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ÖNSÖZ 
 

Sosyal bilimler, sürekli kendini yenileyerek birikimli olarak ilerlemekte 

ve pek çok disiplini bünyesinde barındırmaktadır. Dolayısıyla bu eserde birçok 

disiplinler arası çalışmaya yer verilmiş olup, bilime katkı sağlayan araştırmacı-

ların geçmişten günümüze kadarki süreçte ortaya koydukları çalışmaların farklı 

boyutlarda incelenerek, yeni bakış açıları ile ele alınması sağlanmıştır. Ayrıca bu 

çalışma, sosyal bilimlerde yeni gelişme ve araştırmalara da odaklanmıştır. Ülke-

mizde sosyal bilimler alanında yapılacak olan bilimsel çalışmalara katkı sunmak 

ve gelecekteki çalışmalara ışık tutmak amacıyla hazırlanan “Sosyal Bilimlerde 

Yeni Araştırmalar-7” kitabında, sosyal bilimlerdeki çeşitli konuları inceleyen 15 

yazı bulunmaktadır.  

Sosyal Bilimlerdeki yeni araştırma ve çalışmalardan haberdar olmak ve 

bu çalışmalardan yararlanarak yeni eserler üretmek isteyen bilim insanları için 

bu çalışmanın faydalı olması ümid edilmektedir. Çalışmada yer alan yazarlar, 

büyük bir emek ve özveriyle bu eseri ortaya çıkarmışlar ve bilim dünyasına ka-

zandırmışlardır. Bu noktada eseri oluşturan yazarlara ayrı ayrı teşekkür ediyor 

ve bilim camiasına hayırlı olmasını temenni ediyoruz.  

 

Doç. Dr. Abdurrahman BENLİ 

Prof. Dr. Emel ÇETİNKAYA 
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TÜRKİYE’DE YABANCILARIN ÇALIŞTIRILMASINA 

YÖNELİK DÜZENLEMELER ÜZERİNE BİR İNCELEME 
 

Doç.Dr. Abdurrahman BENLİ1 

Doç.Dr. Gökçe CEREV2 

 

1.GİRİŞ 

Çalışma insanların hayatlarını idame ettirmesi veya daha iyi koşullarda 

yaşayabilmesi için yapmak zorunda oldukları bir eylemdir. “Çalışma” en temel 

değer olarak tüm insanların ayrım gözetilmeksizin faydalanması gereken bir 

haktır. Şüphesiz bu husus çalışma hakkını insanlar için evrensel bir düzeye ge-

tirmiştir. Açıkçası, “çalışma hakkı”nın evrensel boyutu uluslararası sözleşme-

lerde yer almasını sağlarken ulusal boyutuyla da her devletin kendine özgü ve 

farklı yasal düzenlemelerle şekillenmesine sebep olmuştur. Devletler öncelikle 

kendi vatandaşlarının çalışma hakkını düzenleyici yasalar geliştirirken taraf ol-

dukları uluslararası sözleşmeler ile vatandaşı olmayan insanlara diğer bir ifa-

deyle ülkedeki yabancılara yönelik mevzuatı da dikkate alırlar. Yani devletler 

yabancıların çalışma hakkıyla ilgili düzenleme yaparken farklı izin, uygulama ve 

koşulları da yasalar kapsamında sınırlandırabilirler. 

Bununla birlikte, devletlerin yabancılara yönelik temel hak ve özgürlükler 

kapsamında yaptığı mevzuata dair düzenlemeler evrensel eşitlik ilkesine göre 

herkese uygulanmaktayken çalışma hakkına yönelik düzenlemelerde kısıtlama-

lar ve ön izin alma zorunluluğu genel olarak kabul edilebilir bir düzenleme sa-

yılmaktadır. Türkiye’de yabancılara yönelik hak ve özgürlükler esas olarak Ana-

yasa ile güvence altına alınmış olmakla birlikte uygulamalar Anayasa çerçeve-

sinde şekillenen kanunlarla düzenlenmektedir. Günümüzde Türkiye’de yaban-

cıların çalışma hakkına yönelik düzenlemelerin genel esasları öncekileri istisna 

                                                           
1 Sakarya Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, 
abenli@sakarya.edu.tr 
2 Kocaeli Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, 
gokce.cerev@kocaeli.edu.tr 
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tutacak olursak 2016 yılında yürürlüğe giren 6375 sayılı Uluslararası İşgücü Ka-

nunu ve yönetmelikler (Uluslararası İşgücü Kanunu Uygulama Yönetmeliği3) ile 

belirlenmiştir.  

Bu çalışmada Türkiye’de bulunan yabancıların çalışma durumları ile izin-

lerine ilişkin mevzuat incelenerek bunlardan faydalananlar bağlamında yabancı 

kavramının yanı sıra genel görünümleri araştırılarak yabancıların mevcut yasa-

lardan nasıl yararlanacakları değerlendirilecektir. Bu çerçevede, ilkin uluslara-

rası sözleşmeler ile Anayasa çerçevesinde çalışma hakkına yönelik genel düzen-

lemelere değinilerek yabancı kavramı ve yabancıların çalıştırılmasına yönelik 

düzenlemeler ele alınacak sonrasında kanunlarla Türk vatandaşlarına has-

redilen ve yabancıların çalışmalarının yasak olduğu meslek ve görevler ile 

yıllar itibariyle farklı tür ve koşullara göre çalışan yabancılara değinilerek ça-

lışma izni almış yabancıların nicel durumu tablolar vasıtasıyla ele alınacaktır. 

 

2. ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER VE ANAYASA’DA ÇALIŞMA HAKKI 

Bireyin çalışma hakkı evrensel olarak kabul edilen en temel insan hakla-

rından biridir. Sosyal hakların zamanla gelişmesiyle birlikte çalışma kavramının 

sadece bireysel zorunluluk veya özgürlük olarak tanımlanmasından daha çok 

temel bir hak olarak düzenlenmesi öne çıkan yaklaşım olmuştur. Çalışma hak-

kının evrensel olarak kabul görmesiyle birlikte devletler de çalışma hakkına yö-

nelik eğitim, işgücü planlaması, iş güvenliği gibi birçok uygulamayı düzenle-

meye başlamıştır (Koray, 2005: 195). 

Bilindiği gibi, sanayi devrimi sonrası çalışma hakkının düzenlenmesine 

yönelik devletlerin uygulamalarına yön verecek uluslararası sözleşmeler yürür-

lüğe girmiştir. Birleşmiş Milletlerin İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi de ça-

lışma hakkını içeren önemli düzenlemelere sahip uluslararası belgelerin ba-

şında gelmektedir. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 2nci, 6ncı ve 23ncü 

maddelerinde her hangi bir ayrım olmaksızın herkesin çalışma hakkına sahip 

olduğu açık bir şekilde ifade edilmiştir. Bildirgede insanların yapacağı işi ser-

best bir şekilde seçme ve zorunlu çalıştırmadan kaçınma hakkına sahip olduğu 

da ayrıca yer almıştır (BM İnsan Hakları Bildirgesi). Benzer şekilde Birleşmiş 

Milletler Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesinde çalışma hakkı dü-

zenlenmiş, insanlara seçecekleri işte çalışma hakkının tanınması gerektiği, bu 

hakkın yasal düzenlemelerle korunma altına alınmasının zorunlu olduğu vurgu-

lanmıştır (BM Ekonomik Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi).  

                                                           
3 RG: 2 Şubat 2022 Çarşamba, Sayı: 31738 
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Günümüzde devletlerin bunları da pekiştiren ve insanlara çalışma hakkı 

konusunda adil ve eşit davranma gerekliliği özellikle üzerinde durulan bir konu 

olmuştur. Uluslararası belgeler içinde Avrupa Sosyal Şartı diğer önemli bir dü-

zenlemedir. Avrupa Sosyal Şartının 18nci maddesi eşit çalışma koşullarının tüm 

herkese sağlanması gerektiğini vurgularken özellikle ayrım yapmaksızın tüm 

çalışanların korunmasına yönelik düzenlemelere de yer verilmesinin önemi 

ifade edilmiştir (Avrupa Sosyal Şartı).  

Diğer taraftan, 1982 Anayasası’nın 48nci maddesinde tüm bireylerin iste-

dikleri alanda çalışma, sözleşme yapma ve işletme kurma hakkı güvence altına 

alındığı görülmektedir. Anayasanın 12nci maddesinde yer alan ‘’Herkes kişili-

ğine bağlı dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve hürriyetlere sa-

hiptir’’ ifadesi ile yabancıların da ülke vatandaşları gibi herhangi bir ayrıma uğ-

ramaksızın insani haklara sahip olduğu tanımlanmıştır. Bu bakımdan Anaya-

sada şekillendirilen haklar içinde çalışma hakkı kapsamında yabancıların ça-

lışma hakkı da bulunmaktadır. Anayasada özellikle yabancılara yönelik düzen-

lemelerde 16ncı madde de yer alan yabancıların temel haklarının ve hürriyetle-

rinin uluslararası hukuka uygun olarak kanunlarla sınırlandırılabileceği ifadesi 

yabancıların çalışma hakkının uygulamasına da yön vermiştir (1982 Anayasası). 

Anayasada yer alan bu hükümlerle birlikte yabancılara yönelik yasal düzenle-

melerin önü açılmış, özellikle çalışma hakkı kapsamında uygulamaya geçilme-

sine başlanılmıştır. Şüphesiz Anayasada yer alan yabancıların temel hak ve hür-

riyetleri ile çalışma hakkına yönelik düzenlemeler ilgili kanunların esasını oluş-

turmaktadır. 

 

3. YABANCI KAVRAMI VE YABANCILARIN ÇALIŞTIRILMASINA YÖNE-

LİK DÜZENLEMELER 

Yabancıların çalışma hakkıyla ilgili düzenlemelerde öne çıkan ilk kavram 

yabancı kavramıdır. Yabancı kavramının tanımlanmasının temelinde vatandaş-

lık yaklaşımı vardır. Uluslararası hukuk bağlamında yabancı devlete veya bireye 

göre bulunulmuş olan ülkenin ya da devletin vatandaşı olmayan kişi; devlete 

bağlı olan vatandaşlar harici o devlette yaşayan insanlar olarak tanımlanmakta-

dır (Çelikel, 2013: 1).  

Yabancı, bir devlet bakımından ilgili devlete vatandaşlık bağı ile bağlı ol-

mayan şahıs olarak ifade edilebileceği gibi, “bir devletin vatandaşı olan kişi, o 

devletin topraklarından çıkıp başka bir devletin yargı yetkisine girmekle, ülke-

sine girdiği devlet nazarında “yabancı”, vatandaşlık bağı ile bağlı bulunduğu 
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devlet açısından “ülke dışındaki vatandaş” statüsüne girer”, “yabancı devlet va-

tandaşı olan kişi” şeklinde tanım ve değerlendirmelerin bulunması bu kavramın 

tanımlanmasında literatürde farklı görüşlerin olduğunun bir göstergesidir4 

(Ökçün, 1998: 3, Kıral, 2006, 13, Güzel-Bayram, 2006: 76-77, Ergin, 2018, 121).  

