön 

veren ülkeler olacaktır.  

Çağımızın en gözde sektörleri arasında bulunan iletişim sektörü ya da ülkemizde 

kullanılan adıyla “Elektronik Haberleşme Sektörü”, içerisinde barındırdığı üstün teknoloji 

içerikli elektronik araçlar ve bu teknolojik araçların bireylerde sektöre yönelik ilginin artmasına 

yol açtığı açıkça görülmektedir. İletişim araçları aracılığı ile bilgiye erişim imkanı sağlayan 

teknolojiler bütünü olarak da tanımlanabilen bilgi ve iletişim teknolojilerinin yarattığı etkiler, 

Bu durum şüphesiz 90’lı yıllarda sadece bir lüks olarak adlandırılan ve sahip olanlara bir 

ayrıcalık sağladığı düşünülen cep telefonları ve bilgisayarlar gibi önemli iletişim araçlarının, 

günümüzde geliştirilip çeşitlendirilerek, insan hayatının vazgeçilmesi neredeyse imkânsız 

unsurları arasında yer alması, sektörün önemini bize açıkça göstermektedir.  

Gün geçtikçe farklılık gösteren insan ihtiyaçları arasındaki önemi giderek artan bir 

duruma gelen iletişim(haberleşme) isteği, iletişim sektörüne yapılan yatırımların gerek kamu 

gerekse de özel sektör yatırımcıları açısından en değerli yatırım alanları arasında yer almaya 
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başlaması, “İletişim Sektörü’nü” ön plana çıkaran unsurların başında gelmektedir. Bu 

durumu gerek kamu gerekse de özel sektör tarafından sektörden beklenen getirinin yüksek 

olmasından dolayı cazip bir yatırım alanı olarak görülmesine neden olmuştur. İletişim sektörü 

gelişimini, gün geçtikçe arttıran teknoloji ve bilimsel araştırmalar ışığında piyasalarda sahip 

olduğu pazar payı bakımından, Gıda, Tekstil v.b. gibi önemli sektörlerden biri konumuna 

gelmiş ve bu sektörler arasında ekonomik önemi bakımından kendine ilk sıralarda yer 

bulmuştur. 

İletişim - Haberleşme Ekonomisi, İktisat bilimi içerisinde bulunan Çevre Ekonomisi, 

Tarım Ekonomisi, Doğal Kaynaklar Ekonomisi, Enerji Ekonomisi v.b. gibi önem arz eden, 

iktisat bilimi tarafından incelenen ve gelişme gösteren alt dallarından biri haline gelmesi 

kaçınılmaz olmuştur. Bu çalışma ile “Haberleşme Sektörü” günümüzde kullanılan ismi ile 

“Elektronik Haberleşme Sektörünün” Ekonomik değerlendirilmesi yapılacaktır. 

 

2.EKONOMİ BİLİMİNDE İHTİYAÇ KAVRAMININ ÖNEMİ 

Ekonomi Bilimi, ihtiyaç kavramına çözüm arayan sosyal bilim dalıdır. Ekonomi 

biliminin bu sorunsalın çözümündeki en temel engel kaynak kıtlığıdır. Dünya üzerindeki 

kaynakların sınırlı olması, bunun yanında insan ihtiyaçlarının sınırsız olması, ekonomi 

biliminin incelediği temel sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Ekonomi Bilimi bu nedenle 

sınırsız ihtiyaçların, sınırlı kaynaklarla nasıl karşılanacağını ve en verimli şekilde bu ihtiyaçlar 

doğrultusunda nasıl kullanılacağı sorununa çözüm aramaktadır. 

İhtiyaç kavramı;   Karşılanmadığı zaman acı ve üzüntü, karşılandığında ise mutluluk ( 

veren bir duygudur. İnsanın hayatta kalabilmesi için mutlaka karşılanması gereken ihtiyaçlara 

(soluma, gıda, giyinme, barınma, savunma vb.) zorunlu ihtiyaçlar, bu kapsama girmeyenlere 

ise zorunlu olmayan (kültürel ve sosyal) ihtiyaçlar adı verilir. 

İhtiyaç Kavramının başlıca özelliklerini şu şekilde sıralamak mümkündür; 

1. İhtiyaçlar sınırsızdır. 

2. İhtiyaçların şiddet dereceleri farklıdır. 

3. İhtiyaçlar karşılandıkça bunlara duyulan istek azalır. 

4. İhtiyaçların bir özelliği de ikame edilebilir olmalarıdır.1  

İhtiyaç kavramını etkileyen en önemli etken toplumsal yapıların değişimidir. İnsanlık 

tarihinde yaşanan devrimler doğrultusunda toplumlar sürekli bir gelişim içerisinde olmuş, bu 

durumda insan ihtiyaçlarının değişmesine ve çeşitlenmesine neden olmuştur. 

2. TOPLUMLARDA YAŞANAN EKONOMİK DEVRİMLER 

İnsanlık tarihi boyunca, toplum yapısında meydana gelen gelişmeler, sonrasında nüfus, 

artışı, toplumlarda kültürel yapının oluşması vb. etkenler insan ihtiyaçlarının artması ve 

değişmesi yeni ihtiyaçları ortaya çıkarmış ve toplumların gelişmesini zorunlu hale getirmiştir. 

 
1 https://www.spl.com.tr/docs/other/1013fddc-cc9b-45.pdf/ (Erişim tarihi: 26.07.2022) 

https://www.spl.com.tr/docs/other/1013fddc-cc9b-45.pdf/
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Toplumların tarih boyunca yaşamış olduğu gelişmeleri üç ana başlıkta sınıflandırmak 

mümkündür. 

 

2.1.İLKEL TOPLUM YAPISINDAN TARIM TOPLUMUNA GEÇİŞ  

İlkel insan topluluklarının, temel yaşam biçimi olarak kabul edilen küçük ve göçer avcı-

toplayıcı topluluklar, köy ve kasabalar kuran yerleşik topluluklara dönüştüler. Bu toplumlar, 

gıda maddesi olarak kullanacakları bitkileri yetiştirmekte uzmanlaşarak kendi doğal 

çevrelerini değiştirdiler. Doğada mevcut besin kaynaklarından yararlanırken artık, bu kaynaklar 

üzerinde hâkimiyet kurdular. Kuşkusuz bu hâkimiyet, oluşturdukları bilgi birikimi, 

kullanabildikleri teknoloji ve başta yağış olmak üzere bölgesel iklim koşulları tarafından 

belirlenen bir hâkimiyetti. Bu gelişmeler toplulukların yapısında çok önemli değişikliklere yol 

açmıştır. Bir kişinin, tüketebileceğinden fazla gıda maddesi üretebilmesi, bu tarım devrimi 

üzerinde oluşan gelişme süreçlerinin devamında, nüfus artışına olanak sağladı, işbölümünü 

çeşitlendirdi, sanatın, mimarinin ve genel olarak kültürün gelişmesine olanak sağladı.  

Tarım toplumlarında ortaya çıkan gelişmeler şöyle özetlenebilir: 

1) Nüfus arttı. Tarım devrimi öncesinde nüfusun artış oranı sadece on binde 7-15 

dolaylarındaydı. Tarım devriminden sonra nüfusun artış hızı binde 36’ya yükseldi. 

2) Zaman içinde avcılık ve toplayıcılıktan çiftçiliğe doğru sürekli bir geçiş oldu. Giderek tarım, 

hâkim ekonomik faaliyet hâline gelirken yerleşik hayat da göçebeliğin yerini aldı. 

3) Teknolojik gelişme alanında büyük adımlar atıldı. Bu 8 bin yıl içinde bronz çağının yerini 

demir çağı aldı. 

4) Ticaret gelişti ve genişledi. Özellikle bölgeler arası ticaretin önemi arttı. Sonuçta pazar 

mekanizması doğdu ve ekonomik kaynakların dağılımında giderek artan ölçüde rol oynamaya 

başladı. 

5) Şehirler ilk kez gelişti; büyüklükleri artarken fonksiyonları karmaşık hâle geldi ve tüm 

Akdeniz dünyasına yayıldı. 

6) Çeşitli ekonomik organizasyon tipleri doğdu.  

7) Avcı ve toplayıcı topluluklarda, tüm gelirler emek geliri niteliğinde olduğundan gelir 

dağılımı oldukça eşitlikçiydi. Tarım toplumlarında ise gelirlerin yarısı toprak kirası ve sermaye 

geliri şeklinde devredilerek biriktirilebilen servetlerden kaynaklandığı için gelir dağılımında 

eşitsizlik önemli ölçüde arttı. 

8) Avcı ve toplayıcı toplumlarda, doğal kaynaklardan topluluğu oluşturan tüm grupların üyeleri 

herhangi bir kısıtlama olmaksızın yararlanabilmekteydi.2  

 
2 https://www.bilgipedia.com.tr/tarim-devriminin-sonuclari/ (Erişim tarihi: 27.07.2022) 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Do%C4%9Fal_%C3%A7evre
https://tr.wikipedia.org/wiki/Do%C4%9Fal_%C3%A7evre
https://www.bilgipedia.com.tr/tarim-devriminin-sonuclari/
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       2.2.TARIM TOPLUMUNDAN SANAYİ TOPLUMUNA GEÇİŞ 

Tarım toplumundan sanayi toplumuna geçiş sanayi devrimi ile gerçekleşmiştir. Sanayi 

Devrimi; İnsan ve hayvan gücüne dayalı üretim tarzından, makine gücünün hakim olduğu 

üretim tarzına geçiş olarak tanımlanır.3 

Tarımsal toplumdan sanayi toplumuna geçişi ortaya çıkaran etkenleri şu şekilde 

sıralamak mümkündür; 

1.Hızlı nüfus artışı. 16. yüzyıldan başlayarak Avrupa'nın nüfusu hızla artması 

2.Tarımdaki gelişmeler bu sektördeki nüfus ihtiyacını azaltarak bu nüfusun 

kentlere göç etmesine neden olması ve böylece kent sanayisine hazır iş gücü oluşması 

3.Yaşam düzeyi yükselmesi ve eskiden lüks sayılan şeker, kahve, çay gibi mallar artık orta sınıf 

ve alt sınıflar için doğal bir gereksinim olmaya başlaması ve Bu durumunda dolaylı 

olarak tüketim malı talebini arttırması 

4.Geniş çaplı yağmalar Sanayi Devrimi'nin en önemli finans kaynağı oluşturması, 

gerek İspanyollar tarafından yağmalanan  Orta Amerika altınları; gerekse de İspanyol 

gemilerini vuran, yağmacıları yağmalayan İngiliz gemileri Avrupa'ya tonlarca altın taşıması 

gibi gelişmeler, 16. ve 17. yüzyıllarda, Sanayi Devrimi'ne götüren süreci hızlandırması 

5. Fransızlar ile savaşan İngilizlerin tarihi açıdan büyük önem arz eden “Plassey 

Muharebesi’ni” kazanması, Babür imparatorlarının devasa hazinesine el koymaları ve el 

konulan, hazinenin  İngiltere'ye taşınmasıyla birlikte bu ülke ekonomisinde ortaya 

çıkan para ve finans olanaklarının, dokuma ve buhar makineleriyle ilgili tüm teknik buluşların 

gerçekleştirmesi  

6.Sömürgecilik: Avrupa ülkeleri yeni koloniler oluşturarak buradan getirdikleri malları 

sanayide kullanmaya başladılar, işlediler ve tekrar sömürgelere sattılar. 

7.Bankacılık ve sigortacılık çalışmalarının önemi artmıştır. 

8.Küçük burjuvazinin gelişmesi ve orta sınıfın zenginleşmeye başlaması bir itici kuvvet oldu. 

9.Kapitalizm: Orta sınıfın zenginleşmesi sürecine paralel olarak kapital birikimi oluşmaya 

başladı. Böylece yeni yatırım alanları aranmaya başlanması  

10.Taşıma ve teknolojide meydana gelen gelişmeler. 

11.Protestan reformu ve "Bugün çok çalışıp yarını düşünmek" öğretisinin önemli bir değer 

olarak yerleşmesi. 

12.Bilimsel yöntem ve rasyonel düşünme ilkelerinin bilimleri ortaya çıkarması, Fransız 

Devrimi aracılığıyla, sanayi toplumuna uygun siyasal bir yapılanmanın temellerinin atılması.4 

 
3 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/195233 (Erişim tarihi: 27.07.2022) 
4 https://tr.wikipedia.org/wiki/Sanayi_Devrimi (Erişim tarihi: 27.07.2022) 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Tar%C4%B1m
https://tr.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6%C3%A7
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C5%9Eeker
https://tr.wikipedia.org/wiki/Kahve
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%87ay
https://tr.wikipedia.org/wiki/Alt_orta_s%C4%B1n%C4%B1f
https://tr.wikipedia.org/wiki/Alt_orta_s%C4%B1n%C4%B1f
https://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCketim
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0spanyollar
https://tr.wikipedia.org/wiki/Orta_Amerika
https://tr.wikipedia.org/wiki/Alt%C4%B1n
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0ngilizler
https://tr.wikipedia.org/wiki/Gemi
https://tr.wikipedia.org/wiki/Alt%C4%B1n
https://tr.wikipedia.org/wiki/Frans%C4%B1z
https://tr.wikipedia.org/wiki/Plassey_Muharebesi
https://tr.wikipedia.org/wiki/Plassey_Muharebesi
https://tr.wikipedia.org/wiki/Bab%C3%BCr
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0mparator
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0ngiltere
https://tr.wikipedia.org/wiki/Ekonomi
https://tr.wikipedia.org/wiki/Para
https://tr.wikipedia.org/wiki/Finans
https://tr.wikipedia.org/wiki/Dokuma
https://tr.wikipedia.org/wiki/Buhar_makinesi
https://tr.wikipedia.org/wiki/S%C3%B6m%C3%BCrgecilik
https://tr.wikipedia.org/wiki/Avrupa
https://tr.wikipedia.org/wiki/Koloniler
https://tr.wikipedia.org/wiki/Bankac%C4%B1l%C4%B1k
https://tr.wikipedia.org/wiki/Sigortac%C4%B1l%C4%B1k
https://tr.wikipedia.org/wiki/Burjuvazi
https://tr.wikipedia.org/wiki/Orta_s%C4%B1n%C4%B1f
https://tr.wikipedia.org/wiki/Kapitalizm
https://tr.wikipedia.org/wiki/Kapitalizm
https://tr.wikipedia.org/wiki/Yat%C4%B1r%C4%B1m
https://tr.wikipedia.org/wiki/Teknoloji
https://tr.wikipedia.org/wiki/Reform_(tarih)
https://tr.wikipedia.org/wiki/Bilimsel_y%C3%B6ntem
https://tr.wikipedia.org/wiki/Rasyonellik
https://tr.wikipedia.org/wiki/Frans%C4%B1z_Devrimi
https://tr.wikipedia.org/wiki/Frans%C4%B1z_Devrimi
https://tr.wikipedia.org/wiki/Sanayi
https://tr.wikipedia.org/wiki/Siyasal
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/195233
https://tr.wikipedia.org/wiki/Sanayi_Devrimi
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Sanayi Devriminin Sonuçlarını şu şekilde sıralamak mümkündür. 