Anayasal düzenlemelerle birlikte yabancıların çalışma hakkı sınırlı olarak 

gerekli şartların yerine getirmesiyle kullanılabilecek bir hak olmuştur. Bu du-

rumla birlikte genel olarak çalışma hakkı sosyal ve ekonomik bir hak olarak ta-

nımlanmakla beraber siyasi bir hak kapsamında da değerlendirilmeye başlanıl-

mıştır (Çelikel, 2013: 128). 

Konuya Türk hukuk sistemi açısından bakıldığında Türk vatandaşı olma-

yan kişiler yabancı olarak ifade edilir. 5901 sayılı Vatandaşlık Kanunu’na göre 

Türkiye Cumhuriyeti Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan kişi Türk vatan-

daşı, bağlı olmayan kişi ise yabancı olarak tanımlanır5. Bu bağlamda Anayasada 

                                                           
4 Açıkçası Devletler Hukuku Enstitüsünün 1892 Cenevre toplantısındaki tanımından hareketle ya-
bancı, başka bir devletin vatandaşı ya da vatansız, göçmen ve mülteci de olabilecektir. Yabancı 
kavramına gerçek ve tüzel kişiler kapsamında bakıldığında yabancı gerçek kişiler de dikkate alın-
malıdır. “Yabancı gerçek kişi kavramı içinde yer alan en genel ve geniş bölüm, “bir devletin vatan-
daşlığına sahip olup bu devlet dışındaki devletler açısından yabancı sayılan kişilerdir”. Kişi, aynı 
zamanda birden çok vatandaşlığı haiz olabilir. Bu durumda, kişinin Türk hukukuna göre yabancı 
sayılması, ancak bu vatandaşlık hâllerinden birinin Türk vatandaşlığı olmadığı hâllerde söz ko-
nusu olabilir. Zira, gerek uygulamada gerekse doktrinde mahallî vatandaşlığın, yabancı devlet va-
tandaşlığına tercih edilmesi gerektiği kabul edilmektedir”( Yıldız, 2010:5). 
5 Bu arada yeri gelmişken, “Türk soylu yabancılar” meselesi de tartışılmaktadır. Yabancıların Tür-
kiye’de çalışmasına ilişkin genel rejime zaman içinde bazı istisnalar getirildiği ileri sürülerek 
“bunların en önemlilerinden biri, “Türk soylu yabancılar” için kabul edilenidir. 25.9.1981 tarih ve 
2527 sayılı “Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, 
Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun” ile Türk soylu yaban-
cıların Türkiye’de çalışma özgürlüğü özel olarak düzenlenmiş ve Türk hukukunda, bir “özel sta-
tülü-imtiyazlı yabancılar” kategorisi oluşturulmuştur. Bu Kanun ile, Türk hukukundaki, belirli iş-
leri yapabilmek için aranan Türk vatandaşı olma şartının, istisnalar dışında, “Türk soylu yabancı-
lar” için aranmaması kabul edilmiştir. Böylece, çalışma özgürlüğü bakımından Türk vatandaşları 
ile Türk soylu yabancılar arasında büyük ölçüde eşitlik sağlanmıştır. Ancak, şu hususu önemle 
belirtmek gerekir ki, bu istisna belirli kişilere imtiyaz tanımak için değil, bir zorunluluk sonucu 
kabul edilmiştir” denilmektedir (Cin, 2005: 2) Bununla birlikte, bir başka görüşe göre, “2527 sayılı 
Kanun çeşitli sorunları içermektedir. İlk olarak Türk soylu ifadesinin taşıdığı anlam, kanunun si-
yasi gerekçesini ortaya koyarken; etnik/ırksal bir kimliğe atfı dolayısıyla modern hukuk sistemi 
içerisinde belirsizlikle ilişkili krize neden olmaktadır. Bununla beraber “imtiyazlı yabancı” olarak 
ifade edilebilecek yurttaş ve yabancı arasında bir ara özne kategorisi öngörerek çeşitli tartışma-
lara yol açmaktadır. Bu tartışma özellikle bu kişilerin kamuda çalışma hakkının tam olarak kap-
samının belirlenmesi, başka bir anlatımla, yapabilecekleri mesleklerin belirlenmesi meselesinde 
önem taşır. Zira söz konusu kanuna dayanarak çıkartılan 14/01/1983 tarihli Resmi Gazete’de ya-
yınlanan uygulama yönetmeliği, memur olma gibi yurttaşlara tanınan hakları “imtiyazlı yabancı-
lara” tanıyarak bu tartışmalara zemin oluşturduğu” ifade edilmektedir ( Sağdıç, 2020: 85).  
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yer alan hükümlerde vatandaşları ve yabancıları kapsayanların etki alanı da şe-

killenmiş olur. Yabancı kişinin tanımıyla birlikte çalışma hakkı üzerine yapılan 

yasal düzenlemelerin ön şart ve kısıtlamalarının boyutu da şekillenmiştir6. Ya-

bancılara yönelik olarak düzenlenen 5683 sayılı Yabancıların İkamet ve Seya-

hatleri Hakkındaki Kanun, 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkındaki 

Kanun (Mülga) ve 6735 Uluslararası İşgücü Kanunu geçmişten günümüze temel 

yasal düzenlemeler olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye’nin uluslararası söz-

leşmeleri onaylayarak taraf olması yapılan yasal değişikliklerin temel hak ve öz-

gürlükler çerçevesinde ortaya çıkmasını sağlamıştır (Ekşi, 2012: 22-26). Yaban-

cıların çalışmasına yönelik 4857 sayılı İş Kanununda kısıtlayıcı bir düzenleme 

olmaması yabancıların çalışma hakkını olumlu yönde geliştirmiştir (Hediye, 

2007: 137). 

Bununla birlikte, 6458 sayılı kanun önem arz etmektedir. 11 Nisan 2014 

tarihi itibarıyla bütün hükümleriyle birlikte yürürlüğe giren 6458 sayılı Yaban-

cılar ve Uluslararası Koruma Kanunun 91 inci maddesi, geçici korumayı düzen-

lemektedir. Buna göre, ülkesinden ayrılmaya zorlanmış, ayrıldığı ülkeye geri dö-

nemeyen acil ve geçici koruma bulmak amacıyla kitlesel olarak sınırlarımıza ge-

len veya sınırlarımızı geçen yabancılara sağlanabilecek geçici korumayla ilgili 

tüm iş ve işlemlere ilişkin usul ve esasların çıkarılacak yönetmelikle düzenlen-

mesi hükme bağlanmıştır7. 

                                                           
6 Bu konuda detaylı özet bilgi için bkz. “Yabancıların Çalışma İzinleri Uygulama Rehberi”, ÇSGB 
Yayın No: 10, Ankara, 2014. 
7 Bu kapsamda hazırlanan 22/10/2014 tarihli ve 29153 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yü-
rürlüğe giren Geçici Koruma Yönetmeliği başlıca getirdiği yeniliklerden bazı şöyle sıralanabilir; 
1) Geçici korunanlar 6458 sayılı YUKK’un öngörmüş olduğu uluslararası koruma statülerinden 
herhangi birini doğrudan elde etmiş sayılmamaktadır. 2) Milli güvenlik, kamu düzeni veya kamu 
güvenliği açısından tehlike oluşturduğu değerlendirilenler ile ciddi bir suçtan mahkûm olarak 
topluma karşı tehlike oluşturabileceği değerlendirilenler geçici koruma kapsamına alınmamakta-
dır. 5) Geçici korumanın uygulandığı süre içerisinde, geçici korunan yabancının bireysel uluslara-
rası koruma başvurusu, geçici koruma tedbirlerinin etkin şekilde uygulanabilmesi amacıyla iş-
leme konulmamaktadır. 6) Bu yönetmelik kapsamındaki yabancılara “Geçici Koruma Kimlik Bel-
gesi” düzenlenmektedir. Bu kimlik belgesi; a. Söz konusu yabancıya Türkiye’de yasal olarak kalış 
hakkı sağlamaktadır. b. Herhangi bir harca ve ücrete tabi değildir. c. 6458 sayılı Kanunda düzen-
lenen ikamet izni veya ikamet izni yerine geçen belgelere eşdeğer değildir. d. Türk vatandaşlığına 
başvuru ya da geçiş hakkı sağlamaz. e. Söz konusu yabancıya ait yabancı kimlik numarasını içer-
mektedir. 7) Bu yönetmelik kapsamındaki yabancılara 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus 
Hizmetleri Kanunu kapsamında tahsis edilecek yabancı kimlik numarası ile söz konusu yabancılar 
sosyal ve hukuki işlemlerini yürütebilmektedir. 8) Bu yönetmelik kapsamındaki yabancılara başta 
sağlık hizmetleri olmak üzere eğitim, iş piyasasına erişim, sosyal yardım ve hizmetler ile tercü-
manlık ve benzeri hizmetlerin sağlanabilmesi detaylı olarak düzenlenmiştir. 12) Geçici koruma 
kimlik belgesine sahip olan yabancılar, Bakanlar Kurulunca belirlenecek sektörlerde, iş kollarında 
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6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu ile 4688 sayılı 

Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununda yabancıların sen-

dikalara üye olabilecekleri belirtilmektedir8. 

                                                           
ve coğrafi alanlarda çalışma izni almak için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına başvurabile-
ceklerdir. 
( https://www.goc.gov.tr/kurumlar/goc.gov.tr/gk_yon_getirdigi_yenilikler.pdf) 
8 Türkiye’de çalışma izni yabancı işçilerin sendika üyesi olmalarında herhangi bir engel bulunma-
maktadır. Ayrıca, Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü-
nün, Sendika üyeliği kapsamında E-27998389-110.11.12.02-991515 ilgi sayı ile Mardin Artuklu 
Üniversitesi Rektörlüğü’nün Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına yazdığı yazıda; “İlgi yazınız 
ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 34 üncü maddesi ve 2914 sayılı Yükseköğretim Perso-
nel Kanununun 16ncı maddesi kapsamında Üniversitenizde sözleşmeli statüde istihdam edilen 
yabancı uyruklu öğretim elemanlarının kamu görevlileri sendikalarına üye olup olamayacakları 
ile üye olabilmeleri halinde toplu sözleşme ikramiyesinden yararlanıp yararlanamayacakları hu-
susunda Bakanlığımız görüşü talep edilmektedir” denilmek suretiyle sendikalara üyeliğin olup 
olamayacağı hakkında aşağıdaki görüşleri içeren bir cevap vermiştir.  
“Bilindiği üzere; Anayasanın 51inci maddesinde, çalışanlar ve işverenlerin, üyelerinin çalışma iliş-
kilerinde, ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek için önceden izin al-
maksızın sendikalar ve üst kuruluşlar kurma, bunlara serbestçe üye olma ve üyelikten serbestçe 
çekilme haklarına sahip oldukları, hiç kimsenin bir sendikaya üye olmaya ya da üyelikten ayrıl-
maya zorlanamayacağı, işçi niteliği taşımayan kamu görevlilerinin bu alandaki haklarının kapsam, 
istisna ve sınırlarının gördükleri hizmetin niteliğine uygun olarak kanunla düzenleneceği; 16ncı 
maddesinde ise yabancılar için, temel hak ve hürriyetlerin milletlerarası hukuka uygun olarak ka-
nunla sınırlanabileceği hüküm altına alınmıştır.  
4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 3 üncü maddesinde kamu 
görevlisi, bu Kanun kapsamında yer alan kurum ve kuruluşların kadro veya pozisyonlarında is-
tihdam edilenlerden işçi statüsü dışında çalışan kamu görevlileri olarak tanımlanmış; 14 üncü 
maddesinde sendikalara üye olmanın serbest olduğu, kamu görevlilerinin çalıştıkları işyerinin 
girdiği hizmet kolunda kurulu bir sendikaya üye olabilecekleri düzenlenmiş; 15 inci maddesinde 
de sendika üyesi olamayacak kamu görevlileri sayılmıştır.  
Öte yandan, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 4 üncü maddesi ve 25/8/2021 tarihli 
ve 31579 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına 
Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2022 ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşme-
nin İkinci Kısım Birinci Bölümünün 23 üncü maddesi uyarınca, kamu görevlileri sendikalarına üye 
olup, aylık veya ücretinden üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerine Ocak, Nisan, Temmuz ve 
Ekim aylarında aylık veya ücretleri ile birlikte 2119 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla 
çarpımı sonucu bulunacak tutarda toplu sözleşme ikramiyesi ödenmektedir.  
2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 34 üncü maddesinde, yükseköğretim kurumlarında, söz-
leşme ile görevlendirilecek yabancı uyruklu öğretim elemanlarının, ilgili fakülte, enstitü veya yük-
sekokul yönetim kurulunun önerisi ve üniversite yönetim kurulunun uygun görüşü üzerine rek-
tör tarafından atanacağı ve bunların öğretim görevleri bakımından, bu kanunda aylıklı öğretim 
elemanları için konulmuş olan hükümlere tabi olacağı; 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanu-
nunun 16 ncı maddesinde ise 2547 sayılı Kanunun 34 üncü maddesine göre sözleşmeli olarak 
çalıştırılacak yabancı uyruklu öğretim elemanlarına ödenecek ücretin, Cumhurbaşkanınca belir-
lenecek esaslar dahilinde Yükseköğretim Kurulunca tespit edileceği düzenlenmiştir.  
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Diğer taraftan, 4875 Sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanununun doğ-

rudan yabancı yatırımlara ilişkin esaslar başlığının 3. Maddesinin g bendinde 

“Yabancı personel istihdamı”na değinilmekte ve bu Kanun kapsamında kurulan 

şirket, şube ve kuruluşlarda istihdam edilecek yabancı uyruklu personele, Ça-

lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çalışma izni verilir” denilmektedir. 

Bunlara ilaveten, 3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu kapsamında da il-

gili kanunun “Çalışma ve sosyal güvenlik esasları” başlığı altında Madde 10’da 

ifadesini bulan “Serbest bölgelerde, faaliyet gösterecek işyerlerinde yabancı uy-

ruklu yönetici ve vasıflı personel çalıştırılabilir. Buna ait esaslar yönetmelikte 

belirlenir. Serbest bölgelerde Türkiye Cumhuriyeti sosyal güvenlik mevzuatı 

hükümleri uygulanır” hükümleriyle yabancı çalışanlara vurgu yapılmıştır. 

Ayrıca, 492 Sayılı Harçlar Kanunu çerçevesinde, “Harçtan muaf olanlar” 

kısmının 88. Maddesinde “Aşağıda yazılı yabancılara ikamet tezkeresi harçsız 

olarak verilir” başlığının c bendinde; “Devlet, il özel idareleri, belediyeler, İkti-

sadi Devlet Teşekkülleri ve bunlara bağlı resmi müesseseler tarafından istih-

dam edilen profesör ve uzmanlarla, iş sahibi olmayan eşleri ve çocukları” denil-

mek suretiyle konuya açıklık getirilmiştir.  

Bir diğer ilgili kanun, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunudur. Kanunun 

“Yabancı uyruklu öğretim elemanları” başlıklı 34. Maddesinde “Yükseköğretim 

kurumlarında, sözleşme ile görevlendirilecek yabancı uyruklu öğretim eleman-

ları, ilgili fakülte, enstitü veya yüksekokul yönetim kurulunun önerisi ve üniver-

site yönetim kurulunun uygun görüşü üzerine rektör tarafından atanırlar. Bun-

lar, öğretim görevleri bakımından, bu kanunda aylıklı öğretim elemanları için 

konulmuş olan hükümlere tabidirler. (Değişik: 17/8/1983 - 2880/17 md.) Ya-

bancı uyruklu öğretim elemanlarının bu şekilde atanmaları veya görevlendiril-

meleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Cumhurbaşkanı kararını gerek-

tiren hükümlerine tabi olmadan, Yükseköğretim Kurulunca verilecek ön izni 

müteakip Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından alınacak çalışma izni neti-

cesinde ilgili üniversitesi ile sözleşmesi yapılır. (Ek fıkra: 2/7/2018-KHK-

703/43 md.) Bu madde ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 16 

                                                           
Bu kapsamda, yabancı uyruklu öğretim elemanlarının sendikal haklarının kullanımına ilişkin ilgili 
mevzuatında herhangi bir sınırlama bulunmamakta olup Üniversitenizde sözleşmeli statüde is-
tihdam edilen yabancı uyruklu öğretim elemanlarının kamu görevlileri sendikalarına üye olabile-
cekleri ve bunlardan kamu görevlileri sendikalarına üye olup, aylık veya ücretinden üyelik öden-
tisi kesilenlere Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında aylık veya ücretleri ile birlikte toplu söz-
leşme ikramiyesi ödenmesi gerektiği mütalaa edilmektedir” vurgusu dikkati çekmektedir. (me-
murlar.net) 
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ncı maddesine göre yükseköğretim kurumlarında sözleşme ile görevlendirile-

cek yabancı uyruklu öğretim elemanı sayısı dolu öğretim elemanı kadrosu sayı-

sının %2’sini geçemez. Bu kapsamdaki yabancı uyruklu öğretim elemanının 

yükseköğretim kurumları itibariyle dağılımı, isim, ücret ve sözleşme örneğinin 

vizesi, sözleşme süresinin uzatılması ve sona erdirilmesi, Yükseköğretim Kurulu 

tarafından yapılır” denilerek Yüksek Öğretim kurumlarında çalıştırılacak ya-

bancılar hakkında sınırlar belirlenmiştir. 

Bununla birlikte mutlaka değinilmesi gereken bir başka düzenleme de 

“5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu”dur. 5510 Sayılı 

kanundan önce ve sonra özellikle ikili uluslararası anlaşmalar çerçevesinde 

Türkiye ile anlaşma imzalayan taraf ülkelerin vatandaşları da yabancı statü-

sünde çalışmaları durumunda sosyal güvenlik kapsamında güvence altına alın-

mışlardır. Genel sağlık sigortasının kapsamına giren yabancılar gerekli koşulları 

sağlamaları halinde herkes gibi sağlık hakkından yararlanmaktadırlar. 

Uluslararası Çalışma Örgütü sosyal güvenliği, insan hayatı için önemli bir 

temel hak olarak ifade ederken (Cihon ve Hagemejer, 2006: 30), bireylerin sos-

yal güvenlik haklarına yönelik ilk uluslararası kapsayıcı düzenleme 1948 yılında 

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinde ortaya çıkmıştır. Bildir-

genin yirmi ikinci maddesinde ‘’Her kişinin toplumun bir üyesi olarak, sosyal 

güvenlik hakkına sahip olduğu’’ ifade edilmiştir (BM İnsan Hakları Evrensel Bil-

dirgesi). Bildirgede sosyal güvenlik sadece ekonomik bir güvence olarak değer-

lendirilmemiş, bireyin genel durumunu da geliştirmesi gerektiği görüşü savu-

nulmuştur. Sosyal güvenlikle ilgili diğer önemli belge ise Uluslararası Çalışma 

Örgütünün 102 sayılı Sosyal Güvenliğin Asgari Normları sözleşmesidir. Ulusla-

rarası Çalışma Örgütünün 1962 yılında düzenlediği 118 sayılı Sosyal Güvenlikte 

Vatandaşlarla Vatandaş Olmayanlara Eşit Davranma Sözleşmesi de özellikle 

ulusal boyutuyla yabancılara yönelik yapılacak olan yasal düzenlemelere yön 

veren önemli bir ilke olmuştur. 118 sayılı sözleşme ile taraf ülkelerin yabancıla-

rın sosyal güvenlik düzenlemesi ile kendi vatandaşlarının sosyal güvenlik hak-

ları arasında ayrımcılık yapamayacağı güvence altına alınmıştır. Türkiye 118 sa-

yılı sözleşmeyi 1971 yılında onaylayarak taraf ülke kapsamına girmiştir (Güzel 

ve Okur, 2014: 40-41).  

Türkiye’de çalışma izin belgesi bulunan ve kendisine yasaklanmamış 

alanlarda çalışmak isteyen yabancıların iş sözleşmesi yapma ehliyetleri bulun-

maktadır. Özellikle 4857 sayılı iş kanunu kapsamında yapılan düzenlemelerde 
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işçi tanımının vatandaşlık ile bağlantılı olmaması yabancıların da işçi kapsa-

mında değerlendirilmesinin ve yararlanmasının önünü açmıştır (Cengiz, 2008: 

209).  

Yabancıların sosyal güvenlik düzenlemeleri 5510 Sayılı Kanunla birlikte 

Sosyal Sigortalar Yönetmeliğinde ve Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından çıkarı-

lan genelgelerde düzenlenmiştir. 5510 sayılı Kanunun dördüncü maddesinde 

yabancı uyruklu kişilerde hizmet akdi ile bağımlı çalışanlar kapsamında sigor-

talı sayılmışlardır. Yabancı çalışanların sosyal güvenlik bildirimleri Türk vatan-

daşlarının olduğu gibi işe giriş bildirgesi, aylık prim ve hizmet belgesi ile yapıl-

maktadır. Yabancıların sosyal güvenlik numarası olarak geçici olarak Nüfus ve 

Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü tarafından verilen kimlik numarası kullanılmak-

tadır. İşverenler gerekli izinleri almış yabancı kişileri işe aldıkları tarihten itiba-

ren otuz gün içinde işe giriş bildirgesi ile kuruma bildirmelidirler. (Alper, 2015: 

120). 