1.Batı'nın toplumsal sınıf yapısında değişmeler 

2.Sanayi Devrimi; 18. yüzyılda, önce İngiltere'de başlayan demir ve kömürün asıl enerji 

kaynağı ve hammaddeyi oluşturduğu bir makineleşme çağıdır. Kömür, buhar ve makinenin 

birleşiminin ortaya çıkardığı Sanayi Devrimi önemli ekonomik, siyasal ve toplumsal 

dönüşümlere yol açmıştır. 

3.Sanayi Devrimi, Avrupa'da burjuva sınıfının yapı değiştirmesine ve yeni bir işçi sınıfının 

doğmasına yol açmıştır. Eski burjuva sınıfına şimdi fabrika sahipleri de katılmıştı. Burjuva 

sınıfı artık her ülkede en zengin sınıfı oluşturuyordu. Ancak ülkelerin çoğunda orta sınıf pek 

çok siyasal ve sosyal haklardan mahrumdu. Bu haklarını elde etmek için 19. yüzyılın bitişini 

beklemek gerekecekti. 

4.Avrupa'da Sanayi Devrimi öncesinde de bir işçi sınıfı vardı. Bu sınıf her zaman çoğunlukta 

ancak bilinçsiz durumda idi. Sanayi Devrimi sonucunda işçi sınıfı bilinçlenmeye başladı. 

Toplumların hemen hepsinde en kalabalık sınıfını oluşturdu. İşçi sınıfı, yoğunluğuna karşın 

ekonomik ve siyasal haklardan mahrumdu. Ücretleri düşük, yaşama ve çalışma koşulları çok 

kötüydü. Çalışma saatleri uzun, fabrikalar havasız ve her türlü sağlık koşullarından uzaktı. 

5.Siyasal açıdan oy hakları yoktu. Sendikalaşma ve grev yasaktı. Ancak işçiler artık bu 

durumun farkında ve bilincindeydiler. 

6.Sanayi Devrimi'nin bir başka etkisi de nüfus artışı konusunda oldu. Sanayileşme sayesinde 

tarım makineleşmiş, böylece aynı miktar toprak daha fazla insanı besleyebilir hale gelmişti. 

7.Kent sanayi tarım sektörü dışındaki insanlara iş sağlayarak daha fazla insanı besleyebilir 

duruma gelmişti. 

8.Sanayi Devrimi kentlerde nüfus yığılmalarına da neden olmuştur. Amerika Birleşik Devleti, 

1920'lerde nüfusunun yarısı kentlerde yaşıyordu. Kentleşme önemli sorunları da beraberinde 

getirdi. Gecekondu bölgeleri büyüdü. Bu bölgeler pis ve kalabalıktı. 

9.İşçilerin fabrikalarda toplanması ve fabrikaların da kentsel alanlara yığılmasıyla giderek 

kentler kırsal alanları yutmaya başladı. Bu gelişme tıp bilimindeki yeniliklerle ortaya çıkan 

nüfus artışı ve bu nüfusu doyurmak için gıda maddesi bulma çabalarıyla birleştiğinde 20. 

yüzyılın değişmez özelliği olan kitle toplumu tarihteki yerini aldı. 

 

2.3.SANAYİ TOPLUMUNDAN BİLGİ TOPLUMUNA GEÇİŞ 

Tarım Toplumunun makineleşme, fabrikalaşma gibi gelişmelerle, sanayi devrimi ile 

Sanayi Toplumu kavramına dönüşmesi sonrasında hızla gelişen bilgi ve iletişim teknolojileri 

sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçişi başlatan en önemli neden olmuştur. 

 İlkel toplumlarda hammadde yabani hayvan ve bitkiler, tarım toplumunda toprağın 

işlenmesi ile üretilen tarımsal ürünler, tarımsal üretimde makineleşmenin başlaması ile 

https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0%C5%9F%C3%A7i_s%C4%B1n%C4%B1f%C4%B1
https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Sendikala%C5%9Fma&action=edit&redlink=1
https://tr.wikipedia.org/wiki/Grev
https://tr.wikipedia.org/wiki/Tar%C4%B1m_toplumu
https://tr.wikipedia.org/wiki/Sanayi_toplumu
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başlayan süreçte oluşan sanayi toplumu ve sanayi toplumunda teknolojik icatlar 

sonrasında ortaya çıkan bilgi toplumunda ise hammadde bilgi olmuştur. Bilgi toplumlarında, 

bilginin elde edilmesi işlenmesi ve sunulması başlıca amaç olmuştur. 

Bilgi toplumunun başlıca özellikleri; 

1.Sanayi toplumunda kullanılan insan ve makine gücü bilgi toplumunda yerini düşünce ve akıl 

gücüne bırakmıştır. 

2.Haberleşme bilgisayarın yaygın kullanımıyla hızlanmış ve daha kolay hale gelmiştir. 

3.Tüm dünyada üretilmekte olan bilgiye daha hızlı erişebilmek için bilgi ağları ve veri tabanları 

oluşturulmuştur. 

4.Eğitim sürekli hale gelmiş ve bireyselliği sağlanmıştır. 

5.Bilgi yoğun bir şekilde kullanılır, üretilir ve üretilen  bilgilerin aktarımı gerçekleştirilmiştir. 

6.Sürekli yeni bilgilerin üretilmesine bağlı olarak nitelikli yayımların üretilmesi gerekliliği 

ortaya çıkmıştır.5 

Toplumlarda yaşanan değişimler, ülkelerin gelişmişlik düzeylerinin değerlendirilmesi 

hususunda farklı içine bulunan çağa göre farklı değerlendirme ölçütleri ortaya çıkarmıştır. 

Örneğin; Tarım toplumuna başarı ile geçen toplumlar yaklaşık 12.000 öncesinde diğer 

toplumlara göre gelişmiş toplumlar olarak değerlendirilmiştir. Fakat bu durum 18.y.y nin 

sonlarında sanayi devriminin başlaması ile sanayi toplumuna geçebilen toplumlar gelişmiş 

toplum olarak gösterilmiştir. Günümüzde ise sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçişi başarı 

ile gerçekleştiren toplumlar gelişmişlik düzeyi yüksek toplumlar olarak değerlendirilmektedir. 

Bilgiyi elde eden, işleyen ve ekonomik bir değer ortaya çıkararak, hizmete sunan toplumlar 

gelişmiş ve çağın gereksinimlerini başarı ile karşılayan toplumlar olup refah düzeyleri diğer 

toplumlara göre gelişmiştir. 

 

3.BİLGİ EKONOMİSİ İÇERİSİNDE TEKNOLOJİNİN ÖNEMİ 

Bilgi toplumuna geçiş sonrası ekonomide başlıca üretim faktörü olan bilginin, elde 

edilmesi, işlenmesi ve bunun sonucunda ortaya çıkan ürün ve hizmetlerin ekonomik bir değer 

oluşturması “Bilgi Ekonomisi” kavramı ile açıklanabilir. Teknolojik gelişmelerin, bilgiyi temel 

alarak gelişmesi sonucu Bilgi teknolojileri kavramı ortaya çıkmıştır.  

Teknoloji alanındaki gelişmeler toplumsal yaşamda da önemli değişikliklere yol 

açmıştır. Özellikle iletişim - haberleşme alanındaki gelişmeler ve bilgisayar kullanımının 

yaygınlaşması ile küreselleşme artmış bilgi insanların sadece yakın çevresiyle değil uluslararası 

çevrede paylaşılan bir ürün haline gelmiştir. Ayrıca teknolojik gelişmeler ekonomi, sanat, 

 
5 https://tr.wikipedia.org/wiki/Bilgi_toplumu#Bilgi_toplumunun_%C3%B6zellikleri (Erişim tarihi: 28.07.2022) 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Bilgi_toplumu#Bilgi_toplumunun_%C3%B6zellikleri
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kültür, eğlence gibi alanlarda yeni ilişkilere yol açmakta ve ülkelerin gelişimi için 

fırsatlar ortaya çıkarmıştır.6 

Bu doğrultuda, Bilgi Ekonomisini meydan getiren faktörler; 

1.Bilgi İşçileri 

2.Bilgi ve İletişim Teknolojileri 

3.Küreselleşme olmak üzere üç ana başlıkta değerlendirmek mümkündür.7 

Bu üç alt başlıktan “Bilgi ve İletişim Teknolojileri” üzerinde durulması gereken ana 

başlıktır. Bunun nedeni, Bilgi ve İletişim Teknolojileri alanında oluşan gelişmeler ile onları 

kullanacak vasıflı, bilgiyi veri olarak kullanan ve analiz eden bilgi işçilerini ve bilginin 

kullanılması ile de bilgiye ulaşmadaki sınırların ortadan kaldırılması ve etkinin bütün dünyaya 

yayılması ile küreselleşme olgusunu desteklenmektedir. 

Ülkelerin tarihsel süreçleri incelendiğinde bilginin teknoloji ve ekonomi ile ilişkisi 

olduğu açıktır. Her bilgi ve teknoloji, bir ekonomik sistem ve bu sistemden meydana gelen bir 

toplumsal yapıyı oluşturur Bilgi toplumunda bireyler, yüksek eğitime sahip olmalı ve 

işgücünün büyük bir kısmının, bilgi işçisi şeklinde çalışıyor olması gerekmektedir. Bilgi 

toplumuna tabi kişiler genellikle, bilgi ve iletişim teknolojisi kullanıcısıdır.8 

 

4.TÜRKİYE’DE HABERLEŞME SEKTÖRÜNÜN GENEL GÖRÜNÜMÜ 

Haberleşme sektörünü günümüzde ifade ederken “Elektronik Haberleşme Sektörü”  

olarak ifade etmek daha doğru bir yaklaşım olacaktır. Haberleşmenin sağlandığı cihazlar, 

gelişmiş elektronik cihazlar olduğundan faaliyette bulunduğu sektörde “Elektronik Haberleşme 

Sektörü” olarak ifade edilir. 

“Elektronik Haberleşme Sektörüne” hanehalkı tüketim harcamaları harcamalarından 

düşen pay görsel 1 de görülmektedir. 2019 yılı hanehalkı tüketim harcamaları bir önceki yıl 

olan 2018 hanehalkı tüketim harcamalarına kıyasla % 0,2 oranında azalmıştır. Bu durumun en 

önemli nedenlerinden biri şüphesi ki döviz kurlarının yükselmesinden dolayı “Elektronik 

Haberleşme Sektörünün” en önemli ekonomik öğesi olan akıllı cep telefonlarının satın 

alımındaki azalma olduğu düşünülmektedir. Artan TÜFE oranları, GSM(Mobil İletişim için 

Küresel Sistem) operatörlerinin kullanımından doğan faturalandırmalarda artışına sebep 

olmuşsa da akıllı cihaz temininde ki azalma hanehalkı bütçesinden haberleşmeye ayrılan oranda 

 
6 https://tr.wikipedia.org/wiki/Bilgi_toplumu#Bilgi_toplumunun_%C3%B6zellikleri (Erişim tarihi: 28.07.2022) 
7 https://iibfdergi.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/352/files/yil-2018-cilt-23-sayi-1-yazi07-06032018.pdf (Erişim 

tarihi: 01.08.2022) 
8 https://iibfdergi.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/352/files/yil-2018-cilt-23-sayi-1-yazi07-06032018.pdf (Erişim 

tarihi: 01.08.2022) 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Bilgi_toplumu#Bilgi_toplumunun_%C3%B6zellikleri
https://iibfdergi.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/352/files/yil-2018-cilt-23-sayi-1-yazi07-06032018.pdf
https://iibfdergi.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/352/files/yil-2018-cilt-23-sayi-1-yazi07-06032018.pdf
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azalmaya sebebiyet vermiştir.

 

Görsel 1.TÜİK 2019/2018 Hane Halkı Tüketim Harcamaları Dağılımı  

Kaynak: https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Hanehalki-Tuketim-Harcamasi-2019-33593/ (Erişim tarihi:30.07.2022)  

 

BTK (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu) tarafından yayımlanan bülten ve veriler 

doğrultusunda “Elektronik Haberleşme Sektöründe” yaşanan gelişmeler, sektörün ekonomik 

öneminin anlaşılması bakımından, aşağıda gösterilmektedir; Turkcell, Türk Telekom ve 

Vodafone firmaları üzerinden sektörün genel durumunun sunulması, resmi kurumlarca 

yayımlanan verilerin ağırlık olarak bu firmaları göstermesinden kaynaklanmaktadır.  

“Elektronik Haberleşme Sektöründe” faaliyet gösteren işletmeci sayısı yılsonunda 444 

olmuştur. Türkiye’de “Elektronik Haberleşme Sektöründe” faaliyet gösteren işletmeci sayısı 

yılsonunda 444 oldu. Ayrıca 2022 yılı birinci çeyrekte 25,5 milyar ₺ gelir elde edildi. Sektörde 

üç aylık dönemde 4,5 milyar ₺ yatırım yapılmıştır.9 

Yaklaşık 7,8 milyon abone, sabit telefon hizmetlerinde alternatif işletmecilerden hizmet 

almış olup bu işletmecilerin 2022 yılı birinci üç aylık dönem için tüm STH hizmetlerinden elde 

ettikleri gelirler yaklaşık 764 milyon ₺ civarında gerçekleşmiştir.10 

 
9 https://www.btk.gov.tr/uploads/pages/iletisim-hizmetleri-istatistikleri/haber-bulteni-2022-1.pdf(Erişim tarihi: 01.08.2022) 
10 https://www.btk.gov.tr/uploads/pages/pazar-verileri/uc-aylik-pazar-verileri-raporu-2022-1.pdf (Erişim tarihi: 01.08.2022) 

https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Hanehalki-Tuketim-Harcamasi-2019-33593/
https://www.btk.gov.tr/uploads/pages/iletisim-hizmetleri-istatistikleri/haber-bulteni-2022-1.pdf
https://www.btk.gov.tr/uploads/pages/pazar-verileri/uc-aylik-pazar-verileri-raporu-2022-1.pdf
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2022 yılı birinci çeyreğinde TT Mobil, Turkcell, Türk Telekom ve 

Vodafone’un toplam yatırım miktarı yaklaşık 3,4 milyar ₺ iken, 2022 yılı birinci çeyrek 

sonu itibarıyla 12.118.924 sabit telefon abonesi bulunan Türkiye’de, yaygınlık oranı yaklaşık 

%14,3 seviyesindedir. 2022 yılının birinci üç aylık dönemi itibarıyla Türk Telekom’un sabit 

telefon gelirleri yaklaşık 872 milyon ₺ olarak gerçekleşmiş olup bir önceki senenin aynı 

dönemine göre %5,8 ve bir önceki üç aylık döneme göre ise %0,7 oranında artmıştır. 2022 

yılının birinci çeyreğinde Türk Telekom’un PSTN gelirleri toplam gelirinin %16,9’unu teşkil 

ederken erişim gelirleri toplam gelirin %64,7’sini oluşturmuştur.11 

 

 

Görsel 2. 2017/2021 yılları arasında karşılaştırmalı işletmeci gelirleri 

https://www.btk.gov.tr/uploads/pages/pazar-verileri/uc-aylik-pazar-verileri-raporu-2022-1.pdf (Erişim tarihi: 01.08.2022) 

Ülkemizde, “Elektronik Haberleşme Sektöründe” öncü olan firmalar görsel 2 te 

belirtildiği üzere TT Mobil, Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone firmalarıdır.TT Mobil, 

Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone’un 2017 yılından itibaren yıllık net satış gelirlerine görsel 

3 ‘ te yer verilmektedir. 2021 yılında toplam net satış gelirleri bir önceki yıla göre %16,8 artışla 

67,2 milyar ₺’ye ulaşmıştır.12 

 

Görsel 3. 2017/2021 yılları arasında karşılaştırmalı işletmeci yatırımları 

https://www.btk.gov.tr/uploads/pages/pazar-verileri/uc-aylik-pazar-verileri-raporu-2022-1.pdf (Erişim tarihi: 01.08.2022) 

 

 
11 https://www.btk.gov.tr/uploads/pages/pazar-verileri/uc-aylik-pazar-verileri-raporu-2022-1.pdf (Erişim tarihi: 01.08.2022) 
12 https://www.btk.gov.tr/uploads/pages/pazar-verileri/uc-aylik-pazar-verileri-raporu-2022-1.pdf (Erişim tarihi: 01.08.2022) 
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https://www.btk.gov.tr/uploads/pages/pazar-verileri/uc-aylik-pazar-verileri-raporu-2022-1.pdf
https://www.btk.gov.tr/uploads/pages/pazar-verileri/uc-aylik-pazar-verileri-raporu-2022-1.pdf
https://www.btk.gov.tr/uploads/pages/pazar-verileri/uc-aylik-pazar-verileri-raporu-2022-1.pdf
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TT Mobil, Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone’un çeyrek dönemler halinde 

yatırım bilgilerine ve 2017-2021 yılları arasındaki toplam yıllık yatırım miktarlarına yer 

verilmektedir. 2022 yılı birinci çeyreğinde TT Mobil, Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone’un 

toplam yatırım miktarının yaklaşık 3,4 milyar ₺ olarak gerçekleştiği görülmektedir. diğer 

işletmeciler tarafından aynı dönemde yaklaşık 1,1 milyar ₺ yatırım gerçekleştirilmiştir.2022 yılı 

birinci üç aylık dönemde TT Mobil, Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone’un net satış gelirleri 

toplamı yaklaşık 18,4 milyar ₺ olarak gerçekleşirken, diğer işletmecilerin aynı dönemdeki net 

satış gelirleri toplamı yaklaşık 7,1 milyar ₺ olmuştur. 

4.TÜRKİYE’DE ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE YAŞANAN 

SORUNLAR ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

4.1. ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE YAŞANAN SORUNLAR 

Elektronik Haberleşme Sektöründe karşılaşılan sorunlar elde edilen veriler 

doğrultusunda şunlardır; 

1.2022 yılı birinci çeyreğinde tüketicilerden kuruma toplam 58.096 şikâyetin geldiği ve 

bu şikâyetlerin yaklaşık %54,4’ünün internet servis sağlayıcılığı hizmeti ile ilgili olduğu 

görülmektedir. Milyon abone başına tüketici şikâyeti sayısı incelendiğinde ise ilk üç sırada 

internet servis sağlayıcılığı hizmeti, uydu platform hizmeti ve mobil hizmetlere yönelik 

şikâyetler yer alması13 

2.Elektronik Haberleşme Hizmetlerine uygulanan vergi kalemlerinin çokluğu 

3.Elektronik Haberleşme Sektörüne yönelik personel yetiştiren akademik kurumlar 

gereken bilgi birikimine sahip, kalifiye eleman yetiştirme konusunda yetersiz kalması ve bölge 

için bir hizmet üssü olma hedefi olan bir sektör için gerekli olan İngilizce bilgi ve pratiği 

eksikliğinin bulunması. 

4.2.ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE YAŞANAN SORUNLARA 

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

1.İnternet altyapı sorunlarından dolayı gelen tüketici şikâyetleri, sektör açısından büyük 

bir sorun teşkil etmektedir. İnternet altyapısı, günümüz “Haberleşme Sektörünün” en temel 

unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Gerek kamu gerekse de özel sektörün faaliyetlerini 

sürdürebilmesi için altyapı çalışmaları konusunda yatırım ve denetim faaliyetlerini arttırmaları 

zorunlu hale gelmiştir. 

2. Sektörde uygulanan vergi kalemleri aşağıda gösterilmiştir. 

- % 10 Özel İletişim Vergisi (ÖİV) 

- % 18 Katma Değer Vergisi (KDV) 

- % 10 ÖİV (Mobil internet erişim hizmeti için Özel İletişim Vergisi ) 

 
13 https://www.btk.gov.tr/uploads/pages/iletisim-hizmetleri-istatistikleri/haber-bulteni-2022-1.pdf(Erişim tarihi: 

01.08.2022) 

 

https://www.btk.gov.tr/uploads/pages/iletisim-hizmetleri-istatistikleri/haber-bulteni-2022-1.pdf
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- % 25-40-50 ÖTV (Cep telefonu cihaz alımlarında matrah değere göre 

değişkendir.), 

- Telekomünikasyon Kurumu Ruhsat Ücreti    

- İlk aboneliklerde alınan Özel İletişim Vergisi  (bir defaya mahsus alınır) 

- IMEI kayıt ücreti                 (bir defaya mahsus alınır) 

Ayrıca daha önce sektörün kalkınması için indirilen özel iletişim vergisi 30/1/2021 

tarihli ve 31380 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3469 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile %7,5 

dan %10’a çıkarılmıştır 14 Bu düzenleme sektör açısından olumsuz bir etki yarattığından bu 

oranın günümüzde zorunlu ihtiyaç kategorisine giren iletişim-haberleşme ihtiyacı göz önüne 

alınarak tamamen kaldırılmalıdır. 

- Telekomünikasyon Kurumu Ruhsat Ücreti 

- İlk aboneliklerde alınan Özel İletişim Vergisi 

Yukarıda belirtildiği üzere, sektörde çok ağır bir vergi yükü yükleyen vergi kalemleri 

de kaldırılmalıdır. Bu sorunun çözümünde küresel pazar payını arttıran AB’nin İletişim Sektörü 

ile ilgili politikaları örnek alınmalıdır. Vergi kalemleri tek başlık altında katma değer vergisi 

olarak alınmalıdır. Ülkemiz açısından sektörle alakalı büyüme potansiyelini yakalamak adına 

AB’nin uyguladığı, saydam ve ucuz fiyatlama politikası benimsenmelidir. 

AB’nin İletişim alanındaki hedefleri, daha hızlı toplumsal kalkınma ve refaha 

ulaşmaktır. Bu kapsamda telekomünikasyon ve internet teknolojilerini destekleyen politikalar 

ön plana çıkmakta, AB’nin telekom paketinin önemli unsurlarının başında saydam ve ucuz 

fiyatlama gelmektedir. 

İletişim Sektörünü, küresel ölçekte önemli bir ekonomik potansiyele sahip olduğu 

günümüzde açıkça görülmektedir. İletişim sektörünün bu denli önemli bir konuma ulaşmış bir 

sektör olması şüphesiz teknolojik altyapı ve donanımlara sahip olmaktan geçmektedir.  

Ülkemizde Bilgi ve İletişim Teknolojileri sektörü önemli bir büyüme potansiyeline 

sahiptir. Fakat bu büyüme potansiyeline ulaşma konusunda başarılı olduğunu söylemek 

mümkün değildir. İletişim teknolojileri pazarında rekabet, katma değerli servislerle devam 

etmekte, akıllı telefon satışları ve internet, iletişim teknolojileri pazarının büyüten unsurları 

oluşturmaktadırlar.  

Küresel anlamda BİT ve İletişim sektörleri yeni ekonomik çıkış arayan gelişmiş ve 

gelişmekte olan ülkelerin büyüme potansiyeline güvenerek destekledikleri sektörlerin başında 

gelmektedir. Bilgi ve İletişim sektörü araç ve hizmetleri yeni küresel ekonomik düzende önemli 

bir konuma sahiptir. BİT ürünlerinin ekonomilerde yaygın olarak kullanımı ve küreselleşme 

eğilimleri BİT ürünlerinin ticaretinin artmasına yol açmıştır.Ayrıca BİT kullanımı ülkelerin 

ihracatını kolaylaştıran bir unsur haline gelmiştir.Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin diğer 

 
14 https://www.pwc.com.tr/tr/hizmetlerimiz/vergi/dolayli-vergi/bultenler/kdv-otv-bultenleri/2021/ozel-iletisim-

vergisi-oranlari.html ( Erişim tarihi: 01.08.2022) 

https://www.pwc.com.tr/tr/hizmetlerimiz/vergi/dolayli-vergi/bultenler/kdv-otv-bultenleri/2021/ozel-iletisim-vergisi-oranlari.html
https://www.pwc.com.tr/tr/hizmetlerimiz/vergi/dolayli-vergi/bultenler/kdv-otv-bultenleri/2021/ozel-iletisim-vergisi-oranlari.html
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sektörlerde de kullanımı ile söz konusu mal ve hizmetlere tarafların eş zamanlı 

erişimleri sağlanmış, ithalatçı ve ihracatçı firmalara hem maliyet karı hem de ödeme işlemleri 

ile ilgili ek maliyetlerden kurtulma fırsatı sunulmalıdır. 

3. Silikon Vadisi temel alınarak, benzeri bir teknoloji üssü devlet yatırımlarında 

öncelikli yatırım alanları kapsamına alınmalıdır.  

Ülkemizde her ne kadar genç bir nüfus olsa da, sektörün ihtiyacını karşılayacak nitelikli 

çalışan sayısının sınırlı olması ve sadece İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerimizde 

yoğunlaşmış bulunması, sektör oyuncularının en çok dile getirdiği sıkıntıların başında yer 

almaktadır.  

Üniversitelerde konu ile ilgili mühendislik dalında, eğitim görmekte olan öğrencilerin 

lisans eğitiminde verilen teorik bilgileri sahada uygulama fırsatı sunularak nitelikli eleman 

ihtiyacının sorunu ortadan kaldırılmalıdır. Üniversite ve sanayi işbirliğiyle sektörün 

ihtiyaçlarını giderici eğitim planlarının oluşturulması ve müfredat içerisinde pratik ve güncel 

içeriklerin ön plana çıkarılması gerekmektedir. Teknik eğitimin yanı sıra, yurt dışından kalifiye 

yabancı yönetici ve uzmanların rahatça getirilebilmesi için gerekli çalışma izinlerinin alınması 

kolaylaştırılmalı, ilgili düzenlemeler yapılarak öz kaynak olan bilgi işçileri potansiyeli en 

verimli şekilde alanlarında uzmanlaştırılmalıdır. 

 

5.GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇLAR 

Bilgi ve İletişim Teknolojileri sektörü küresel ölçekle kıyaslandığında istenilen 

seviyede değildir. İletişim Sektörünün gelişmesi için iletişim sektörünün altyapısını oluşturan 

”Bilgi ve İletişim Teknolojileri” (BİT) sektörünün de istenilen seviyede gelişmiş olması 

zorunludur. 

Bilişim hizmetleri ve yazılım sektörlerinin toplamı Türkiye’de istenilen seviyeye 

ulaşamazken, bu iki alt sektör, küresel BT pazarından yaklaşık  % 80’ler düzeyinde pay 

almaktadır. Bu durumdan anlaşılacağı üzere BİT sektörünün çekirdeğini oluşturan bilişim 

hizmetleri ve yazılım konusunda Türkiye’de bir sorun olduğu açıktır.  

BİT sektörünün bu kadar önemli olmasının bir diğer sebebi, BİT sektörünün 

büyümesiyle ekonomide katma değer yaratılabilmesidir. Bu durum GSMH’de artış meydana 

gelmesini de sağlamaktadır. Ayrıca üretimde hem girdi hem de çıktı olarak kullanılabilinen BİT 

ürünleri diğer sektörlerin girdisi olarak ekonomiye katkı sağlamakta BİT sektörünün etkinliği 

diğer sektörlerde olumlu gelişmelere yol açmaktadır.  

Avrupa ülkelerine kıyasla daha düşük maliyet ve Orta Doğu ülkelerine göre daha yüksek 

kalitede hizmet ve altyapı sunan Türkiye, sahip olduğu fırsatları avantaja dönüştürerek bölgesel 

bir güç olma potansiyeli taşımaktadır. Özellikle uluslararası yatırımcıların ülkeye çekilmesi ile 

hızlı teknoloji ve bilgi transferinin sağlanmasının birinci öncelik olarak konumlandırılması ve 

yatırım ortamının iyileştirilmesi adına sektör ile ilgili çözüm önerilerinin zaman kaybetmeden 

uygulanması gerekmektedir. 
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Sonuç olarak; İletişim ve Bilgi İletişim Teknolojileri sektörleri açısından 

Türkiye’de büyük bir potansiyel bulunmakta fakat yetersiz sermaye, ar-ge yatırımları ve 

sektörde uygulanan yanlış vergi rejimleri, nitelikli iş gücü yetersizliği nedenlerden dolayı bu 

potansiyele ulaşılamamaktadır. Bu çalışma ile İletişim ve Bilgi İletişim Teknolojileri sektörleri 

ile ilgili farklı konuları kapsayan rapor ve çalışmaların yapılmasına rağmen, sektörün genel 

görünümü ve sorunları ile ilgili sınırlı sayıda çalışma bulunması sorunun çözümü için katkıda 

bulunulmuştur. 
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ÖZET 

 

Türkiye Cumhuriyeti 1982 Anayasası’na göre; kamu hizmetlerinin bir kısmının icrası, 

merkezden yönetim ilkesi gereği merkezi idarenin uzantısı olan taşra teşkilâtları vasıtasıyla 

yapılabildiği gibi, bir kısmı da yerinden yönetim ilkesi gereği özerk kamu tüzel kişileri 

vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. Yerinden yönetim kuruluşlarına ait yetkilerinin hududu ve 

membaı olan “mahalli müşterek" ihtiyaçların karşılanması, Anayasa tarafından anayasal bir 

kavram olan “idarenin bütünlüğü ilkesi” dâhilinde mahalli idarelere verilmiş bir görevdir. Türk 

İdare Hukukunda yerel yönetim tüzel kişileri olarak İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Köyler 

bulunmaktadır. Bu çalışmada yapılan araştırmalar, mevzuat taramaları ve çeşitli uygulamalarla 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Müdürlüğü’nden alınan meclis karar ve raporları analiz 

edilerek “güçlü ve etkin başkan” modelinin belediye meclisi, belediye encümeni, büyükşehir 

ve ilçe belediyeleri arasındaki ilişkilere etkileri ortaya konulmaktadır. Çalışmada literatür 

taraması ile formel, tanıtıcı ve uygulamaya dayalı örneklemlere yer verilmiştir. Niteliksel ve 

istatistiki veriler ile sunulan teorik bilgilerin alandaki karşılığı karma yöntem kullanılarak 

incelenmiştir. Sonuç olarak, belediye başkanının belediyeyi sevk ve idarede, belediye 

organlarıyla olan ilişkilerinde karşılıklı etkileşim ve ortaya çıkan sorunların çözümünde siyasi 

saik ve amaçların etkin olduğu sonucuna varılmaktadır. Çalışmanın mevzuattan doğan güçlü ve 

etkin belediye başkanının, belediye organlarının işleyişine olan etkisi ve uygulamada ortaya 

çıkan ihtilaflar göze alınarak ilerideki çalışmalara ışık tutması ve mevzuatta yapılacak 

düzenlemeler için araştırmacılara ve karar alıcılara yol göstermesi düşünülmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Belediye organları, Belediye meclisi, belediye encümeni, güçlü ve 

etkin başkan 

 

THE STRONG AND EFFECTIVE MAYOR MODEL ON MUNICIPAL ORGANS 

ABSTRACT  

 

According to the 1982 Constitution of the Republic of Turkey; The execution of some of the 

public services can be done through provincial organizations, which are extensions of the 

central administration, in accordance with the principle of central administration, and some of 
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them are carried out through autonomous public legal entities, in accordance with the 

principle of decentralization. Ensuring the "local common needs”, which is the limit and source 

of the authority of decentralized administration organizations, is a duty given to local 

administrations within the constitutional concept of "the principle of the integrity of the 

administration" by the Constitution. In Turkish Administrative Law, there are Special 

Provincial Administrations, Municipalities and Villages as local administration legal entities. 