Çalışma iznine sahip olan ve hizmet akdine tabi olarak çalışan yabancı-

lar, adlarına işsizlik sigortası primi ödenmesi ve koşulları sağlamaları halinde 

4447 sayılı İşsizlik Sigortası kanunu kapsamında işsizlik ödeneği alabilmekte-

dirler. 

Bütün bunların yanında, Türkiye İş Kurumu İşgücü Uyum Hizmetleri Yö-

netmeliği, Özel İstihdam Büroları Yönetmeliği, Serbest Bölgelerde Çalışacak Ya-

bancıların Çalışma İzinlerine Dair Yönetmelik, Serbest Bölgeler Uygulama Yö-

netmeliği, Geçici Koruma Sağlanan Yabancıların Çalışma İzinlerine Dair Yönet-

melik, Uluslararası Koruma Başvuru Sahibi ve Uluslararası Koruma Statü Sahibi 

Kişilerin Çalışmasına Dair Yönetmelik, Doğrudan Yabancı Yatırımlarda Yabancı 

Uyruklu Personel İstihdamı Hakkında Yönetmelik, Turkuaz Kart Yönetmeliği, 

Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği, Yaban-

cılar ve Uluslararası Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik, Ya-

bancı Sağlık Meslek Mensuplarının Türkiye’de Özel Sağlık Kuruluşlarında Ça-

lışma Usul Ve Esaslarına Dair Yönetmelik, Türk Soylu Yabancılar bağlamında, 

Toplum Yararına Programların Yürütülmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 

Yönetmelikler göze çarpmaktadır (RG: 29 Mayıs 2022 Pazar, Sayı: 31850). 

Aktif İşgücü Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hak-

kında Yönetmelik göre ise Türk soylu yabancılar MADDE 60- (1) Türkiye’de ika-

met etmeyen Türk soylu yabancı uyruklulara yönelik düzenlenecek aktif işgücü 

hizmetlerinin yürütülmesi kapsamında bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz. 

Bunlara yönelik olarak düzenlenen aktif işgücü hizmetlerine ilişkin usul ve esas-
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lar ilgili kurum ve kuruluşlarla Kurum tarafından ortaklaşa hazırlanacak proto-

kolle belirlenir. Yabancılar MADDE 61- (1) Türkiye işgücü piyasasına uyumla-

rını sağlamak amacıyla 4/4/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslara-

rası Koruma Kanunu ile 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Ka-

nunu kapsamında belirlenen şartları sağlayan ve il müdürlüğü tarafından uygun 

bulunan Kuruma kayıtlı kişiler, bu Yönetmelik kapsamındaki kurs ve program-

lardan yararlanabilirler (RG: 8 Nisan 2022 Cuma, Sayı: 31803). 

Türkiye’de son yıllarda yabancıların çalışma hakkına yönelik yapılan 

önemli düzenlemelerin başında 2003 yılında yürürlüğe giren 4817 sayılı Yaban-

cıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun ve bu kanun yürürlükten kalkmasıyla 

uygulanmaya başlayan 2016 tarihli 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu gel-

mektedir. 4817 sayılı kanun yabancılara yönelik dağınık yapıdaki düzenleme-

leri tek çatı altında toplamış, yabancıların çalışmasına yönelik denetimi artır-

mış, kaçak yabancı işçi çalıştırılmasının önlenmesinde etkinlik kazandırmış, ya-

bancı işçi çalıştırmaya yönelik bürokratik engelleri azaltmış bir yasal düzen-

leme olmuştur. 4817 sayılı kanun 2016 yılında 6735 sayılı kanunun yürürlüğe 

girmesi ile uygulamadan kaldırılmıştır. 4817 sayılı ve 6735 sayılı yasal düzenle-

meler yürürlüğe girmeden önce Türkiye’de yabancılara yönelik yasal düzenle-

meler dağınık bir yapıdaydı. Yabancıların çalışma hakkını yaklaşık 71 yasa ve 

10 kanun hükmünde kararname düzenlemiş bu durum sistemsel karmaşıklığın 

ortaya çıkmasına neden olmuştur. Türkiye’de yabancıların çalışma hakkına yö-

nelik başlıca yetkili kurum Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığıdır. Yabancıla-

rın çalıştırmasına yönelik Milli Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Yüksek Öğ-

retim Kurumu gibi diğer kurumlarda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına 

bilgi vererek çalışma hakkı konusunda uygulamada bulunabilirler. Bu durum 

yabancıların çalışmasının ön izinleri ve çalışma koşullarının şekillenmesinde 

önemli etkileri de ortaya çıkarmıştır (Çiçekli, 2004: 35-36). 

6735 sayılı Kanun hazırlanırken Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası 

sözleşmelerin esaslarına dikkat edilmiş, yabancıların çalışma izinlerinin temel 

rejimi bu esaslar dahilinde düzenlenmiştir. Türkiye’de kanunla kısıtlama bulu-

nan meslekler hariç yabancılar bağımlı veya bağımsız çalışmaya başlamadan 

önce ilgili kurumlardan izinlerini alarak gerekli şartları yerine getirmeleri ha-

linde çalışma özgürlüğü ve hürriyetine sahiptirler (Özbudun, 2005: 2).  

Yabancıların çalışma hakkından faydalanmadan önce yasal açıdan izin al-

maları gerekmektedir. Yabancılar sadece zorunlu durumlarda ülkenin milli çı-

karları doğrultusunda bir ayı geçmeyecek işlerde ilgili kurumlara bilgi vererek 
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının onayı ile işe başlayabilir gerekli izin iş-

lemleri ilerleyen zamanda verilebilir. Türkiye’de çalışacak yabancıların çalışma 

haklarına yönelik izinler geniş kapsamda düzenlenmiştir (Çelikel, 2013: 24). Ya-

bancılar çalışma izinleriyle ilgili Dış Temsilciliklerden çalışma vizesini, İçişleri 

Bakanlığından ikamet tezkeresini ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından 

çalışma izin belgelerini almaları gerekir. Yabancılar Türkiye Cumhuriyeti sınır-

ları dışında çalışma izinlerini dış temsilcilikler yoluyla da alabilirler (Ekşi, 2012: 

12). 

6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu yabancıların çalıştırılmasına yö-

nelik önemli düzenlemeleri içermektedir. 6735 sayılı kanunun 2nci maddesinin 

birinci bendinde yer alan ‘’Türkiye’de çalışma için başvuruda bulunan veya ça-

lışan, bir işveren yanında mesleki eğitim görmek üzere başvuruda bulunan veya 

görmekte olan, staj yapmak üzere başvuruda bulunan veya staj yapan yabancı-

lar ile Türkiye’de geçici nitelikte hizmet sunmak amacıyla bulunan sınır ötesi 

hizmet sunucusu yabancıları ve yabancı çalıştıran veya çalıştırmak üzere baş-

vuruda bulunan gerçek ve tüzel kişileri kapsar’’ ifadesi kanunun doğrudan ya-

bancıların çalışma hakkının düzenlenmesine yönelik olduğunu göstermektedir.  

Uluslararası İşgücü Kanunu yabancıların çalışmasını beş tür altında açık-

lamıştır. Bu türler aşağıdaki gibidir; 

 Süreli Çalışma İzni 

 Süresiz Çalışma İzni 

 Bağımsız Çalışma 

 İstisnai Çalışma 

 Turkuaz Kart 

6735 Sayılı Kanun kapsamında, Türkiye’de yabancılara yönelik en çok bir 

yıl süreyle geçerli olan çalışma türü ‘’Süreli Çalışma İzni’’ olarak ifade edilirken, 

uzun dönem ikamet izni ile en az sekiz yıl çalışma izni verilen çalışma türü ‘’Sü-

resiz Çalışma İzni’’ olarak açıklanmaktadır. Yabancılara tanınan ‘’Bağımsız Ça-

lışma İzni’’ türü ise özel niteliklere sahip belirli meslek gruplarına verilen bir 

çalışma iznidir. İlgili bakanlık tarafından ülkenin uluslararası işgücü politika-

sına uygun olarak gerekli ihtiyaçları karşılamak için belirli nitelikteki yabancı-

lara verilen çalışma izni ise ‘’İstisnai Çalışma İzni’’ olarak belirlenmiştir. ‘’Tur-

kuaz Kart’’ çalışma izni ise bağımsız çalışma izni gibi tanınmış bir çalışma hak-

kıdır. Türkiye’de çalışacak olan yabancılar çalışma türlerinden birine uygun 

izinleri almak zorundadır. Gerekli izinleri almayan veya çalışma süresi bittiği 

halde bildirimde bulunmayan yabancılar kayıt dışı çalışma olarak yasal yaptı-

rımları tabii olmaktadır. 
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5. KANUNLARLA TÜRK VATANDAŞLARINA HASREDİLEN VE YABAN-
CILARIN ÇALIŞMALARININ YASAK OLDUĞU MESLEK VE GÖREVLER  

Bu kapsamda yabancıların çalışmalarının yasak olduğu alanları da 
aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür. 

a. Diş Tabipliği, Dişçilik, Hastabakıcılık. (Tababet ve Şuabatı Sanatlarının 
Tarzı İcrasına Dair Kanun uyarınca) 

b. Eczacılık (Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun uyarınca) 
c. Veterinerlik (Veteriner Hekimleri Birliği ile Odalarının Teşekkül Tar-

zına ve Göreceği İşlere Dair Kanun uyarınca) 
d. Özel hastanelerde sorumlu müdürlük (Hususî Hastaneler Kanunu uya-

rınca) 
e. Avukatlık (Avukatlık Kanunu uyarınca) 
f. Noterlik (Noterlik Kanunu uyarınca) 
g. Özel güvenlik görevlisi (5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair 

Kanun 10. Md.) 

h. Kara suları dahilinde balık, istiridye, midye, sünger, inci, mercan ihracı, 
dalgıçlık, arayıcılık, kılavuzluk, kaptanlık, çarkçılık, katiplik, tayfalık vb. (Kabotaj 
Kanunu uyarınca) 

i. Gümrük müşavirliği (4458 sayılı Gümrük Kanununun 227 nci maddesi 
gereğince) 

j. Turist rehberliği (6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanununun 3. 
maddesi gereğince) 

(csgb.gov.tr) 
 
6. YILLAR İTİBARİYLE FARKLI TÜR VE KOŞULLARA GÖRE ÇALIŞAN 

YABANCILAR  
Yabancıların çalışma izinlerine yönelik ön başvuru, onay ve bildirim iş-

lemleri ilgili yasalara göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yü-
rütülmektedir. Bakanlığın yabancıların çalışma izinlerine yönelik işlemleri Sos-
yal Güvenlik Kurumu tarafından kayıt altına alınmakta ve yıllık olarak veriler 
yayınlanmaktadır. İlgili kurumun en son yayınlamış olduğu veriler 2020 yılına 
aittir. 