In this study, the effects of the "strong and effective mayor" model on the relations between the 

city council, the municipal committee, the metropolitan and district municipalities are revealed 

by analyzing the council decisions and reports taken from the Istanbul Metropolitan 

Municipality Assembly Directorate with researches, legislative scans and various applications. 

In the study, formal, descriptive and practice-based samples were included with the literature 

review. Qualitative and statistical data and the theoretical information presented in the field 

were examined using the mixed method. As a result, it is concluded that the mayor's political 

motives and aims are effective in the management and administration of the municipality, in 

the mutual interaction and in the solution of the problems that arise in his relations with the 

municipal organs. It is thought that the study will shed light on future studies and guide the 

researchers and decision makers for the regulations to be made in the legislation, intending the 

effect of the strong and effective mayor arising from the legislation on the functioning of the 

municipal organs and the conflicts arising in practice. 

Keywords: Municipal organs, Municipal council, municipal committee, strong and 

effective mayor 

 

GİRİŞ 

Demokrasinin hâkim olduğu ülkelerde yerel yönetimler oldukça önem arz etmektedir. Zira 

demokrasiden beklenen faydanın azami ölçüde sağlanabilmesi için, seçime katılım ve 

temsiliyetin yüksek olması, bilahare de denetim mekanizmasının güçlü olması gerekmektedir. 

Yerel yönetimleri, seçimler vasıtasıyla görevlendirmeye muktedir olan bölge halkının mahalli 

müşterek ihtiyaçlarının yerinden tespiti ile bu ihtiyaçların ivedilikle halka arz edilmesi ve 

hizmetin ifası sırasında oluşabilecek aksaklıkların çözümü için vatandaş tarafından hizmeti 

sunan idareye kolaylıkla ulaşılabilmesi, yerinden yönetimin gerekliliğinin bir ifadesidir. 

Anayasada ifadesini bulan merkezden yönetim ve yerinden yönetim kavramlarının daha iyi 

saptanabilmesi için öncelikle Türkiye’deki tarihsel gelişimleri, mevzuattaki düzenlemeler ile 

düşünülmesi gerekmektedir. 

 

Türkiye’de mahalli idareler Cumhuriyetle ortaya çıkmamıştır. Bilakis kurumsal yapısı Osmanlı 

Devleti’nden devralınmış olup zaman içerisinde değişim ve dönüşümlerle farklılaşmıştır. 

Ülkemizde mahalli idare kavramının bir bakıma kökeni olan Osmanlı Devleti’nin idari sistemi 

ise; eyalet, liva, kaza, nahiye ve köy şeklinde yapılandırılmış olup, nahiye ve köy dışındaki 

yerleşim merkezlerinde mutlaka kadı ve muhtesibin bulunduğu görülmektedir. Bugünün 

belediyelerinin icra ettiği fonksiyonlar, ilmiye sınıfında yetişen ve Osmanlı şehirlerinin en 

yüksek idarecisi olan kadılar tarafından yerine getirilirdi. Böylelikle “kadı hem şehrin adli 
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işlemlerinden sorumlu bir hâkim hem asayiş âmiri hem vakıfların denetçisi hem de 

belediye hizmetlerinin ifasından sorumlu bir yöneticidir”.1 Günümüzde ise mahalli idarelerin 

il, ilçe veya köy halkının ihtiyaçlarını karşılamak üzere kuruluş esasları kanunla belirtildiği, 

karar organlarının kanunda gösterilen seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu 

tüzelkişileri olduğu, Anayasanın 127’nci maddesi ile hüküm altına alınmıştır. Türk İdare 

Hukuku’nda yerel yönetim tüzel kişileri olarak İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Köyler 

belirtilmişti ancak bu çalışmamızda belediyeler incelenmektedir. 

 

 

1. BELEDİYELER 

 

Belediyeler, mahalli müşterek ihtiyaçların en doğru tespiti ve o ihtiyaçların ivedilikle halka 

arzının sağlanması amacıyla, bölge halkının demokratik usullere göre temsilcilerini, seçimlerde 

kullandığı oy vasıtasıyla, kendi hür iradeleriyle seçtikleri organlardan müteşekkil bir mahalli 

idaredir. Belediyenin organları ise; belediye meclisi, belediye encümeni ve belediye başkanıdır.  

 

Türk İdare Sistemi içerisinde mahalli idarelerden olan belediyelerin görev ve yetkileri genel 

olarak temel kanun niteliğindeki 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye 

Kanunu’nda düzenlenmiş ise de mevzuat içerisinde başkaca kanunlar da belediyelere görev ve 

sorumluluk yüklediği bilinmektedir. Giritli tarafından genel olarak formüle edilen ve belde 

sakinlerinin o bölgede yaşamalarının doğal bir sonucu olarak, medeni ve insani ihtiyaç ve 

beklentilerinin karşılanması görevini üstlenmesi gereken belediyelerin görev ve sorumlulukları, 

ayrıntılı olarak 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “belediyenin görevleri” başlıklı 14’ncü 

maddesi ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 7’nci “büyükşehir ve ilçe 

belediyelerinin görev ve sorumlulukları” başlıklı maddesi ve ilgili mevzuat hükümleriyle 

düzenlenmiş bulunmaktadır.  

 

1982 Anayasası’nın 127’nci maddesindeki “büyük yerleşim merkezleri için özel yönetim 

birimleri getirilebilir” hükmü ile ülkemizde bazı şehirlerde büyükşehir belediye yönetim 

sistemine geçilmiştir. Büyükşehir belediyeleri, nüfus artışının belli başlı illerde yoğunlaşması, 

buralara kırsaldan göçün artması, il belediyelerinin sadece merkez ilçede mahalli ve müşterek 

hizmetleri ifa etmesine rağmen, kentleşme ile gecekondulaşmanın bir sonucu olan, temel alt 

yapı, ulaşım ve diğer hizmetlerin yapılmasında yaşanılan sıkıntıların çözümüne çare olarak 

ortaya çıkmıştır. 

 

5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’na göre büyükşehir belediyesi; hizmet alanı, 

bulunduğu ilin mülki sınırları olan bu alanda yer alan ilçe belediyeleri arasında koordinasyonu 

gerçekleştiren, idari ve mali özerkliği haiz, kanunlarla kendisine verilen görev ve 

sorumlulukları ifa eden, yetkileri kullanan, karar organları da seçmenler tarafından seçilen, 

nüfusu 750.000’in üzerinde görev ve yetki alanı il mülki sınırı olan kamu tüzel kişisidir. 

Alıcı’nın ifadesi ile “üst otorite olarak kentin tamamına yönelik planlama ve koordinasyon 

görevini üstlenen büyükşehir belediyesi ve anılan bu yapının altında ise alt kademe belediyeleri 

 
1İlber Ortaylı, Türkiye Teşkilat ve İdare Tarihi, (3. Baskı, Ankara: Cedit Neşriyat, 2008), s. 26. 
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kurgulanmış, kentsel alanın ihtiyaçlarının etkin bir şekilde karşılanması sürecinde 

büyükşehir belediyelerine diğer belediyelere nazaran oldukça geniş yetkiler verilmiştir.”2 Bu 

durum, büyükşehir ve ilçe belediyeleri arasında koordinasyon, iş birliği ve hizmet bütünlüğü 

sağlama gibi olumlu bir netice sağlayabileceği gibi, taraflar arasında çatışma, engelleme ve 

zorlaştırma gibi sonuçların da doğmasına sebebiyet verebilir.  

 

 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 7’nci maddesinde düzenlendiği üzere 

büyükşehir belediyesi, kentin tamamını ilgilendiren, üst ölçekli olup da ilçe belediyelerinin 

imkân ve bütçeleri ile gerçekleştiremeyeceği hizmetleri yapar. Büyükşehir belediyeleri, kentin 

bütünlüğüne hizmet eden sosyal donatılar, bölge parkları, hayvanat bahçeleri, hayvan 

barınakları, kütüphane, müze, spor, dinlence, eğlence ve benzeri yerleri yapar. Çevre düzenine 

uygun olmak kaydıyla nazım imar planları yapar, ilçe belediyelerinin yapmış olduğu uygulama 

imar planlarını denetler, imar planının yürürlüğe girmesinden itibaren bir yıl içerisinde 

uygulama imar planını, parselasyon planlaması yapmayan ilçe belediyesinin uygulama imar 

planını ve parselasyon planlarını yapar. Yetkisi ve sorumluluğu dâhilinde bulunan alanlarda 

işletilecek yerlere ruhsat verir ve denetler. İlçe belediyelerinin bütçelerini onaylar, stratejik 

planını, yıllık hedeflerini, yatırım programlarını kendi bütçesini de ilçe belediyelerinin görüşleri 

doğrultusunda hazırlar. 

 

1.1.Belediyenin Organları  

Belediyenin organları ise; belediye meclisi, belediye encümeni ve belediye başkanıdır.  

1.1.2.  Belediye Meclisi  

Belediyenin organlarından belediye meclisleri; belediyenin en büyük ve karar organı 

olup yerel halk tarafından doğrudan seçilen üyelerden oluşmaktadır. Siyasi partiler, aldıkları 

oyları ile orantılı olarak belediye meclislerinde üye bulundurmaktadır. Bu usûl, gerek Avrupa 

Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’na3 uygunluk, gerekse karar ve hareket serbestisinin temel 

koşulunun sağlanması bakımından idari ve mali özerklik düşüncesiyle uyumludur. Belediye 

meclisinin çalışma usûl ve esasları 5393 sayılı Kanun’un 19 ile 23’üncü maddeleri arasında ve 

26 ile 32’nci maddeleri arasında hüküm altına alınmıştır.  Meclisin çalışması ve katılıma ilişkin 

esas ve usûlleri ayrıca İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılan Belediye Meclisi Çalışma 

Yönetmeliği4ile düzenlenmiştir.  

Belediye meclislerinin mali, imar şehirciliğe ilişkin ve idari görevleri bulunmaktadır. 

Belediye meclisi, belediye adına borçlanmaya karar verebilir, taşınmazlara ilişkin alım, satım, 

 
2 Orhan Veli Alıcı, “Büyükşehir Belediyelerinin Koordinasyon Görevi: AYKOME ve UKOME Uygulamaları”, 

(Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, cilt 8, sayı 21, 2017), s. 260. 
3 “Avrupa ülkelerinde halkın yönetime katılmasını sağlayan, halka en yakın birimler olan yerel yönetimler, 

geliştirilmesi ve daha özerk kılınması gereken kuruluşlar olarak görülmektedir. Bu yüzden ortaya çıkardıkları 

ilkeler bu kuruluşları yönetimin temel taşı yapmayı amaçlayan ilkeler olmaktadır. Avrupa Yerel Yönetimler 

Özerklik Şartı da temelde yerel yönetimleri özerk kılmayı amaçlayan ülkemizin de imzaladığı bir sözleşme olarak, 

yerel yönetimlerimizi doğrudan ilgilendirmektedir”. Türkiye tarafından, 3727 Sayılı Avrupa Yerel Yönetimler 

Özerklik Şartının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun’la (R.G. 21 Mayıs 1991, No: 20877) 

onaylanmıştır. (Hüsamettin İnanç ve Feyzullah Ünal, Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı ve Türkiye’de 

Belediyeler). 
4 RGT: 09.10.2005 RGS: 25961. 
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tahsis ve tahsis şeklinin değiştirilmesine karar verebilir. Taşınmazların üç yıldan fazla 

süreli şekilde kiralanması ve süresi otuz yılı geçmemek şartıyla taşınmaz üzerinde sınırlı ayni 

hak tesisine karar verebilir. Kanunlara konu edilmemiş olan vergi harç ve katılma paylarını ve 

ilgililerin isteği doğrultusundaki hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirler. Şartlı 

bağışları kabul eder. Vergi, resim ve harçlar dışında kalan, miktarı beş bin Türk lirasından fazla 

dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyesine yahut kabulüne veya feragatine 

karar verebilir. Bunlara ek olarak belediye meclisi; bütçe içi işletme ile Türk Ticaret Kanunu’na 

tabi olan ortaklıkların kurulmasına yahut kurulan ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve 

gayrimenkul yatırım ortalıklığı kurulmasına, belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye 

yatırımlarının yap-işlet yahut yap-işlet-devret usulüyle yapılmasına, belediyenin şirket işletme 

ve iştiraklerinin özelleştirilmesine karar verebilir.  

 

Belediye meclisinin imar ve şehirciliğe ilişkin de görevleri vardır. İmar planlarına karar 

vermek, mücavir alanlara belediye hizmetlerini götürmek, büyükşehir ve il belediyelerinde 

çevre ve düzen planını kabul etmek, kentsel dönüşüm ve gelişim alanlarını ilan edip, meydan, 

cadde, sokak, park, tesis gibi yerlere isim vermektir. 

 

Belediye meclisinin yönetime ilişkin görevlerinden bazıları, meclis başkanlık divanının 

oluşturulması, encümen üyelerinin seçimi, ihtisas komisyonlarının oluşturulması, denetim 

komisyonunun oluşturulması, stratejik yaptırım ve çalışma programlarını kabul etmek, kadro 

iptal ve ihdasına karar vermek, belediye birimlerince yapılan yönetmelikleri kabul etmek ve 

belediye başkanı ile belediye encümeni arasındaki ihtilaflara karar vermek olarak sayılabilir. 

 

1.1.3. Belediye Encümeni 

 

5393 sayılı Kanun’un 34’üncü maddesinde belediye encümeninin görev ve yetkileri 

açıkça sayılmıştır. Bu hükme göre belediye encümeni, yıllık çalışma programı ve stratejik plan 

ile kesin hesap ve bütçeyi inceleyerek belediye meclisine görüş bildirir. Yıllık çalışma 

programına alınan işler ile alakalı kamulaştırma kararı alır ve uygular. Akyılmaz, Sezginer ve 

Kaya’nın da ifade ettiği üzere “belediye encümeninin kamulaştırma yetkisi, belediye meclisince 

strateji ve yıllık çalışma programı ile kabul edilen bütçe çerçevesinde gerçekleştirilmesi 

gereken bir yetkidir. Bu açıdan bakıldığında encümenin kamulaştırmaya ilişkin kararlarının, 

belediye meclis kararlarının yürütülmesi niteliğinde olduğu görülmektedir.”5 Nitekim Anayasa 

Mahkemesi’nin de bu yönde kararı mevcuttur.6 

 

Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirleme yetkisine sahip olan 

encümen, aynı zamanda bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında 

aktarma da yapar. Encümen, idare teşkilâtında belediyenin bir organı olmasının yanında 

kanunlarda öngörülen cezaları verme yetkisine de haizdir. Umuma açık yerlerin açılış ve 

kapanış saatlerini de belirlemekte belediye encümenin görevleri arasında sayılır. 