Tablo 1’de 2015 ile 2020 yılı aralarında ilgili kurum tarafından çalışma 
izin türlerine göre verilen çalışma izin sayıları verilmiştir. Çalışma izin türleri 
ilgili kurum tarafınsan süreli, süresiz ve bağımsız olarak sınıflandırılmıştır. 
2015 yılında 64.402 kişi süreli, 115 kişi süresiz, 4 kişi bağımsız olmak üzere top-
lam 64.521 kişi çalışma izni almıştır. 2020 yılında ise başvuruların hepsi süreli 
çalışma izin türünden olmak üzere toplam 123.574 kişi çalışma izni almıştır. 
2015 yılından 2020 yılına geçen toplam beş yıllık sürede çalışma izni alanların 
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sayısı %47,78 artış göstermiştir. 2019 yılı toplam 145.232 kişi ile en çok çalışma 
izni alınan dönem olurken özellikle küresel boyutta yaşanan salgın nedeni ile 
2020 yılında çalışma izin sayılarında gerileme olmuştur. Tablo genel olarak de-
ğerlendirdiğinde Türkiye’de yabancıların çalışma izin başvurularının hızlı bir 
şekilde arttığı söylenebilir.  

 
Tablo 1. Çalışma İzin Türlerine Göre İzin Sayıları (2015-2020) 
Yıl İzin Türü Toplam 

Süreli Süresiz Bağımsız 
2015 64.402 115 4 64.521 
2016 73.410 115 24 73.549 
2017 87.150 19 13 87.182 
2018 115.826 4 7 115.837 
2019 145.232 0 0 145.232 
2020 123.574 0 0 123.574 

Kaynak: Sosyal Güvenlik Kurumu Yabancıların Çalışma İzinleri İstatistik-
leri-2020 

 
Tablo 2 de 2015 ile 2020 yılları arasında cinsiyete göre çalışma izin sayı-

ları verilmiştir. 2015 yılında çalışma izni alanların % 58,3’ü kadın, %41,7’si er-
kektir. 2020 yılında çalışma izni alan kadınların oranı % 33,9’a gerilerken, er-
keklerin oranı ise % 66,1’e yükselmiştir. Tablo 2 genel olarak değerlendirildiğin 
çalışma izni alan kadınların 2015 yılından 2020 yılına sayısal olarak azalma gös-
termemiş olmasına rağmen çalışma izni alan erkeklerin sayısındaki artış oran-
sal olarak geride kalmalarına neden olmuştur. 

 

Tablo 2. Cinsiyete Göre Çalışma İzin Sayıları (2015-2020) 

Yıl Çalışma İzin Sayısı Toplam 

Kadın Erkek Bilinmeyen 

Sayı % Sayı % Sayı % 

2015 37.261 58,3 26.899 41,7 1 0 64.521 

2016 35.601 48.4 37.948 51.6 0 0 73.549 

2017 37.756 43,3 49.426 56,7 0 0 87.182 

2018 48.087 41.5 67.750 58.5 0 0 115.837 

2019 50.690 34.9 94.542 65.1 0 0 145.232 

2020 41.853 33.9 81.721 66.1 0 0 123.574 

Kaynak: Sosyal Güvenlik Kurumu Yabancıların Çalışma İzinleri İstatistik-

leri-2020 
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Tablo 3 de cinsiyete ve eğitim düzeyine göre çalışma izin sayıları 2020 yılı 

verilerinden sunulmuştur. Çalışma izni alanların %29,60’nı oluşturan 36.582 

kişi lise düzeyinde eğitime sahipken, 3021 kişi ön lisans, 23.721 kişi lisans, 

3.347 kişi ise yüksek lisans düzeyinde eğitime sahiptir. Çalışma izni alanların 

%53,95’i lise ve üstü eğitim düzeyine sahiptir. Çalışma izni alan kadın yabancı-

lardan 17.810 kişi lise, 9.371 kişi lisans eğitim düzeyine sahipken, erkek yaban-

cılardan 18.772 kişi lise, 14.350 kişi lisans düzeyinde eğitime sahiptir. Çalışma 

izni alan yabancılardan 21.676 kişi sadece okuryazar düzeye sahipken, 9137 ki-

şinin eğitim düzeyi bilinmemektedir. Çalışma izni alan kadın ve erkek yabancı-

ların büyük çoğunluğu lise ve üstü eğitim düzeyinde olduğu tespit edilmiştir. 

 

Tablo 3. Cinsiyete ve Eğitim Düzeyine Göre Çalışma İzin Sayıları (2020) 

Eğitim Düzeyi Erkek Kadın Toplam 

Okuryazar 17.630 4.046 21.676 

İlkokul 8.464 905 9.369 

Ortaokul 10.430 6.291 16.721 

Lise 18.772 17.810 36.582 

Ön lisans 1.815 1.206 3.021 

Lisans 14.350 9.371 23.721 

Yüksek Lisans 2.062 1.285 3.347 

Bilinmeyen 8.198 939 9.137 

Toplam 81.721 41.853 123.574 

Kaynak: Sosyal Güvenlik Kurumu Yabancıların Çalışma İzinleri İstatistik-

leri-2020 

 

Tablo 4’de cinsiyete ve yaşa göre çalışma izin sayıları 2020 yılı verilerine 

göre sunulmuştur. Tablo 4 verilerine göre çalışma izni alan yabancılardan 

26.130 kişi 25-29 yaş aralığında, 24.106 kişi 30-34 yaş aralığında ve 18.850 kişi 

20-24 yaş aralığında yer almaktadır. Çalışma izni alan yabancıların %55,9’u 20-

34 yaş aralığında yer alan genç yaş grubunda kişilerdir. Çalışma izni alan kadın 

yabancılardan 7.728 kişi 30-34 yaş aralığında, 6.941 kişi 35-39 yaş aralığında 

yer almaktadır. Erkek yabancılardan 19.360 kişi 25-29 yaş aralığında, 16.378 

kişi 30-34 yaş aralığında yer almaktadır. Tablo 4 verilerine göre çalışma izni 

başvurusu yapan yabancıların büyük çoğunluğu genç nüfustan meydana gel-

mektedir. 
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Tablo 4. Cinsiyete ve Yaş Grubuna Göre Çalışma İzin Sayıları (2020) 

Yaş Grubu Erkek Kadın Toplam 

15-19 2.248 385 2.633 

20-24 15.452 3.398 18.850 

25-29 19.360 6.770 26.130 

30-34 16.378 7.728 24.106 

35-39 10.962 6.941 17.903 

40-44 6.599 5.670 12.269 

45-49 4.444 4.527 8.971 

50-54 3.086 3.171 6.257 

55-59 1.877 2.012 3.889 

60-64 865 941 1.806 

65+ 450 310 760 

Toplam 81.721 41.853 123.574 

Kaynak: Sosyal Güvenlik Kurumu Yabancıların Çalışma İzinleri İstatistik-

leri-2020 

 

Tablo 5’de çalışma izni alan yabancıların ekonomik faaliyet alanlarına 

göre 2020 yılı verileri sunulmuştur. Çalışma izni alan yabancılardan 23.627 kişi 

hane halkı faaliyetlerde (Bakıcı, temizlikçi, hizmetçi, dadı, aşçı vb.) bulunmakta-

dır. 9.476 kişi toptan ticaret alanında çalışırken, 8.158 kişi giyim eşyaları imala-

tında, 6.915 kişi ise konaklama alanında yer almaktadır. Verilere göre çalışma 

izni alan yabancıların büyük kısmının hizmet sektöründe çalıştığı değerlendiri-

lebilir. 

 

Tablo 5. Ekonomik Faaliyet Alanlarına Göre Çalışma İzin Sayıları (2020-

En Yüksek 13 Alan) 

Ekonomik Faaliyetler Toplam İzin Sa-

yısı 

Ev İçi Çalışan Personelin İşvereni Olarak Hane Halklarının Faa-

liyetleri 

23.627 

Toptan Ticaret (Motorlu Kara Taşıtları ve Motosiklet Hariç) 9.476 

Giyim Eşyaları İmalatı 8.158 

Konaklama 6.915 

Bilinmeyen 6.005 
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Tekstil Ürünleri İmalatı 5.359 

Perakende Ticaret (Motorlu Kara Taşıtları ve Motosiklet Hariç) 4.640 

Eğitim 4.273 

İnsan Sağlığı Hizmetleri 4.242 

Yiyecek ve İçecek Hizmeti Faaliyetleri 3.057 

Fabrikasyon Metal Ürünleri (Makine ve Teçhizat Hariç) 3.738 

Mobilya İmalatı 2.193 

Bina Dışı Yapıların İnşaatı 2.505 

Kaynak: Sosyal Güvenlik Kurumu Yabancıların Çalışma İzinleri İstatistik-

leri-2020 

 

Tablo 6’da çalışma izni alan yabancıların cinsiyete ve uyruğa göre 2020 

yılı verileri sunulmuştur. Türkiye’de yabancı çalışma izni alanlarda 62.369 kişi 

Suriye, 9.721 kişi Türkmenistan, 4.873 kişi Gürcistan, 4.383 kişi ise Özbekistan 

uyrukludur. Türkiye çalışma izni alan yabancılar en çok Suriye uyrukludur. Ça-

lışma izni alanlar cinsiyete göre değerlendirildiğinde kadın yabancılardan 8.351 

kişi Türkmenistan, 4.638 kişi Gürcistan ve 3.967 kişi Suriye uyrukludur. Erkek 

yabancılarda ise 58.402 kişi Suriye uyruklu, 2.178 kişi İran uyruklu, 1.661 kişi 

ise Afganistan uyrukludur. Bölgede son dönemde yaşanan uluslararası göçün 

etkisi ve özellikle kadın yabancı çalışanların özellikle ev hizmetlerinde dadı, ba-

kıcı vb. olarak tercih edilmesi verilerin Suriye ve Orta Asya ağırlıklı çıkmasında 

etkili olmuştur. 

 

Tablo 6. Cinsiyete ve Uyruğa Göre Çalışma İzin Sayıları (2020-En Yüksek 

15 Ülke) 

Uyruk Erkek Kadın Toplam 

Suriye 58.402 3.967 62.369 

Türkmenistan 1.370 8.351 9.721 

Gürcistan 235 4.638 4.873 

Özbekistan 562 3.821 4.383 

İran 2.178 1.837 4.015 

Kırgızistan 824 2.681 3.505 

Azerbaycan 1.403 1.542 2.945 

Afganistan 1.661 260 1.921 

Irak 1.521 273 1.794 

Çin 1.387 224 1.611 
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Filipinler 136 1.467 1.603 

Nepal 635 786 1.421 

Moldova 105 1.135 1.240 

Hindistan 812 38 850 

İngiltere 481 314 795 

Kaynak: Sosyal Güvenlik Kurumu Yabancıların Çalışma İzinleri İstatistik-

leri-2020 

 

Tablo 7’de cinsiyete ve illere göre yabancı çalışma izni sayıları 2020 veri-

leri üzerinden sunulmuştur. Yabancı çalışanlardan 58.306 kişi İstanbul, 8.871 

kişi Bursa, 8.277 kişi Antalya ilinde bulunmaktadır. Kadın yabancılardan 21.523 

kişi İstanbul, 5.253 kişi Antalya ilinde bulunurken, erkek yabancılardan 36.783 

kişi İstanbul, 7.837 kişi Bursa ilinde bulunmaktadır. Yabancı çalışanların ça-

lışma izni sayıları ile illerin gelişmişlik düzeyi orantılı bir görünüm sergilemek-

tedir.  