 

 
5 Akyılmaz, Kaya, Sezginer, Türk İdare Hukuku, s.266. 
6 AYM, 2005/95 Esas, 2007/5 Karar, RGT: 24.01.2007, RGS: 26741. 
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Ayrıca vergi, resim ve harçlar dışında kalan, dava konusu olan belediye 

uyuşmazlıklarının anlaşma ile tasfiyesine karar verir. Bunlara ek olarak, taşınmaz mal satımına, 

taşınmaz malın trampasına yani takasına ve tahsisine ilişkin belediye meclisinin almış olduğu 

kararları uygular. Belediye encümeni bu işleri 2886 Sayılı Kanun kapsamında ihale komisyonu 

sıfatıyla yerine getirir. Belediye encümeni, 5393 sayılı Kanun’un 34’ncü maddesinin (g) 

bendine göre kiralama sözleşmelerinde en fazla 3 yıllık süre için yetkilendirilmiştir.  

 

1.1.4. Belediye Başkanı 

 

Belediyenin organlarından bir diğeri ise belediye tüzel kişiliğinin başı ve temsilcisi olan 

başkandır. Belediye başkanı, belediye tüzel kişiliğinin temsilcisi ve belediye yönetiminin en 

etkin organıdır. Giritli’nin de ifade ettiği üzere “belediyenin icra otoritesi ve yetkisi belirli kamu 

kudretinin icra kudret ve vasıtaları belediye başkanına verilmiştir.”7 Bu etkinlik genel ve özel 

kanunlarda başkana tanınan yetkilerle belediyeyi sevk ve idare etmesinden kaynaklanmaktadır. 

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun, belediye başkanını tanımlayan 37’nci maddesine göre; 

“belediye başkanı, belediye idaresinin başı ve belediye tüzel kişiliğinin temsilcisidir.” Gerek 

yasal düzenlemeler gerekse uygulamada yapılan iş ve hizmetlerde görülen belediye 

yönetimindeki “güçlü ve etkin başkanın” mevzuat kapsamındaki görev ve yetkilerinin hülasâsı 

ise şöyledir; belediye teşkilâtının en üst âmiri sıfatıyla, belediye tüzel kişiliğini temsil ederek, 

belediyenin sevk ve idaresini sağlayan başkan, belde halkının sağlık ve mutluluğunu sağlayıcı 

önlemleri almak ve başı olduğu belediyenin hak ve menfaatlerini korumakla görevli ve 

yetkilidir.  

Başkanın en önemli görevlerinden biri de stratejik planı hazırlamak, uygulamak ve 

belediyeyi bu doğrultuda yönetmektir. Stratejik planlar mahalli idare seçiminden sonra ilk altı 

ay içerisinde hazırlanıp, meclisin onayına sunulur. Meclis stratejik planı aynen yahut 

değiştirerek kabul etmek zorundadır. Buradaki amaç, başkanın seçimle devraldığı belediye 

tüzel kişiliğini, teslim aldığı noktadan taşımayı hedeflediği aşamayı tespit ederek çalışma 

programını buna göre hazırlamaktır. Başkanın, vizyon ve misyonunun göstergesi olan stratejik 

plan ve performans programı hazırlama usul ve esasları 5393 sayılı Kanun 41. Maddesi ile ilgili 

yönetmelikte izah edilmiştir. Aynı zamanda belediye başkanı, belediyeyi devlet dairelerinde ve 

törenlerde, belediyenin davacı yahut davalı olduğu yargı yerlerinde bizzat temsil etmek veya 

avukat aracılığıyla temsil ettirmekle görevlidir. Bunlara ek olarak, belediye başkanı meclise ve 

encümene başkanlık eder, belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare eder, gelir ve 

alacaklarının tahsili ve takibini yapar. Meclis ve encümen üyelerinin almış olduğu kararların 

uygulanması, yetkili organlardan karar alınması şartıyla sözleşme yapılması, şartlı bağışların 

meclis kararı ile şartsız bağışların ise bizzat kabul edilmesi, belediye personelinin atanması, 

bütçenin hazırlatılarak meclise sunulması, temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneğin 

kullanılması, belediye ve belediyeye bağlı kuruluşların, işletme ve iştiraklerinin denetlenmesi 

de belediye başkanının görevleri arasındadır. 

 

Ayrıca başkan, belde halkının huzur, esenlik ve mutluluğu için elzem olan önlemleri 

alırken, bütçede garip gureba, yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmakla ve 

 
7 Giritli, Türkiye’nin İdari Yapısı, s. 91.  
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engellilere yönelik hizmetleri yürütmekle görevli ve yetkilidir. Tüm bunların yanında 

belediye başkanı mevzuat ve teamül gereği, belediyeye verilen ve belediye meclisi veya 

belediye encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak hakkına da 

sahiptir.  

Büyükşehir belediye başkanının görev ve yetkileri de 5216 sayılı Belediye Kanunu’nun 18’inci 

maddesinde sayılmıştır.  
 

1.2.MEVZUATTAN DOĞAN GÜÇLÜ VE ETKİN BAŞKAN  

 

 “Güçlü ve etkin başkan” modelinin tarihsel sürecine kısa bir giriş yapılacak olursa; 1961 

Anayasası’nın 116’ncı maddesi ve buna bağlı olarak 27 Temmuz 1963 tarihli 307 sayılı Kanun 

ile daha önce belediye meclisleri tarafından seçilen belediye başkanları 2972 sayılı Mahalli 

İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun da öngördüğü 

şekliyle doğrudan, serbest ve çoğunluk temsil esasına dayanan bir seçimle göreve gelmeleri 

sağlanmıştır. 1963 tarihinde yürürlüğe giren 307 sayılı Yasa ile daha önceden belediye meclisi 

tarafından, meclis üyeleri arasından yahut dışarıdan seçilen belediye başkanı üzerindeki meclis 

baskısı, kendini seçen üyelerin talep ve yönlendirmeleri ile rahat çalışma imkânı bulamadığı 

gibi eleştiri ve şikâyetler bertaraf edilmiştir. Yasanın gerekçesinde de meclisin baskısını 

sonlandırılarak başkana çalışmalarını daha verimli olarak yapma imkânı sağlanmak istendiği 

ifade edilmiştir. Böylelikle Akbulut’un da ifade ettiği gibi “1961 Anayasası’yla gelen bu 

yenilikle birlikte, belediyelerde başkan merkezli bir yapının oluşumu ve güçlü başkanlık 

sistemiyle belediye başkanının meclis vesayetinden kurtulması ve daha etkin ve verimli 

çalışması sağlanmıştır.”8 

 

 Ayrıca büyükşehir belediye başkanı belediye yönetiminde daha da güçlü ve etkindir. Zira 

büyükşehir belediye başkanı halkın doğrudan oyuyla seçilirken büyükşehir meclisi doğrudan 

seçilmeyip ilçe meclis üyelerinin belirli oranlarda katılımıyla oluşmaktadır. Bu da doğrudan 

değil dolaylı bir temsil olarak ifade edilmektedir. Arıkboğa’nın da belirttiği gibi, “Türkiye’deki 

yerel yönetim sistemi büyükşehirler de dâhil olmak üzere, güçlü başkanlık modelini 

benimsemektedir. Bilindiği gibi bu modelde yürütme işi ve dolayısıyla belediye bürokrasisi 

tamamen başkanın kontrolündedir. Meclisin bu alana müdahalesi söz konusu değildir.”9  

 

 Nitekim mevzuat hükümlerince belediye üst yönetiminin ve personelinin ataması, 

performans değerlendirmesinin yapılması başkanın görevleri arasındadır. Köse’nin belirttiği 

üzere “Büyükşehir belediye başkanları, büyükşehirlerde kentsel politika planlanması 

süreçlerinin düğüm noktasında bulunmaları sebebiyle yerel siyasette liderlik etme rolüne 

yerleşmişlerdir.”10 Zira kentin tamamını ilgilendiren üst ölçekli mahalli ve müşterek 

ihtiyaçların karşılanmasında büyükşehir belediyeleri görevli ve yetkilidir. Netice olarak güçlü 

ve etkin başkan modelinin en belirgin olarak görüldüğü belediyeler, büyükşehir belediyeleridir. 

 
8 Örsan Akbulut, Türkiye ‟de Uygulanan Yerel Seçim Sistemlerinin Evrimi, (Güler, B. A. Sabuktay A. (Ed.), Yerel 

Yönetimler Sempozyum Bildirileri, Ankara), s.47. 
9 Semerci, der. Yerel Demokrasi Sorunsalı, s.60 
10 Hami Doruk Köse, “Yeni Kamu İşletmeciliği ve Güçlü Belediye Başkanı: Adana, Eskişehir ve Şanlıurfa 

Örnekleri”, Kent Araştırmaları Dergisi, 2021, s.653.  
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Detaylıca açıklandığı üzere yerel yönetimin en önemli birimi olan belediyelerde, 

belediyenin sevk ve idaresine tek başına yön verebilen bir başkanın, dolayısıyla başkanlık 

sisteminin hâkim olduğu görülmektedir. Belediyelerde “güçlü ve etkin başkan” modeli 

açıklanırken, uygulamadan örneklemelerle birlikte izah edilmek suretiyle yapılacak ikili bir 

ayrım ile sürecin yönlendirilmesi daha uygun olacaktır. Bu konuda ilk olarak başkan ile meclis 

çoğunluğunun aynı siyasi parti mensubiyeti, diğer ayrımda da başkan ile meclis çoğunluğunun 

farklı siyasi partiden olması durumdaki “güçlü ve etkin başkan” modeli incelenecektir.  

 

1.2.1 Başkan ile Meclis Çoğunluğunun Aynı Siyasi Parti Mensubiyeti Hâlinde Güçlü 

ve Etkin Başkan 

 

Mahalli idareler seçimi neticesinde, belediye yönetiminde görev alan başkan ile meclis 

üyelerinin çoğunluğu aynı siyasi partiye mensup olduğu durumlarda, söz konusu belediyenin 

işleyişi, yönetim anlayışı ve yapılmak istenen hizmet ve yatırımlar tamamen başkanın iradesine 

ve dolayısıyla başkanı aday gösteren siyasi partinin görüşleri doğrultusunda olacaktır. Zira 

başkan; başkan ile aynı siyasi parti mensubiyetini haiz meclis çoğunluğu ve yine meclis 

çoğunluğunun seçtiği üyeler ile başkan tarafından bizzat atanmış üyelerin oluşturduğu ve 

encümenin görev aldığı bir belediye idaresi ortaya çıkmaktadır. Bir adım daha sonrası olarak 

da belediye üst yönetim ataması ve diğer personelin alımının başkanın görev ve yetkisinde 

olduğu gerçeği ile “güçlü ve etkin başkan” modeli tam anlamıyla varlık bulmuş olmaktadır. 

Meclis üyesi olup başkan yardımcılığı sair sebeplerle başkandan talep ve beklenti içinde olan 

meclis üyelerinin varlığı, işleyişe ilişkin sessizliğinin de bu sistemin pekişmesini sağlamakta 

olduğu düşünülmektedir. Örnek olarak, bu şekilde ortaya çıkan bir yapılanmada, başkan 

yardımcılığı yahut belediye yönetiminde görev bekleyen meclis üyelerinin, başkanın iş ve 

eylemlerine karşı çıkmaları önemli ölçüde engellenmektedir.  Kaçer’in ifade ettiği üzere “Karar 

organı belediye meclisi olmasına rağmen meclis üyelerinin bileşimi genellikle belediye 

başkanlığının seçimiyle aynı eksende oluştuğu ve belediye başkanlığını kazanan parti mecliste 

de çoğunluğu sağladığı için belediye meclisi belediye başkanının ‘onay memurları’ işlevini 

görmektedir. Çünkü meclis üyeleri kendi siyasi kariyerleri için başkana muhalefet etmekten 

çekinmekte dolayısıyla bu, belediye meclisini belediye başkanı için bir ‘direnç, kontrol ve 

denetim’ organı olmaktan uzaklaştırmaktadır.”11 Buna bağlı olarak meclis kararlarının 

oluşumunda da başkanın iradesi etkin olmaktadır. 

 

Arıkboğa’nın ifade ettiği üzere “Belediye meclis üyeleri, güçlü başkanlık modelinin de 

etkisiyle uygulamanın dışında hatta uzağında kalmaktadır. Bürokrasi başkanın emri, 

yönlendirmesi ve koordinasyonu altında çalışmaktadır. Bu durum, meclis gündeminin 

oluşmasında etkin bir faktördür”.12 Başkan ve meclis çoğunluğunun aynı siyasi partiye mensup 

olmasının bir neticesi olarak, belediye meclis toplantısı öncesinde siyasi parti meclis 

gruplarının toplanması ve bu gruplarda gündeme ilişkin alınan kararların bağlayıcı olması 

sebebiyle, meclis gündemindeki konuların görüşülmesi ve oylanmasında, üyelerin grup kararı 

dışına çıkmamaları olarak görülmektedir.  

 
11 Murat Kaçer, “Türkiye’de Belediye Başkanlığı Seçimlerinde Yenilenme Oranı (1984-2014) ve Dönem 

Sınırlandırılması”, Doğu Anadolu Sosyal Bilimlerde Eğilimler Dergisi, (1/1, 2017:25-42), s.36 
12 Semerci, der., Yerel Demokrasi Sorunsalı Büyükşehir Belediye Meclisleri Yapısı ve İşleyişi, s. 66. 
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1.2.2. Başkan ile Meclis Çoğunluğunun Farklı Siyasi Parti Mensubiyeti 

Hâlinde Güçlü ve Etkin Başkan 

 

Kimi zaman mahalli seçimlerde seçmen, başkanlık seçiminde bir partinin adayına oy 

verirken, belediye meclisinde ise başka bir partinin belediye meclisi üyesi adaylarına oy 

verebilmektedir. Nitekim 2019-2024 Mahalli idareleri seçim döneminde Ankara Büyükşehir 

Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Esenyurt İlçe Belediyesi başkan ve meclis 

üyesi seçimi örnekleri de bu şekildedir.13 Böyle bir netice ile sonuçlanan yerel seçim sonrasında 

görev alan başkan da mevzuatın vermiş olduğu güç ve yetkiyle belediyenin işleyişine iradesi 

ile yön veren “güçlü ve etkin başkan” niteliğine sahip olur. Ancak böyle bir seçim neticesinde, 

belediyenin organları arasında farklı siyasi parti mensubiyetinden kaynaklanan birtakım 

ihtilafların doğması kaçınılmazdır.  

 

 Öncellikle, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 37’nci ve devamı maddelerinde, 5216 sayılı 

Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 17’nci ve devamı maddelerinde belediye başkanının görev, 

yetki ve sorumlulukları düzenlenmiştir. Başkan belediye tüzel kişiliğinin başı ve temsilcisi 

olarak; görevi süresince hiçbir siyasî partinin yönetim ve denetim organlarında görev 

alamayacağı gibi profesyonel spor kulüplerinin başkanlığını veya yönetim kurulu üyeliğini de 

yapamayacağı belirtilerek halka karşı eşit mesafede olması gerektiği böylece tarafsızlığı 

hedeflenmiştir.  

 

 Madde metinlerinde, başkan görevi süresince siyasî partilerin yönetim ve denetim 

organlarında görev alamaz hükmü yer alsa da siyasi parti de aktif, resmi bir görevi olmayan 

başkanın kendisini siyasi kimliğinden soyutlamasını beklemek gerçekçi olamaz. Siyasi parti 

mensubiyetinin bir yansıması olarak, en basit haliyle; başkanın belediyede yapacağı kadrolaşma 

çalışmalarında, işe alınacak personelde belirleyici özellik olarak aynı siyasi partiye mensubiyet 

olmaktadır. Nitekim seçim sonrasında belediye üst yönetiminin şekillenmesinde ve diğer 

çalışanların işten çıkarma ve işe alımlarına ilişkin haberler basın yayın organlarında sıkça 

duyulmakta ve yeni göreve gelen belediye yönetiminin, çalışanlara ilişkin siyasi görüş tespiti 

için yapmış oldukları sosyal medya araştırmaları ve buna göre işlem tesis etmeleri kamuoyu 

gündeminde yer almaktadır. Böyle hallerde, toplu işten çıkarmalara ilişkin belediye önünde 

oturma eylemleri, işe iade ve tazminat davaları sıkça gündem oluşturmaktadır.14  

 
13 2019 Mahalli idareler seçiminde, İstanbul Büyük Şehir Belediyesinde; 312 üyeli İBB Meclisi'nde çoğunluğunu 

Adalet ve Kalkınma Partisindedir. Adalet ve Kalkınma Partisi (Ak parti) ile Milliyetçi Harekât partisinin (MHP) 

Cumhur İttifakı 180, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ile İYİ Parti Millet İttifakı ise 132 üye ile temsil edilecek. 

Partiye göre dağılım yapıldığında ise İBB Meclisinde; AK Parti 176, MHP 4, CHP 128 ve İyi Parti 4 üye ile görev 

yapmaktadır. Başkan ise Millet ittifakının adayı %54,2 ile oy oranı ile Ekrem İmamoğlu olmuştur. Ankara 

Büyükşehir Belediyesinde ise; 147 üyeli Ankara Büyükşehir Meclisi’nde çoğunluğunu Adalet ve Kalkınma 

Partisindedir. Adalet ve Kalkınma Partisi (Ak parti) ile Milliyetçi Hareket Partisinin (MHP) Cumhur İttifakı 107, 

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ile İYİ Parti Millet İttifakı ise 40 üye ile temsil edilecek.  Başkan ise Millet 

İttifakının adayı %50,93 ile oy oranı ile Mansur Yavaş olmuştur. 
14 Örnekleme yapılacak olursa; davacı S.M. 22 yıldır fiili ve kesintisiz olarak çalıştığı İSPER ve dolayısıyla 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne iş akdinin feshine dayalı herhangi bir eylem ve fiili olmadığından bahisle işe 

iade talebiyle, İstanbul 35. İş Mahkemesinde 2019/760 Esas 2019/830 sayılı davası kabul edilmiş olup, İstanbul 

Bölge Adliye Mahkemesi 5. Dairesinin 2020/722 Esas 2020/1433 Karar sayılı kararı ile onanmıştır (bkz. Ek. A). 

Bir diğer örnek ise, davacı S.B, 16.10.1995-21.02.2020 tarihleri arasında büro personeli olarak başladığı İGDAŞ’ta 

dolayısıyla İBB’de müdür yardımcısı olarak çalıştığını, seçim sonrası keyfi olarak işten çıkarıldığını iddia ederek 
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Yapılacak bir yasal düzenleme ile personel alımları ve işten çıkarmaların üst 

yönetimle sınırlı tutulması, bu konudaki işlemlerde keyfiliğin önüne geçecek ve meclis 

denetime yer verilecek bir sistemin oluşturulması gerektiği kanaatindeyiz. Meclis başkanı 

olarak belediye başkanının meclisi yönettiği oturumlarda, mensup olduğu siyasi partiden 

olmayan meclis üyesinin ve parti grubunun kendisini ifade etmesi için söz hakkı vermemesi 

yahut yeterli süre tanımaması gibi keyfi tutumlar sergileyebilmektedir.15 

 

 Meclis gündeminin başkanlıkça hazırlanıyor olması da zaman zaman sorun olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Şöyle ki, meclis çoğunluğunun A partisinden başkanın ise B partisinde 

olması hâlinde, meclis gündeminin başkanlık makamınca hazırlanıyor olması nedeni ile 

gündeme alınan konuların karara bağlanması zorlaşacaktır. Zira İhtisas Komisyonlarının 

oluşumu bahsinde açıklandığı üzere, ihtisas komisyonlarının her siyasi parti grubunun ve 

bağımsız üyelerinin meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle 

oluşturulması nedeniyle, meclis çoğunluğunu elinde bulunduran partinin komisyon raporlarının 

hazırlanmasında etkisi büyük olacaktır. Mesela meclis çoğunluğunu haiz A partisi meclis 

üyeleri uygun görmediği konularda olumlu karar oluşturmayacağı gibi gündem maddesi oy 

çokluğu ile reddedilebilecektir. Diğer taraftan B partisinden seçilen başkan, meclis çoğunluğu 

oluşturan A partisinin taleplerini dikkate almayabilecektir. Buna karşılık meclis çoğunluğunu 

oluşturan A partisi meclis gündemine ek teklifler sunarak oy çokluğu ile gündeme madde 

ekletebilme hakkı, bu sorunu kısmen bertaraf edebilecektir.  

 

 Meclisin aritmetik çoğunluğunun iradesi ile başkanın farklı yöndeki iradesine rağmen 

birtakım tekliflerin meclis gündemine alınması örnekleri de mevcuttur. Meclis çoğunluğu ile 

başkanın farklı siyasi partilerden olan İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi 30 Mart 2019 

öncesi dönemlerde ilçe belediyelerine verilmiş, yeni yönetim döneminde süresi sona ermiş olan 

başkan ve ekibince yenilenmek istenmeyen tahsisleri meclis çoğunluk kararı ile gündeme 

alınmış, komisyonlar da görüşüldükten sonra meclis kararıyla tahsislerin süresi uzatılmıştır.16 

 
işten çıkarıldığını iddia ederek işe iade talebiyle açtığı dava, İstanbul 14. İş Mahkemesi 2020/244 Esas, 2020/616 

Karar sayılı dosyası ile kabul edilmiş olup İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 32. Hukuk Dairesi 2020/2751 Esas, 

2020/837 sayılı karar ile onanmıştır. 
15 Örneklemeler yapacak olursak; “2014 yılında Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ile 

meclis üyeleri arasında, meclis toplantısında söz hakkı alma üzerine gerilim yaşanmış ve Büyükerşen, meclis 

başkanı olarak söz hakkı verme ve gündemi belirleme yetkisinin kendisinde olduğunu ifade ederek, muhalif meclis 

üyelerine söz hakkı vermemiştir.” Hami Doruk Köse, “Yeni Kamu İşletmeciliği ve Güçlü Belediye Başkanı: 

Adana, Eskişehir ve Şanlıurfa Örnekleri”, Kent Araştırmaları Dergisi, 2021, s.659. 

8 Haziran 2021 tarihli meclis oturumunda, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın sosyal medyaya 

da yansıyan görüntüleri bu anlamda verilebilecek örneklerdendir. 
16 Başakşehir ilçe sınırları içerisinde Sular Vadisi olarak bilinen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nda park ve 

rekreasyon alanı olarak yer alan 550.000 m2 alanın peyzaj ve bakımının sağlanması ve hizmet bütünlüğünün 

korunması amacıyla İBB meclisinde 20.11.2013 tarih ve 2293 sayılı kararla 5 yıl süre ile Başakşehir Belediyesine 

tahsis edilmiştir. Tahsis süresinin sona ermesi ile 30 Mart 2019 seçimleri ile Büyükşehir Belediyesinde göreve 

gelen yeni yönetim, tahsis süresini uzatılmak istememiştir. İstanbul Büyükşehir Meclisinin 09.03.2020 tarihli 

oturumunda Başakşehir Meclis üyelerinin teklifi ile mezkûr yerin 10 yıl süreyle Başakşehir Belediyesine tahsisine 

ilişkin önerge teklif ile gündeme eklenerek hukuk komisyonuna sevke dilmiştir.  

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 16 Temmuz 2020 tarih ve 510 sayılı oy çokluğu ile Başakşehir 

Belediyesine tahsis edilmiştir. Ancak İBB başkanı meclis kararını uygun bulmayarak, kararı yeniden görüşülmek 

üzere 22 Temmuz 2020 tarihinde meclise iade ettiği görülmüştür. Bilahare 17 Eylül 2020 tarihli oturumda 802 

sayılı karar ile meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu ile ısrar kararı olarak kabul edilmiştir. Meclisin ısrar kararı 

olarak kabul ettiği işbu karar İBB Başkanınca yürütmeyi durdurma istemli olarak İstanbul 9’uncu İdare Mahkemesi 
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Ancak meclis çoğunluğunun tahsis sürelerini uzatmasına rağmen, başkan bu kararları 

uygulamayıp, yeniden görüşülmesi için meclise göndermiştir. Meclis ilk kararında ısrar etmiş 

ve tahsisin süresini uzatmıştır.  

 

 Başka bir ifadeyle başkanın hukuka uygun görmediği Belediye Meclis Kararlarını, ilçe 

belediyelerinde 5 gün içinde gerekçesini belirterek, tekrar görüşülmek üzere meclise iade 

etmesi ve meclisin üye tam sayısıyla ısrar kararı vererek kesinleştirebilir. Bu halde başkan, 

meclis kararına karşı 10 gün içerisinde idare mahkemesinde, kararın iptali için dava açma 

hakkına sahiptir. Karara karşı dava açılmış olması meclis kararının kesinleşmesine engel 

değilse de uygulanması başkan tarafından geciktirilebilmektedir. Zira meclis tahsis kararının 

uygulanması için başkan tarafından encümene sevki sağlanmadığı durumlarda, başkanın iradesi 

dışında alınan ve kesinleşen meclis kararının uygulama imkânı bulunmaması örneği de 

başkanın “güçlü ve etkin” olduğunu göstermektedir.  

 

 Uygulamada büyükşehirlerde, büyükşehir belediye başkanı ile ilçe belediye 

başkanlıklarının farklı siyasi partilere mensubiyetleri de yerel yönetimde hizmetlerin 

aksamasına hatta yapılamamasına sebebiyet vermektedir. İlçelerde büyükşehir belediyesince 

yapılması gereken ana arter yolların yapılmaması, metro hatların iptal edilmesi yahut 

geciktirilmesi, daha önceki dönemde yapımına başlanmış spor tesis, park, kütüphane, engelliler 

merkezi vb. gibi sosyal tesislerin yapımından vazgeçilmesi, belli bir amaçla başlanmış ve aşama 

kaydedilmiş kamulaştırma kararlarının iptali gibi örneklemeler görülmektedir. Ayrıca mevzuat 

gereği, ilçe belediye meclisinde karara bağlanarak büyükşehir belediyesinin meclisinde de 

görüşülmesi gereken konularda, birtakım sorunlar ve gecikmeler yaşanmaktadır.  

 

 Belediye başkanı ve yönetimi için 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 26’ncı maddesi ile 

birtakım denetim mekanizmaları öngörülmüş ise de mevzuat kaynaklı eksiklikler uygulamada 

“güçlü ve etkin başkan” modeline etkisi yok denilecek kadar azdır. Toksöz’ün de ifade ettiği 

gibi, “Belediyelerde başkanlık sistemine geçilirken, başkanın denetlenmesi ve dengelenmesine 

ilişkin hiçbir mekanizma oluşturulamamıştır. Böylece belediye meclislerine dayanan belediye 

sistemi ortadan kaldırılmış, meclisler önemsizleştirilmiştir. Nitekim belediye başkanının 

görevden uzaklaştırılmasında meclislere tanınan yetkinin uygulanması imkânsız hale 

getirilmiştir.”17  Madde metninde incelendiğinde denetim yolları olarak; faaliyet raporunu 

değerlendirme, denetim komisyonu, soru, genel görüşme ve gensoru olarak sayılmış ancak 

yaptırımları ise bazılarında yok bazılarında ise işletilmesi sıkı şekli şartlara bağlanmıştır. 5393 

sayılı Belediye Kanunu’nun 26’ncı maddesi, belediye meclisinin başkan ve belediye yönetimi 

üzerinde şeklen bir denetim öngörmüş ise de pratikte çok da karşılığı olmayan bir mekanizma 

olarak yer almıştır. Bu durum da güçlü ve etkin başkanın oluşumuna katkı sunmaktadır. 

 

 

1.2.4. Belediye Encümeni Üzerinde Güçlü ve Etkin Başkan 

 

 Gerek Belediye Kanunu’nun 33’üncü maddesi, gerek ise Büyükşehir Belediye 

 
2020/1757 Esas sayılı dosyası ile iptal davasına konu edilmiştir. 
17 Semerci, der., Yerel Demokrasi Sorunsalı Büyükşehir Belediye Meclisleri Yapısı ve İşleyişi, s. 7. 
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Kanunu’nun 16’ncı maddesinde, belediye encümeninin belediye başkanının veya 

görevlendireceği başkan yardımcısı yahut büyükşehir belediyelerinde genel sekreter 

başkanlığında toplanacağı ifade edilmiştir. Meclisin çoğunluğu ile başkanın farklı siyasi 

partilere mensup olduğu durumlarda, mecliste çoğunluğa sahip siyasi partinin meclis üyeleri, 

encümenin seçilmiş üyelerini belirleyecektir. Başkan tarafından bizzat atanmış bürokrat üyeler, 

şeklen herhangi bir siyasi partiyi temsil etmiyor görünseler de zımnen ve alacakları kararlar ile 

başkanın mensup olduğu siyasi partinin temsilcisi gibi hareket edecekleri aşikârdır. Bu 

durumda alınacak kararlarda halkın iradesi ile seçilerek gelmiş meclis üyelerinin karar 

oluşturmada tesiri sınırlı olarak ortaya çıkmaktadır. Zira gündeme dair konuların karara 

bağlanmasında oyların eşitliği halinde başkanın oyu artı bir sayılacak ve oy çokluğu ile karar 

alınacaktır. 

Böylelikle genel olarak belediye başkanları çeşitli sebeplerle, her hafta yapılmakta olan 

encümen toplantılarına başkanlık edemediği, büyükşehir belediyelerinde bürokrat olan genel 

sekreter, diğer belediyelerde ise başkanın görevlendireceği başkan yardımcısı toplantılara 

başkanlık etmesi hususu dikkate alındığında, encümen kararlarının oluşturulmasında atanmış 

iradenin, seçilmiş iradeye üstün geldiği ve yerel demokrasinin sekteye uğratıldığı kanaatini 

taşımaktayız.  

 

 Ayrıca; encümenin gündemini başkanın belirliyor olması ve encümenin seçilmiş 

üyelerinin gündeme madde ekletme hakkının bulunmaması da bir başka sorun oluşturmaktadır. 