 

Tablo 7. Cinsiyete ve İllere Göre Çalışma İzin Sayıları (2020-En Yüksek 5 İl) 

Uyruk Kadın Erkek Toplam 

İstanbul 21.523 36.783 58.306 

Bursa 1.034 7.837 8.871 

Antalya 5.253 3.024 8.277 

Ankara 4.272 3.509 7.781 

Gaziantep 684 5.578 6.262 

Kaynak: Sosyal Güvenlik Kurumu Yabancıların Çalışma İzinleri İstatistik-

leri-2020 

 

Yıllar itibariyle farklı tür ve koşullara göre çalışan yabancılar genel olarak 

değerlendirildiğinde son on yılda yabancı çalışan sayısının artış gösterdiği söy-

lenebilir. Yabancı çalışanlardan kadınların sayısı aynı düzeyde kalırken, erkek 

çalışanların son dönem içinde önemli düzeyde artış gösterdiği gözlenmiştir. Ya-

bancı çalışanların büyük çoğunluğu genç yaş aralığında, lise ve üzeri eğitim dü-

zeyine sahipken daha çok hizmet sektörü içinde yer almaktadır. Yabancı çalı-

şanlar daha çok Suriye, Türkmenistan, Özbekistan ve Gürcistan gibi Türkiye’ye 

göre daha az gelişmiş ülke uyruğuna sahip kişilerden oluşmaktadır. Gelecekte 

uluslararası işgücünün göç hareketi göz önünde bulundurulduğunda mevcut ar-

tış oranlarının fazlalaşarak devam edeceği değerlendirilebilir.  
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7. SONUÇ 

Çalışma hakkı evrensel bir hak olarak faydalanılması gereken temel bir 

insan hakkıdır. Bu hususun uluslararası belgelerde evrensel bir hak olduğu tar-

tışılmaz bir gerçeklik olarak kendini göstermektedir. Çalışma hakkı bireyin bir 

işi yapmasını, ekonomik girişimlerde bulunmasını ve istediği meslek ve sanat-

ları icra etmesini serbest bir şekilde tanımaktadır. Uluslararası belgeler ile gü-

vence altına alınan çalışma hakkı her devletin kendi yapısı içinde şekillendirdiği 

ulusal boyuta da dönüşmüştür. Devletler, kendi ulusal yapıları içinde çalışma 

hakkına yönelik serbestlik, yasak ve sınırlamalar getirebilmektedirler. Devletle-

rin çalışma hakkına yönelik olarak yaptıkları bu düzenlemeler kendi vatandaş-

ları ile yabancılar arasındaki statüler arasında şekillenmekte, uluslararası hu-

kukun belirlediği sınırlar içinde kaldığı sürece de devletin egemenlik hakkının 

sonucu olarak kabul edilebilir düzeyde değerlendirilmektedir.  

Öncelikle, yürürlükte olan 1982 Anayasasında da çalışma hakkı anayasa-

larda temel bir hak olarak düzenlenmiş, devletin tabi olduğu uluslararası söz-

leşmeler çerçevesinde genel yapısı şekillenmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti 

diğer tüm devletler gibi çalışma hakkı konusunda yabancı çalışanlara yönelik 

bir takım düzenlemeleri geçmişten günümüze uygulamaktadır. Bu doğrultuda 

uluslararası hukuk çerçevesinde yapılan ulusal düzenlemeler ile yabancıların 

çalışma hayatındaki yasal statüsünün genel çerçevesi oluşturulmuştur. Tür-

kiye’de yabancıların çalışma hakkı Anayasa ile güvence altına alınan, diğer yasal 

düzenlemeler ile belirli izin, şart ve kısıtlara sahip olan temel bir hak olarak de-

ğerlendirilmektedir. 

Yabancılara tanınan çalışma hakkı özellikle temel ihtiyaçlarını karşılaya-

bilmeleri, geçimlerini sağlayabilmeleri ve iyi bir yaşam standardına ulaşabilme-

leri açısından önemlidir. Çalışma hakkının evrenselliği toplumsal açıdan önem 

kazanmakta, her bireyin kendini güvende hissetme ihtiyacı özellikle çalışarak 

gelir elde etme yöntemiyle giderilmektedir. Yabancılara yönelik yapılan düzen-

lemelerde temel insan hakkı gerekliliği unutulmadan mevcut ulusal işgücü stra-

tejileri de göz önünde bulundurularak uygulanmalıdır. Çalışma hakkının sosyal 

bir hak olduğu ve Anayasada belirtilen ve vurgu yapılan sosyal devlet kavramı-

nın genel ilkelerinin değerleri içinde geçerliliği toplumsal barış açısından önem-

lidir.  

Türkiye günümüzde taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ve ulusal dü-

zenlemeler ile yabancılara yönelik çalışma hakkı düzenlemelerini çağdaş ve ih-

tiyaçları karşılayacak düzeyde gerçekleştirmektedir. Uluslararası sözleşmelerin 
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çalışma hakkına yönelik güvencelerini ulusal düzenlemeler ile kendi iç huku-

kuna entegre eden Türkiye, bu düzenlemelerde toplumsal çıkarları korurken, 

taraflar arası dengeyi de göz önünde bulundurmuştur. Günümüzde Anayasa da 

yer alan çalışma hakkının yabancılara yönelik yapılan düzenlemelerinde pozitif 

yönde gelişmeler olduğu söylenebilir. Özellikle son yasal düzenlemeler ile Tür-

kiye’de bulunan yabancıların bu çalışma hakkından nasıl ve hangi çerçevede 

faydalanacağı açık bir şekilde ortaya konulmuştur. Türkiye gelecekte yabancıla-

rın çalışma hakkına yönelik yapacağı düzenlemelerde özellikle işgücü piyasala-

rının genel durumunu iyi değerlendirmeli ve vatandaşlarıyla birlikte yabancı ça-

lışanların da sosyal refaha ulaşabilecekleri imkânları sunmalıdır. Şüphesiz, top-

lumsal barışın sürdürülebilirliği açısından çalışma hakkının temel bir insan 

hakkı olduğu göz ardı edilmemelidir.  
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ÇEVRE OKURYAZARLIĞI VE SOSYAL BİLGİLER 

DERSİNDE ÇEVRE EĞİTİMİ 
 

Dr. Ahmet TOKMAK1 

 

1. GİRİŞ 

İnsan, dünya üzerinde varlığı sürdürmeye başladığı ilk günden bu yana 

farklı güdülerle ihtiyaçlarını karşılamak için hareket etmektedir. İnsanlığın ba-

şat ihtiyaçlarını karşılamak için attığı her adım ise yeryüzünü her geçen gün de-

ğiştirmektedir. Uzun yıllar boyunca insanlık yaşadığımız gezegen üzerinde kay-

nakların tükenebileceği ya da temel kaynaklara yönelik bir yokluk krizinin ya-

şanacağını düşünmemiştir. Bu durum ise çevreye ve kullanılan kaynaklara yö-

nelik tüketimsel olarak önlemsel hiçbir tedbirin alınmamasına yol açmıştır. Gö-

çebe kültürün değişmesi, yerleşik yaşama geçiş, köylerin ve gelişmiş merkezler 

olarak kasabaların, şehirlerin kurulması ile birlikte artan ve değişen ihtiyaçlar 

ise zaman içinde bir dönüşümü gereklilik haline getirmiştir. Küresel çapta yaşa-

nan savaşlar ve bunlara temel hazırlayan sebeplere yönelik olarak ülkelerin bü-

yüme ve ekonomik olarak daha güçlü hale gelme mücadeleleri sayılabilir. Ülke-

ler arası büyüme yarışında en önemli alan ise sanayi olmuştur. Sanayi devrimi 

sonrasında yaşanan ham madde ve pazar arayışına yönelik mücadeleler ise dö-

nemin Avrupa ülkeleri arasında bir sömürge arayışı krizi yaşanmasına neden 

olmuştur. Ülkeler arasındaki bu rekabetçi ortam insanların yaşantısına ve bir 

çevre olarak yaşanılan bölgelerde olumsuz etkilere neden olmuştur.  

Ülkelerin ekonomik olarak kalkınma ve büyüme mücadesi ise enerji tüke-

timini yıllar içerisinde arttırmıştır. 1990-2019 yılları arasında %136.01 ora-

nında yaşanan küresel ekonomik büyümenin küresel enerji kullanımına yönelik 

etkisi %65.79 oranında olmuştur (Naimoğlu, 2022). Ülkelerin ekononik kal-

kınma ve büyümeye yönelik yürüttüğü sanayi girişimlerinde ise hala büyük 

oranda fosil yakıtların kullanıldığı görülmektedir. Bu durum ise beraberinde 

çevre sorunlarının artmasına neden olmaktadır. Çevre sorunları yıllar içeri-

sinde çeşitlenmiş ve bu bağlamda sorun olarak ele alınabilecek konu sayısı art-
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mıştır. 20. yüzyılda ve yaşadığımız yüzyılın ilk çeyreğinde meydana gelen nük-

leer kazalar, yer altı sularının azalması- kalitesi, iklim değişikliği, hava kirliliği, 

atık sorunu, orman tahribatı ise ilk akla gelen çevre sorunları olarak ifade edile-

bilir (Baykal, 2014). 