Belediye meclisi tarafından alınan ve encümene sevki gereken kararlar için bir süre tayin 

edilmemiş olması ve bunun bir yaptırımının da bulunmaması, suiistimale açık bir durum arz 

etmektedir. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin ilçe belediyeleri lehine 2019 yılında 

yapmış olduğu tahsis kararları mevzuat hükmü gereği büyükşehir encümenine sevki gerekirken 

aradan 3 yıl gibi uzun süre geçmiş olmasına rağmen birçok tahsis dosyası encümen gündemine 

alınamamıştır. Başkan tarafından meclis kararının iptali davasının reddine rağmen ilçe 

belediyelerine tahsis sağlanamamıştır.18  Zira belediye başkanı bu durumdan yararlanarak 

meclis kararlarını uygulamaktan imtina edebilmektedir.  
 

 Azaklı ve Özgür’ün de işaret ettiği üzere “belediye başkanının gündemi belirlediği ve 

çoğunluğunu yine belediye başkanının atadığı üst düzey memurlardan oluşan encümende 

başkanın ağırlığı ve gücü hissedilmektedir. Kendi başına karar alamayan ve belediye başkanı 

tarafından gündemi belirlenen encümen, belediye başkanının meclis karşısındaki ve genel 

olarak belediye yönetimindeki gücüne güç katmaktadır.” 19 Görülüyor ki encümen kararlarının 

da şekillenmesi ve oluşmasında tamamen “güçlü ve etkin başkanın” etkisi bulunmaktadır.  

Kanaatimizce, yapılacak yasal bir düzenleme ile encümenin teşekkülünde, ihtisas 

komisyonlarının oluşturulma yöntemi uygulanmalıdır. Belediyenin iç işleyişine ilişkin üst 

düzey bürokratlara da toplantılara bilgilendirme için zorunlu katılım öngörülmeli ancak 

kararların alınmasında oy hakkı tanınmamalıdır. Bunlara ek olarak, encümen gündeminin 

tespitinde, encümen üyelerine tıpkı meclis gündeminin belirlenmesinde meclis üyelerine 

 
18 Örnekleme yapacak olursak; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin ilçe belediyeleri lehine 2019 yılında 

yapmış olduğu tahsis kararları mevzuat hükmü gereği büyükşehir encümenine sevki gerekirken aradan 3 yıl gibi 

uzun süre geçmiş olmasına rağmen birçok tahsis dosyası encümen gündemine alınmamıştır. 
19 Azaklı ve Özgür, Belediye Organları ve Organlar Arası ilişkiler: Başkan, Meclis ve Encümen, s. 12. 
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tanındığı gibi gündem madde teklifi hakkı verilmelidir.  

 

1.3. Güçlü ve Etkin Başkan Modelinin Büyükşehir ve İlçe Belediyeleri Arasındaki 

İlişkiler Açısından Değerlendirilmesi 

 

5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve ilgili 

mevzuatın tanıdığı görev ve yetkilerle birlikte büyükşehir belediye başkanının doğrudan halk 

tarafından seçilmesi, buna karşılık büyükşehir belediye meclis üyelerinin ise ilçe belediye 

meclislerinden dolaylı olarak görev almaları ile  “güçlü ve etkin” başkan modelinin sistemde 

tam tezahürü büyükşehir belediyelerinde görülmektedir. 5216 sayılı Büyükşehir Belediye 

Kanunu’nun 27’nci maddesine göre “Büyükşehir belediye sınırları dâhilindeki ilçe belediyeleri 

arasında hizmetlerin yerine getirilmesi bakımından uyum ve koordinasyon büyükşehir 

belediyesi tarafından sağlanır. Büyükşehir belediyesi ile ilçe belediyeleri veya ilçe 

belediyelerinin kendi aralarında hizmetlerin yürütülmesiyle ilgili ihtilaf çıkması durumunda, 

büyükşehir belediye meclisi yönlendirici ve düzenleyici kararlar almaya yetkilidir.” 

 

Büyükşehir ve ilçe belediyeleri ayrı ayrı tüzel kişiliğe sahip olduklarından, kendi aralarında 

suigeneris bir vesâyet ilişkisinin varlığından söz edilebilir. Zira büyükşehir belediyelerinin ilçe 

belediyeleri üzerinde denetim, gözetim, zaman zaman da düzenleme ve uygulama yapma 

yetkisi vardır. Lakin uygulamada her iki belediyenin yetki ve sorumlulukları dikkate 

alındığında iç içe geçen ve çoğu kere yetki ve görev karmaşasıyla birlikte çatışma alanlarının 

da ortaya çıktığı görülmektedir. Nitekim Yıldız’ın da ifade ettiği gibi “Aynı hizmet alanı 

içerisinde görev ve yetkileri paylaşan büyükşehir ve ilçe belediyeleri arasındaki ilişkiler girift 

bir hal almıştır. Yasal düzenlemelere rağmen iki belediye arasında çeşitli sorunlar ortaya 

çıkmaktadır. Söz konusu sorunlar kimi zaman yasal düzenlemelerdeki eksikliklerden kimi 

zaman ise siyasî nedenlerden kaynaklanmaktadır.”20 

 

Büyükşehir ve ilçe belediyeleri arasındaki ilişkinin iç denetim olarak 

nitelendirilemeyeceğini ifade eden Özay’a göre; “idarenin kuruluş ve görevleriyle sistem olarak 

bir bütünlüğe sahip bulunabilmesi, bir yandan hiyerarşi ve onun içinde yer alan iç denetim, 

yetki genişliği ve yetki devri ile öte yandan da merkezden yönetim ile merkez dışı tüzel 

kişilikler arasındaki idari vesâyet ve bunun bir alt türü olan kuruluşlar arası ‘dış idari denetim’ 

ile mümkün olabilmektedir.”21 Çünkü Özay’ın benimsediği görüşe göre, bir denetime iç 

denetim denebilmesi ancak aynı tüzel kişilik içindeki birimler arasında olması gerekir. Oysa 

büyükşehir ve ilçe belediyeleri ayrı ayrı tüzel kişilikler olup, “idarenin bütünlüğü ilkesi” 

kapsamında merkezi idarenin idari vesâyetine tabidir.  

 

Büyükşehir ve ilçe belediyeleri arasındaki ilişkiyi bir başka açıdan değerlendiren Güran; 

merkezi idarenin idari vesâyet yetkisinin bu kez de “merkezileşme olgusu” olarak büyükşehir 

belediyesi bünyesinde tezahür eden bir “iç idari vesâyet” olarak tanımlamaktadır. Merkezi 

idarenin yerinden yönetim kuruluşları üzerindeki bazı yetkilerini, iki kademeli yönetimlerde 

 
20 Mehmet Yıldız, “Büyükşehir Belediyeleri ile İlçe Belediyeleri Arasındaki İlişkiler”, (Yüksek lisans tezi, Ankara: 

Ankara Üniversitesi, 2014), s.126. 
21 Özay, İkinci Bine Ulaşırken Gün Işığında Yönetim, s. 170  
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merkezde yer alan yönetime devrettiğinden bahisle iki ayrı tüzel kişilikten merkeze 

koyduğu büyükşehir belediyesinin ilçe belediyesi üzerinde bir “iç idari vesâyet” yetkisi 

olduğunu ifade etmektedir.22 Oysa mali ve idari özerkliğe sahip iki ayrı tüzel kişiliğin arasındaki 

“iç idari vesâyet” ilişkisinin özerklikle bağdaşmayacağı açık olduğu kanaatini taşımaktayız. 

Açıklandığı üzere büyükşehir ve ilçe belediyeleri arasındaki ilişki hiyerarşiye işaret etmediği 

gibi klasik anlamda bir idari vesâyet türü de değildir.  

 

İlçe belediye meclisince karara bağlanan imar uygulamaları ve ilçe belediye bütçesi, 

büyükşehir belediyesi tarafından aynen yahut değiştirilerek onaylanabilmektedir. Ancak 

büyükşehir belediyesinin, ilçe belediye meclisinin aldığı kararı değiştirerek onaylaması, ilçe 

belediyesinin özerkliğini zedeleyebildiği yadsınamaz bir gerçektir. Ayrıca imar uygulamaları 

hususunda büyükşehir belediyesine ait denetim yetkisinin kapsamı, idari özerklik ile 

bağdaşmadığını düşünmekteyiz. Zira büyükşehir belediyesinin ilçe belediye meclisi imar 

uygulaması kararı üzerindeki vesâyet denetimi olarak addedilen denetimin kapsamı “nazım 

imar planına” uygunluğu denetimidir. Danıştay’ın da bu yönde kararları mevcuttur.23  

 

Büyükşehir belediye meclislerinin ilçe belediye meclisi tarafından karara bağlanan ilçe 

belediye bütçesi üzerinde de aynen veya değiştirerek onama yetkisi olduğu ifade edilmiştir.  

Danıştay Kanunu’nun ilgili maddesindeki hüküm ve Yıldız’ın da ifade ettiği üzere “İlçe 

belediyeleri, büyükşehir belediye meclisinin bütçe üzerinde yaptığı değişikliklere karşı on gün 

içinde Danıştay'a itiraz edebilir. Danıştay, itirazı 30 gün içinde karara bağlar. İlçe belediyesinin 

Danıştay'a yaptığı itiraz, yargısal bir başvuru olmayıp idarî nitelikte bir itirazdır.”24 Bu konu 

uygulamada pek karşılaşılan bir usûl olmayıp, büyükşehir belediye meclisleri ilçe 

belediyelerinde gelen bütçeleri uygun bulmaktadır. 

  

Bunlara ek olarak ilçe sınırları içerisinde büyükşehir belediyesinin de ruhsat verme yetkisi, 

3194 sayılı İmar Kanunu’na göre uygulamalar yapması da ayrıca sorunlara yol açmaktadır. 

Büyükşehir belediyesi, ilçe sınırları dâhilinde ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılar 

tespit ettiği takdirde, ilçe belediyesi bu konuda görevini yerine getirmezse 5216 sayılı Kanun’un 

11’inci maddesi uyarınca, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 42’nci maddesi ve 32’nci maddesi 

hükümlerini yani ilgili yapıya ruhsat verilmesi veya idari para cezası bazı hallerde de yıkım 

cezası verebilmektedir.25 Lakin uygulamada büyükşehir belediyeleri, ilçe belediyelerine 

mevzuatın tanıdığı yetkiyi kullanmasına fırsat vermeden doğrudan kendisi işlem yapmaktadır. 

Bu gibi konular çatışma alanı olarak özellikle büyükşehir belediyesi ile ilçe belediyelerinin 

farklı siyasi partilerden seçilen başkanların idaresi hâlinde karşımıza çıkmaktadır.  

Büyükşehir ve ilçe belediyeleri arasında soruna sebebiyet veren bir başka husus da kentsel 

dönüşüm ve gelişim projeleridir. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 73’ncü maddesine göre 

büyükşehir belediye ve mücavir alan sınırları içinde, kentsel dönüşüm ve gelişim projesi alanı 

ilan etme yetkisinin büyükşehir belediyesine ait olduğu ifade edilerek, ilçe belediyelerinin 

 
22 Sait Güran, “İş birliği mi Karşıtlık mı”, İdare Hukuku ve İlimler Dergisi, Cilt 12, Sayı 1-3, 1991, s. 267-275. 
23 Danıştay 6.D., E.2011/353, K.2011/3281, Danıştay Dergisi, Y. 2012, S. 130, s. 151-153. 

2-Danıştay 6.D., E.2009/7442, K.2011/879, Danıştay Dergisi, Y. 2011, S. 127, s. 219-221. 
24 Yıldız, Büyükşehir Belediyeleri ile İlçe Belediyeleri Arasındaki İlişkiler, s.186 
25 Kanun metinlerinin tamamı için bakınız. 5216 sayılı kanun madde 11, 3194 sayılı kanun madde 32 ve 42. 
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kendi meclislerinde alacakları bir kararla kentsel dönüşüm gelişim alanı olarak ilan 

edebileceklerini ancak bu kararın da büyükşehir belediye meclisince de uygun bulunarak 

onaylanması şartına bağlanmıştır.  

 

Büyükşehir belediyeleri ile ilçe belediyeleri arasındaki görev ve yetki sınırının tam olarak 

tanımlanamaması ve bu iki belediye türü arasındaki ayrımın netleştirilememesi ve büyükşehir 

belediyelerinin daha çok imkân, kaynak ve yetkiyle donatılmış olması, yukarıda sayılanların 

dışında da başkaca sorunlara sebebiyet verebilmektedir. Öncellikle kanunda ana arter, ara arter 

ayrıştırması ile ilçenin en merkezi cadde ve meydanlarında, ilçe belediyesinin tasarruf hakkı 

olmaması, büyükşehir belediyesinin bu kabil yerlerde yetkili kılınması başlı başına bir sorun 

teşkil etmektedir. İlçe sakinleri açısından en yakın en kolay ulaşılacak mahalli idare, ilçe 

belediyesi olmasına rağmen, sayılan alanlarda büyükşehir belediyesinin daha fazla yetki ile 

donatılmış olması açık bir sorun teşkil etmektedir. Kanaatimizce, Alıcı’nın belirttiği üzere 

“kentin tamamını ilgilendiren ve bölünemeyecek nitelikte olan hizmetlerin büyükşehir 

belediyesi tarafından; vatandaşa daha yakın olarak sunulması gereken, ilçe sınırları içerisinde 

tamamlanabilecek nitelikteki günlük ve rutin işlerin de ilçe belediyeleri tarafından sunulduğu, 

hizmet ve yetki-görev ayrışımının tam olarak belirlendiği bir kent yönetiminin oluşturulması 

gerekir.”26 

 

Bütün bu görev ve yetkilere ilişkin sorunların yanı sıra ilçe belediyesi başkanı ile 

büyükşehir belediyesi başkanı arasındaki siyasi parti farklılığı, iki tüzel kişilik arasındaki 

ilişkiyi çoğunlukla olumsuz olarak etkilemektedir. Daha önce de ifade edildiği gibi “güçlü ve 

etkin” başkan modelinin olduğu mevzuat düzenlemesi nedeniyle büyükşehir belediye başkanı 

seçildiği siyasi parti ile aynı siyasi partiden seçilen ilçe belediyelerine ayrıcalıklı davranması 

hizmet ve kaynak aktarımını daha fazla yapması her zaman görülebilmektedir. 

 

Arıkboğa, Kontrolör Raporu’nda “görev ve yetkilerinin yeterince açık ve net olmaması 

sebebiyle birtakım görev ve yetki ortaya çıktığı, büyükşehir belediye meclisine verilmiş olan 

inisiyatifin gelir imkânları veya siyasi görüş ya da baskı unsuru olarak kullanılması sonucunda 

hizmet sunumu anlamında olumsuzluklar yaşandığını” aktarmıştır. 27 Bunun neticesinde, ilçe 

belediyesi ile büyükşehir belediyesi görev ve yetki ayrımını bilebilecek durumda olmayan ilçe 

sakinleri, hizmete ilişkin yaşadıkları olumsuzluklarda, aksaklıkların tamamı için ilçe 

belediyelerini sorumlu tutmakta, şikâyet mercii olarak ilçe belediyesini muhatap olarak 

görmektedir. Bazı hallerde merkezi hükûmetten, büyükşehir belediyesinden, hatta elektrik ve 

sular idaresinden kaynaklı bir sorunun da muhatabı ilçe belediyeleri olarak görülmektedir. İşte 

bu sebeplerledir ki belediye mevzuatının tekrar gözden geçirilmesi ilçe ve büyükşehir 

belediyesi görev, yetki ve sorumluluk alanlarının belirginleştirilmesi gerekmektedir. 

Büyükşehir belediyesince ilçe belediyelerine kaynak ve hizmet aktarımı hususunda; siyasi parti 

farklılaşması nedeniyle suistimalinin önüne geçilmesi amacıyla, nüfus ve yüz ölçümü gibi 

başkaca yasal kriterlerin getirilmesi gerektiği düşüncesindeyiz. 

 

 
26 Alıcı, Büyükşehir Belediyesi ile İlçe Belediyeleri Arasındaki İlişkiler: İstanbul Örneği, s.14.  
27 Arıkboğa, “Kontolör Raporlarındaki Bulgular Yardımıyla Büyükşehir Sistemini Tartışmak”, s. 15.  
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Bir başka husus da, ilçe belediye meclislerinde karara bağlanarak büyükşehir 

belediye meclisinin onayına sunulması gereken dosyalar büyükşehirde gereksiz bekletilmekte, 

ilçe belediyelerinin sair yazışmaları sürüncemede bırakılabilmektedir. Mevzuat gereği 

büyükşehir belediye encümeni veya meclisine sunulması gereken ilçe belediyesi meclis 

kararları ile encümen kararlarının, büyükşehir yönetimince büyükşehir encümeni ve meclisine 

sunulması için kanunda bir süre öngörülmemiş olması nedeniyle gelen işlerin 

geciktirilmesinden kaynaklı ciddi sorunların oluştuğu görülmektedir.    

 

Kamusal hizmetlerde; uyum, süreklilik, verimlilik ve kaynak tasarrufu sağlamak adına da 

merkezi idare, büyükşehir ve ilçe belediyeleri arasında iş paylaşımı ile buna bağlı olarak gerekli 

kaynak tahsisi sağlamalıdır. İş paylaşımı yapılırken bir bölgeden kaynaklı yani mahalli 

müşterek ihtiyacın tespitini en kolay yapabilecek, hizmeti en hızlı sunabilecek halka en yakın 

yerel yönetim birimi olan ilçe belediyesi tarafından ifasının sağlamasının doğru olacağı 

kanaatini taşımaktayız. Netice olarak; mevzuatla büyükşehir belediyesine tanımlanan görev ve 

yetkiler ile ilçe belediyeleri üzerinde özellikle imar uygulamaları bütçe, kentsel dönüşüm ve 

gelişim çalışmaları gibi suigeneris bir vesayet yetkisinin tanımlanmış olması büyükşehir 

belediyelerini özellikle büyükşehir belediye başkanını ilçe belediyeleri üzerinde güçlü ve etkin 

kılmaktadır.  

 

SONUÇ 

Küreselleşmeyle birlikte, yerel anlamda hizmetlerin çeşitliğinin artması, değişen ve 

dönüşen dünya ile bireylerin ihtiyaç ve beklentilerin fazlalaşması ve farklılaşması ile yerel 

yönetimlerin önemi daha da çok artmaktadır.  Belediyelerin gerek mali gerekse idari anlamda 

güçlendirilmesi ve özerkliğinin arttırılması gerekmektedir. Zira belediyeler, mahalli müşterek 

ihtiyaçların tespitinde ve ihtiyaçların giderilmesinde merkezi idareye göre daha etkin ve daha 

hızlı çözüm üretme noktasındadır. Belediyelerce yapılan faaliyet ve hizmetler; şeffaf, belde 

halkınca gözlemlenebilir ve denetlenebilir olmalıdır. Bu hizmetlerin denetimi için de katılıma 

açık, halkın talep ve şikâyetleri ile yönlendirilebilen bir denetim mekanizması teşekkül 

ettirilmelidir. 

 

Yerel yönetimlerin halkın mahalli ve müşterek ihtiyaçlarının tespiti ve yerine 

getirilmesinde daha etkin olduğu açıktır. O halde belediyelerin yerel sosyal politika üretme 

ve uygulamada görev ve yetkileri daha da artırılmalıdır. Küçük’ün aktardığı ve bizim de 

aynı kanaati taşıdığımız üzere “merkezi yönetimin yaptığı politikalar tek tip olacağı için 

yerelin farklı sorunlarına ve ihtiyaçlarına gerektiği gibi çözüm bulamayacak ve cevap 

veremeyecektir. Bu nedenle yerel yönetimlerin yerelin taleplerine ve isteklerine cevap 

verebilmesi için daha fazla yetkiye ve mali özerkliğe sahip olması oldukça önemlidir.”28 

 

Belediye meclisleri mahalli idareler seçiminde ayrı bir oy pusulası ile yani vatandaşların 

doğrudan oylarıyla seçilerek göreve getirilmişlerdir. Bu durum demokrasinin tanımında yer 

 
28 Hülya Küçük, “Türkiye’de Merkezi Yönetim ve Yerel Yönetim İlişkisinde Sosyal Politikalar Üzerine 

Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme: Kadıköy Belediyesi ve Esenler Belediyesi Örneği”, Balkan Sosyal Bilimler 

Dergisi, 7-14, s. 215. 
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alan halkın kendi kendini yönetmesinin seçimlere yansıması olup, demokratik düzene 

katkısı büyüktür. Ancak uygulamada meclis üyesi aday listesinin siyasi parti merkezlerince 

hazırlanması, adayın kanuni zorunluk olmasa da bir parti adayı olarak seçime girmesi bazen 

halkın iradesine rağmen farklı sonuçlar doğurabilmektedir. Bunun yanı sıra, son zamanlarda 

siyasi partilerin aday listesi oluştururken mahallin demografik yapısı, genç nüfusa göre 

temsiliyet, kadınların temsiliyeti, eğitim ve meslek gibi sair kriterlere daha fazla önem 

verdikleri de görülmektedir.  

 

Siyasi partilerin, mahalli idare seçimlerinde meclis aday listelerinin hazırlarken üyelerin 

teknik bilgi ve uzmanlığı olanları tercih etmeleri daha yerinde olacaktır.  Nitekim Çam’ın ifade 

ettiği bizim de aynı görüşte olduğumuz üzere; “Meclis üyeliği teknik bilgi ve uzmanlık 

gerektiren bir iş olarak, bir çeşit ‘seçilmiş teknokratlık’ olarak görülmektedir. Bu görüşün 

altında yatan nedenlerle ilgili bir değerlendirme yapmak mümkündür. Öncelikle belediye 

meclis kararları çokça dava konusu olmaktadır.” 29   

 

Belediye encümeni yapısı itibari ile meclisten seçilmiş üyeler ile başkan tarafından 

atanmış memur üyelerin birlikte çalıştığı özel yapısı olan bir organdır. Encümenin gündeminin, 

belediye başkanınca belirlenmesi, gündeme üyelerin madde ekletme imkânının olmaması ve 

karar oluşturulurken oyların eşitliği hâlinde başkanın oyunun artı sayılması gibi birtakım 

yasadan kaynaklı sorunlar ortaya çıkmaktadır.  

 

Belediye başkanı, belediye tüzel kişiliğinin başı ve temsilcisi olup, mevzuatta 

tanımlanan birçok yetkiyle donatılarak “güçlü ve etkin başkan” modeline dönüştürülmüştür. 

Belediye başkanı ile ilgili uygulamada en çok karşılaşılan ve eleştiri alan sorun da belediye 

başkanının genellikle seçimlere bir siyasi partinin adayı olarak katılması ve bunun sonucu 

olarak gerek kadrolaşmalarda gerekse belediyenin işleyişinde, siyasi kimliğinin iş ve 

eylemlerinde belirleyici olması halidir.  

 

Merkezi idare ile başkanın farklı siyasi partilere mensubiyeti yine büyükşehir belediye 

başkanı ile ilçe belediye başkanın farklı siyasi partilere mensubiyeti de siyasi mülahazalar 

nedeniyle birçok soruna sebebiyet vermektedir. Başkanın belediye meclisine ve belediye 

encümenine başkanlık etmesi ve encümen gündeminin de başkan tarafından belirlenmesi, 

belediye üst yönetim atama, görevden alma ve diğer kadrolaşmaların başkan tarafından 

yapılıyor olması “güçlü ve etkin başkan” modelinin tezahürleridir. Üst yönetim atamalarında 

başkan tarafından önerilen isimlerin belediye meclisince onaylanması, ayrıca toplu işten 

çıkarmalar ve işe alımlara ilişkin seçim dönemi başlangıçlarına ve seçim dönemi sonlarına 

ilişkin sayı sınırı getirilerek meclis denetimine tabi tutulmasının bu tür sorunlara çözüm 

olabileceği kanaatini taşımaktayız.  

 

Başkanın mevzuatta birçok yetkiyle donatılmış olması beraberinde birtakım sorunlara 

yol açmaktadır. Zira meclis ve encümen gündemi başkan tarafından belirlense de meclis 

üyelerince meclis gündemine madde ekletme hakkı, belli şartlar dâhilinde kanunda tanınmıştır. 

 
29 Semerci, der. Yerel Demokrasi Sorunsalı, s. 130.  
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Ancak meclis üyelerine tanınan gündeme madde ekletme hakkı, encümen üyelerine 

tanınmamış olup encümen gündemi, münhasıran başkan tarafından belirlenmektedir. 

Kanaatimizce encümen üyelerine de gündeme madde ekletme hakkı tanınmalıdır. Zira belediye 

meclisince karara bağlanan ve encümence yerine getirilmesi ve yürütülmesi gereken işlerin 

encümene sevki, başkanın iradesinde olduğundan, başkanın siyasi saiklerle encümene hiç sevk 

etmemesi veya geciktirerek sevki işlerin aksamasına sebebiyet vermektedir. Yine bu hususta 

yani encümene sevki gereken meclis kararlarının sevki için yasal bir sürenin öngörülmemiş 

olması ve bunun bir müeyyidesinin bulunmaması da yasal bir boşluktur. 

 

Bunun yanında uygulamada belediye encümen toplantılarına çoğunlukla başkan 

katılmamakta yerine büyükşehir belediyelerinde genel sekreter diğer belediyelerde ise başkan 

tarafından görevlendirilen başkan yardımcısı başkanlık etmektedir. Bu durumda encümende 

gündem konularıyla ilgili karar oluşturulurken oyların eşitliği hâlinde başkanın oyunun artı 

sayılması da encümenin seçilmiş üyelerine, onları seçen iradeye, başkanın ve bürokrasinin 

baskısı olarak ortaya çıkmaktadır.  Zira başkan tarafından bizzat görevlendirilen bürokratı olan 

atanmış üyeler ise şeklen herhangi bir siyasi partiyi temsil etmiyorlarsa da zımnen ve alacakları 

kararlar ile başkanın mensup olduğu siyasi partinin temsilcisi gibi hareket edecekleri aşikârdır. 

Bu durum başkan ile meclis çoğunluğunun farklı siyasi partilere mensubiyeti hâlinde ortaya 

çıkmaktadır. 

 

Büyükşehir belediyelerinin bulunduğu şehirlerde ilçe belediyeleri ile büyükşehir 

belediyeleri arasında görev ve yetki karmaşası da sıkça oluşabilmektedir. Görev ve yetki 

sınırlarının yeterince açık ve net olmaması sebebiyle, büyükşehir belediyesine verilmiş olan 

inisiyatifin ve gelir imkânların, siyasi görüş ya da baskı unsuru olarak kullanıldığı, işbu sebeple 

ilçelere eşit hizmet sunumu sağlanmadığı görülmektedir. Ayrıca bu hususta en basit haliyle, 

ana arter, cadde, bulvar, kavşak gibi ayrımlardan kaynaklanan tartışmalar azınsanmayacak 

orandadır. Yine ilçe belediyesi sınırları içerisinde her türlü ruhsatın verilmesi, yeşil alan ve 

parklar, zabıta ile cadde, bulvar, meydan ve ana arterleri kapsayan hizmetlerin sunulmasında 

yaşanan sıkıntılar karşısında çözüm olarak bu işlerin ilçe belediyesinin görev-yetki alanına 

alınması ve buna ilişkin kaynakların da ilçe belediyesine aktarılmasının en akılcı çözüm olacağı 

kanaatini taşımaktayız.  

 

Ayrıca aynı mahallede imar planlama yetkisinin hem büyükşehir belediyesine hem ilçe 

belediyesine hem de bazı durumlarda bakanlıklara tanınmış olması, yetki karmaşasına sebep 

olduğu gibi düzenli ve ihtiyaca göre planlama önünde engel teşkil etmektedir. Bu hususta 

yapılacak bir düzenleme ile imar planlamalarının da ilçe belediyelerinin ihtiyaç ve talepleri 

daha fazla dikkate alınarak yapılması gerekmektedir. 

 

Bunlara ek olarak, ilçe belediye meclisince karara bağlanan bütçe, imar planı 

değişiklikleri gibi konularda mevzuat gereği büyükşehir belediyesi meclisinin aynen ve 

değiştirerek onama yetkisindeki “değiştirerek onama” ilçe belediyesinin özerkliğini zedeleyici 

nitelikte olduğu kanaatindeyiz. Arıkboğa’nın ifade ettiği bizim de katıldığımız görüşe göre; 

“Büyükşehir ile ilçeler arasında iş birliği ve koordinasyon konusunda sorunlar yaşandığına, bir 

kurumsallaşma olmadığına ve mevcut sistemin kişisel ilişkilere dayalı olarak çalıştığına vurgu 
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yapmıştır. Diğer taraftan kişisel ilişkiler, ilçeler arasında ayrımcı uygulamalara da yol 

açabilmektedir.”30  Yapılacak işlemlerde alınacak kararlarda, daha profesyonel, iş odaklı 

davranılması ve de kamu yararı dikkate alınması gerekmektedir. 

 

 İşbu konulara ilişkin büyükşehir belediye meclisinin değişiklik yaparak karara bağlamak 

yerine tekrar görüşülmek üzere ilgili ilçe belediyesine iadesi, ilçe belediye meclisinin de aynı 

kararda ısrarı hâlinde büyükşehir belediye meclisinde aynen karara bağlanması daha yerinde 

olacağı kanaatini taşımaktayız.  

 

Tüm bu mülahazalar ışığında yerel yönetimlerin temel birimi olan belediyelerin hızla değişen 

ve gelişen dünyada ve dolayısıyla ülkemizde tüm mahalli müşterek ihtiyaçlara en iyi şekilde ve 

kısa sürede cevap vermesi ülkemizi ekonomik, siyasi, sosyal ve kültürel olarak birçok alanda 

başarılı kılacaktır. İşbu sebeple mevzuatta gerekli değişiklik ve yenilikliklerin yapılması 

elzemdir. Ayrıca belediyelerin hizmet üretirken halkın istifadesine sunarken, kamu yararına 

azami surette dikkate alarak adalet ve hakkaniyet kavramlarını somutlaştırması gerekecektir. 

Yerel yönetimleri demokratik, kurumsal, şeffaf ve hesap verebilir bir konuma getirilmesi 

gerekmektedir. Siyasi partilerin gerek başkan gerekse meclis üyesi aday listesi oluştururken 

ehliyet ve liyakat gibi üst değerlere öncelemesi bu anlamda önemlidir. Netice olarak 

belediyelerin güçlü, sağlam, yenilikçi ve halka hizmeti önceleyen yapıda olması ülkemizin 

refahını gelişimini artıracaktır.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
30 Arıkboğa, “Kontrolör Raporlarındaki Bulgular Yardımıyla Büyükşehir Sistemini Tartışmak”, s. 17.  
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