İnsan nüfusunun artmaya devam etmesi, artan ihtiyaçlar ve kaynakların 

sınırlılığı sonucu ortaya çıkan sorunların çoğu zaman ülkeler arası sınırları aşa-

rak küresel çapta hissedilir olması ile birlikte çevre sorunları uluslararası bo-

yutta ele alınmaya başlamıştır. İnsan ve çevre arasındaki ilişkinin yaşam ve 

ölüm arasındaki ilişki ile benzer olduğunu ifade edebiliriz. Çevrenin yaşatılması 

ve yaşanabilir şekilde gelecek kuşaklara bırakılması ise sağlıklı insan yaşamı 

için zorunluluktur. İnsanların çevre sorunlarına yönelik farkındalık kazanması, 

çevre okuryazarlığı becerisi elde etmeleri ise çevre sorunlarına yönelik atılmış 

önemli bir adım olarak değerlendirilebilir. İnsanların bu konuda gerekli bilinç 

ve bilgisel donanıma ulaşabilmeleri için farklı eğitim ortamları ve materyaller 

ülkeler tarafından kullanılmaya başlanmıştır. Ülkemiz öğretim programları içe-

risinde çevre okuryazarlığı becerisinin temel bir beceri olarak ele alınması ise 

bunun kanıtı olarak değerlendirilebilir. 2015 yılından itibaren ülkemizde çevre 

bilinci oluşturma hedefiyle seçmeli olarak okutulan "Çevre Eğitimi" dersi bu 

kapsamda "Çevre Eğitimi ve İklim Değişikliği" olarak güncellenmiştir. "Çevre 

Dostu 1000 Okul" , "Sıfır Atık" projesi gibi projeler ise Milli Eğitim Bakanlığı ve 

Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı katkısı ile yürütülen çalışmalar olarak karşı-

mıza çıkmaktadır.  

Çevre eğitimi, çevre eğitimi ve iklim değişikliği dersi, çevre okuryazarlığı 

becerisi, sürdürülebilirlik, geri dönüşüm, yeşil büyüme gibi farklı kavramlarla 

öğrencilerin eğitim yaşamında yerini almaktadır. Aynı zamanda çevre konusu 

disiplinler özelinde bazı dersler için öncelikli bir konu olarak değerlendirilmek-

tedir.  

 

2. ÇEVRE OKURYAZARLIĞI 

Çevre sorunlarının sınırları aşan yapısı bu konuyu uluslararası alanda 

önemli bir konu haline getirmiştir. Karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik al-

ternatif metotlar deneniyor olsa bile önlemsel yaklaşımlar bu konu için ayrı bir 

önem ifade etmektedir. Konu ile ilgili olarak ülkelerin öğretim programlarında 

seçmeli olarak çevre eğitimi, iklim değişikliği, çevresel sorunlar gibi farklı yo-

ğunlukta dersler bulunduğu ve ayrıca çevre eğitimine yönelik tanımlanmış bir 

beceri olarak öğretim programlarında yine çevre okuryazarlığı becerisinin öne 

çıktığı görülmektedir. 
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Bireyin çevreye yönelik bilgi durumu ve farkındalık seviyesi olarak tanım-

lanan çevre okuryazarlığı ile ilgili literatürde zaman içinde farklı pek çok tanım 

yapılmıştır. Kişinin çevre ile ilgili bilgi sahibi olarak çevre sorunlarına yönelik 

motivasyonunun arttırılması ve bireyin aktif bir çaba içerisinde olması olarakta 

tanımlanan çevre okuryazarlığı aynı zamanda insanlar ve doğal sistemler ara-

sında bölünmez bir bağ olarak görülmektedir( Roth, 1992; Öney, 2022). 

Çevre okuryazarlığı becerisi, bireyin konu ile ilgili bilgi ve farkındalık sa-

hibi olmasından öte bu bilgi ve farkındalığının eylemlerinde de gözlenebilir ol-

masını beklemektedir. Çevreye yönelik yürütülen proje ve çalışmaların niteli-

ğini değerlendirme, bu projelerin sürdürülebilirlik ve iyiliştirilmelerine yönelik 

kapasite geliştirmiş bireylerin, konu ile ilgili derin bilgi birikimlerinin yanında 

sorunları fark ederek onlara yönelik çözümler geliştiren ve harekete geçen bi-

reyler olmaları çevre okuryazarlığı becerisinin temel hedefi olarak ifade edile-

bilir (Karakaya, 2016). 

Farkındalık, ilgi- anlama ve harekete geçme adımları ile çevre okuryazar-

lığını 3 aşamada ele alan Roth (1992) bu basamakları şu şekilde ele almaktadır( 

Karakaya, 2016); 

 Farkındalık: Çevre ve insan etkileşimine dair fikir sahibi olma, 

 İlgi-Anlama: Çevre ve insan etkileşiminin olumsuz sonuçlarına yönelik 

değişim motivasyonuna sahip olarak insan - çevre ilişkisine yönelik derin bir 

bilgi birikimine sahip olma, 

 Eylem: Sorunların çözümüne yönelik aktif davranışlarda bulunma. 

Çevre okuryazarlığına yönelik yıllar içerisinde farklı aşamalar geliştiril-

miş ve bilgi boyutu dışında bireyin davranışları ve hareketleri ile bunu göster-

mesi gerektiği ortak bir kabul olmuştur. Çevre okuryazarlığına yönelik değer-

lendirme konsorsiyumu olarak çalışan araştırmacılar, ilgili konu kapsamında 

geçmişten bugüne yapılan tanımlamalar doğrultusunda 4 temel boyutta konuyu 

ele almışlardır (Erdoğan, 2009). Bunlar bilgi, duyuş, beceri ve davranış boyutla-

rıdır (Fettahlıoğlu, 2012). 

Erdoğan ve Marchinkowsksi (2009) tarafından yapılan sınıflamaya göre 

çevre okuryazarlığı kapsadığı boyutları açısından Tablo 1' de gösterilmektedir. 

 

 

 

 

 

 



AHMET TOKMAK 

 

24 

Tablo 1. Çevre Eğitiminin Alt Bileşenleri 

Bo-
yut 

Bileşenler Alt Bileşenler 

B
İL

G
İ 

Doğa Tarihi ve Ekoloji 
Bilgisi 

1. Türler ve Nüfus 
2. Ortamlar ve Habitatlar 
3. Topluluklar ve Etkileşimler 
4. Abiyotikler ve Malzeme Döngüleri 
5. Ekosistem ve Biyomlar 
6. Doğal ve Sosyal Sistem 
7. Fiziksel ve Biyolojik Tarih 

Çevre ve Sorunları Hak-
kında Bilgi 

1. Risk, Toksikoloji ve İnsan Sağlığı 
2. Biyo-Fiziksel Problemler 
3. Sorunların Nedenleri 
4. Sosyo-Politik Konular 
5. Sorunların Nedenleri 
6. Sorunların ve Sorunların Etkileri 
7. Doğal afetler 
8. Alternatif Çözümler ve Eylemler 

Sosyo-Politik-Ekono-
mik bilgi 

1.Kültürel Değerler ve Faaliyetler 
2. Ekonomik Değerler ve Faaliyetler 
3. Toplumlar ve Sosyal Sistemler 
4. Hükümet ve Siyasi Sistem 
5. Coğrafi Desenler 
6. Vatandaşlık Katılımı 

B
E

C
E

R
İ Bilişsel Beceriler 

1. Problem ve Sorun Tanımlama Becerileri 
2. Sorun Analizi Becerileri 
3. Değişken ve Araştırma Sorusu Becerileri 
4. Veri Toplama Becerileri 
5. Veri Analizi Becerileri 
6. Aksiyon Becerileri 

D
U

Y
U

Ş
 

Çevresel Sorumluluğun 
Etkisi ve Ek Belirleyici-
ler 

1.Çevresel Takdir ve Duyarlılık 
2. Çevresel Tutumlar 
3. Çevresel Değerler 
4. Etik ve Ahlaki Akıl Yürütme 
5. Etkinlik / Kontrol Odağı 
6. Kişisel sorumluluk 
7. İstek / Motivasyon / Harekete Geçme Niyeti 

D
A

V
R

A
N

IŞ
 

Çevreye Karşı Sorumlu-
luklar  

1. Koruma ve Eko-yönetim 
2. Tüketici ve Ekonomik Eylem 
3. Kişilerarası ve Kamusal İkna 
4. Hükümet ve Siyasi Eylem 
5. Hukuki İşlem ve Kolluk Kuvvetleri 
6. Vatandaş Katılımının Diğer Biçimleri 
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Çevre okuryazarlığına yönelik olarak insanların bilgi ve farkındalık du-

rumlarını duyuş ve davranış seviyelerine taşıması ile çevre okuryazarlığı düzey-

lerini 3 seviyede ele alan Roth ve Disinger (1992) bu seviyeleri şu şekilde ele 

almışlardır; 

 Sözde Çevre Okuryazarlığı: Bireyin çevresine ve çevresinde karşılaş-

tığı sorunlara karşı ilgili bir tutum sergilediği bu düzeyde birey olayları ve se-

beplerini henüz içselleştirememiş durumdadır. 

 İşlevsel Çevre Okuryazarlığı: Birey bu seviyede karşılaştığı çevresel 

sorunlara dair değerlendirmelerde bulunur ve durumu çok boyutlu bir şekilde 

yapabilir. Sorunların çözümü adına paydaş olabilecek kişi ve kurumlarla sahip 

olduğu görüş ve düşünceleri paylaşarak çözüm süreci için farkındalık gelişme-

sine katkı sunar. STK hareketlerine katkı sağlama, fikir oluşturma vb. 

 Eylemsel Çevre Okuryazarlığı: Bireyin çevre okuryazarlığı açısından 

bulunabileceği en üst seviye olan eylemsel çevre okuryazarlığı düzeyinde birey-

den, konuya dair sorumluluk alma, ulusal ve küresel çapta hareketlerin içinde 

bulunma, çevre eğitimi kapsamında sahip olduğu derin bilgi birikimi ile devam 

edebilecek ve kalıcılığı olan çözüm önerileri geliştirme ve bunların uygulamaya 

dönük sonuçlarını takip etme eylemleri beklenir. 

 

3. SOSYAL BİLGİLER DERSİ VE ÇEVRE EĞİTİMİ 

Sosyal bilgiler ders içeriği itibariyle tarih, coğrafya ve vatandaşlık beceri-

lerine yönelik konuları barındıran disiplinlerarası bir derstir. Sosyal bilgiler 

dersi konuları açısından hitap ettiği yaş grubu ve öğrenci seviyesinin ilgi, dikkat 

ve hazırbulunuşluk seviyeleri dikkate alınarak disiplinlerarası bir yapıda tek bir 

ders olarak ele alınmaktadır. Geçmiş yıllarda dersin konularının farklı disiplin-

ler özelinde öğretilmesinin, ders içeriklerinin ayrıntılı ve yoğun bir kapsamda 

ele alınmasına neden olmuştur. Bu durumun hedef beceri ve kazanımlar açısın-

dan ortaya çıkardığı negatif etki dersin tasarım sürecinin bütüncül olarak tasar-

lanması ve uygulanması ile sonuçlanmıştır (Güngördü, 2001; Çöl, 2022). 

Toplumsal bir varlık olarak insanın birlikte yaşama kültürü edinme, top-

lumsal yaşayışa dair belirlenen yazılı ve yazısız kuralları içselleştirebilmesi için 

eğitim ortamlarının önemi büyüktür. Sosyal bilgiler dersinin multidisipliner ta-

sarımı, içeriğinde farklı pek çok konuyu barındırabilmesine imkan sağlamakta-

dır. Toplumsal hafızanın oluşturulabilmesi ve tarih bilinci sosyal bilgiler dersi-

nin ana konularından biridir. Öte yandan sosyal bilgiler dersi bireye yaşadığı 

çevre özelinde ve küresel çapta gezegenimizi tanıtmayı hedeflemektedir. Dün-

ya' nın oluşumu ve varlığını sürdürme boyutunda insanlığa düşen sorumluluk-

lar yine sosyal bilgiler dersinin konuları olarak ifade edilebilir. 
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Sosyal bilgiler dersi özel amaçları kapsamında ifade edilen, öğrencilerin 

yaşadıkları çevre olarak dünyamızın coğrafi genel özelliklerini tanımaları amacı 

ile öğrencinin, insanlar ve çevreleri arasındaki etkileşimi açıklayarak bir beceri 

çerçevesinde mekânı algılama yeteneklerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. 

Çevre eğitimi ve çevre bilinci açısından kritik bir amaç olarak ise öğrencilerin 

doğal çevreye dair kaynak sınırlılıklarının farkına varmaları ve bu kapsamda 

çevre duyarlılığı ve sürdürülebilir bir çevre anlayışına sahip olmaları beklen-

mektedir.  

Sosyal bilgiler dersi öğretim programında Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi 

ile uyumlu olarak 27 temel beceri ele alınmıştır. Bu beceriler çevre ve çevreye 

dair farkındalık ve bilinç oluşturma açısından incelendiğinde, çevre okuryazar-

lığı, harita okuryazarlığı, konum analizi, mekânı algılama becerileri karşımıza 

çıkmaktadır (MEB, 2018). 

Değerler eğitimi kapsamında temel insani özellikleri oluşturduğu ifade 

edilen değerler, karşılaşılan sorunlar ile başa çıkmayı ve bireyin harekete geç-

mesini sağlayan güç olarak sosyal bilgiler öğretim programında yer almaktadır. 

Öğretim programında adalet, dostluk, dürüstlük, öz denetim, sabır, saygı, sevgi, 

sorumluluk, vatanseverlik ve yardımseverlik olarak 10 farklı kök değer ele alın-

mıştır. Kök değerler kapsamında programda yer alan 18 farklı değerden duyar-

lılık, vatanseverlik ve sorumluluk değerleri çevre bilinci oluşturma açısından 

önem arz etmektedir. 

Sosyal bilgiler dersi, bilgi, beceri ve değerlerin birbirleriyle ilişkili olarak 

örgütlendiği, multidisipliner bir şekilde farklı 7 öğrenme alanı çerçevesinde di-

zayn edilmiştir. İnsanlar, Yerler ve Çevreler öğrenme alanı, coğrafya odaklı bir 

şekilde tasarlanmış, insan - çevre etkileşimini ele alan, bu etkileşimin neden ve 

sonuçlarına yönelik bireysel ya da toplumsal bakış açısı kazandırmayı amaçla-

yan bir öğrenme alanıdır. Öğrencilere bu öğrenme alanı bünyesinde çevre okur-

yazarlığı, mekânı algılama becerisi ve harita okuryazarlığı gibi farklı türde be-

ceriler kazandırmak amaçlanmıştır. 

Farklı 4 öğretim kademesinde okutulan dersin her öğrenme alanına yö-

nelik farklı sayıda hedef kazanım barındırdığı görülmektedir. Çevre eğitimine 

yönelik becerilerin kazandırılması hedeflerini barındıran öğrenme alanı olarak 

İnsanlar, Yerler ve Çevreler öğrenme alanı toplamda 19 hedef kazanım ile prog-

ramda yer almıştır (MEB, 2018).  

Hedef kazanımlar incelendiğinde 4,5,6 ve 7. sınıf seviyesinde öğrencilerin; 

 Yaşadıkların yerin konumuna yönelik çıkarımda bulunabilmeleri, 
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 Günlük yaşantılarında kullandıkları mekânların krokilerini çizebilme-

leri, 

 Yaşadıkları çevreye yönelik doğal ve beşeri unsurları ayırt etmeleri, 

 Gözlemledikleri hava olaylarına yönelik bulguları grafiklere aktarabil-

meleri, 

 Çevresine yönelik yer şekilleri ve nüfus özellikleri ile ilgili çıkarımlar 

yapmaları, 

 Doğal afet farkındalığı kazanarak gerekli hazırlıkları yapmaları ve top-

lum hayatı üzerindeki etkilerini açıklamaları, 

 Çevre sorunlarının oluşumu ile ilgili sebepleri sorgulamaları, 

 Coğrafi terimleri kullanabilme becerisi kazanmaları, 

 Haritalar üzerinde incelemeler yaparak ülkemizin temel fiziki coğrafya 

özellikleri hakkında bilgi sahibi olmaları, 

 Dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan iklimleri tanımaları ve insan ya-

şantılarına etkisi hakkında çıkarımda bulunabilmeleri, 

 Ülkemiz nüfusu ve demografik özelliklerini yorumlayabilmeleri, 

 Göç ve göçe neden eden olan faktörleri sonuçları ile tartışabilmeleri bek-

lenmektedir. 

İnsanlar, Yerler ve Çevreler öğrenme alanı dışında farklı öğrenme alanı 

olarak Üretim, Dağtım ve Tüketim öğrenme alanı ve Bilim, Teknoloji ve Toplum 

öğrenme alanında çevre eğitimine yönelik amaçlar ve hedef kazanımlar bulun-

maktadır. Teknolojinin çevremize yönelik olumsuz sonuçları, çevre kaynakları-

nın israfı ve tasarruflu kullanım ve çevremizde bulunan doğal varlıkların korun-

ması gibi farklı hedef kazanımları barındıran bu öğrenme alanları da öğrenci-

lere çevre eğitimi verilmesi ve çevre bilincinin oluşturulması açısından önemli-

dir. 

Çevrenin ve doğanın düzgün bir şekilde korunabilmesi için gereken sür-

dürülebilirlik politikaları ülkelerin ortak olarak çözüm senaryolarında bulun-

maktadır. Çevre sorunlarının küresel bir şekilde tüm dünyayı etkileyen yapısı 

bu konuyu ülkelerin ortak bir sorun olarak ele almasını sağlamıştır. Bu kap-

samda eğitimin büyük bir önlemsel role sahip olacağının fark edilmesi ile bir-

likte 1977 yılında gerçekleştirilen Hükümetler arası Çevre Eğitim Konferası 

çevre eğitimi adına bir sürecin başlamasını sağlamıştır. Konferans kapsamında 

çevre eğitimine yönelik belirlenen çerçeve ve amaçlar doğrultusunda çevre eği-

timinin temelleri atılmıştır (MEB, 2015; Tiflis, 1977). 
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UNESCO tarafından hazırlanan prototip ortaokul çevre eğitimi programı 

1989 yılında kamuoyuna sunulmuştur(UNESCO, 1994). 1994 yılında sürdürü-

lebilirlik anlamında programın çerçevesinin genişletilmesi, örnek ders işleyişi 

ve materyallerin içeriğe eklenmesi ile birlikte ülkelerin kendi şartlarına uygun 

olarak oluşturabilecekleri çerçeve bir öğretim programı ortaya çıkmıştır 

(UNESCO, 2005). 

Ülkemizde Türkçe, Sosyal Bilgiler, Fen Bilimleri gibi temel dersler içeriği 

itibariyle sürüdürülebilirlik ve çevre eğitimine yönelik pek çok konu barındır-

maktadır. Ancak çevre eğitimine yönelik kapsamın ve çevre sorunu olarak de-

ğerlendirilebilecek sorunların her geçen gün çeşitlenmesi, çevre eğitimi adıyla 

yeni bir dersin uygulanmaya konması gerekliliğini ortaya çıkarmıştır.  

Çevre eğitimi dersi öğretim programı temel ilkeleri açısından ele alındı-

ğında bu ilkelerin, çevre okuryazarlığı kapsamında bireyden beklenen biliş, du-

yuş ve davranış basamaklarına hizmet edecek şekilde tasarlandığı görülmekte-

dir. Ayrıca öğretim programında yer alan " küresel düşün, yerel davran" sloganı 

ile uzaktan yakına ilkesi ile çözümcüllük ve çevre eğitimine yönelik milli bir ba-

kış açısı kazandırılmasının hedeflendiği söylenebilir. 

Çevre eğitimi dersi öğretim programında ilgili amaçlar doğrultusunda 5 

üniteden oluşan bir plan hazırlanmıştır. Öğretim programında belirlenen ünite-

lere yönelik olarak 38 hedef kazanım belirlendiği görülmektedir. 

Bu çerçevede öğretim programında belirtilen üniteler şunlardır; 

 Ünite 1: Doğanın Dengesi 

 Ünite 2: Madde Döngüsü ve Doğal Denge 

 Ünite 3: Kaynakların Sınırlılığı ve Ekolojik Ayak İzi 

 Ünite 4: Küresel Çevre Sorunları 

 Ünite 5: Çevre Dostu Çözümler ve Teknolojiler 

 

Tablo 2. Çevre Eğitimi Ünite Kazanım Sayıları (MEB, 2015) 

Ünite Kazanım Sayıları Önerilen Ders Saati 

1. Ünite 6 10 

2. Ünite 8 16 

3. Ünite 7 12 

4. Ünite 12 22 

5. Ünite 5 12 

TOPLAM 38 72 
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Öğrencilerin tüm canlı ve cansız varlıkların etkileşimini kavraması, doğa-

nın bir denge içinde hareket ettiğini farketmesi, bu konuda insanların doğaya ve 

çevreye yönelik etkilerinin neler olduğuna yönelik örneklerle açıklamalar yapa-

bilmesi dersin ilk hedefleri olarak değerlendirilebilir. Doğada oluşturulan her 

türlü tahribatın ve zararın geri dönüşümünün yine insana olacağının farkına va-

ran öğrencinin bu konuda üstüne düşen sorumlulukları yerine getirmesi bekle-

nir. Nüfusun çevre sorunlarına etkisi, ekolojik ayak izi oluşumuna etki eden fak-

törlerin anlaşılması, atık, yenilenebilir enerji ve geri dönüşüm kültürü açısından 

öğrencinin kendini geliştirmesi hedef kazanımlar kapsamında sayılabilir. 

Çevre eğitimi dersi süreçlerinde öğrencinin öğretim sürecine etkin katı-

lımı dikkate alınarak planlamalar yapıldığı öğretim programında ifade edilmek-

tedir. Bu süreçte öğretmenlerin bu konuda öğrencilerin aktif rol alabileceği bir 

ders planı oluşturmaları, tartışma ortamı sağlamaları, okul içi ve okul dışı öğ-

renme ortamlarını sürece dahil etmeleri, gündelik yaşama dair öğrencilerin göz-

lemlerini ifade etmelerine olanak sağlamaları beklenmektedir (MEB, 2015).  

 

4. SONUÇ 

Bireylerin farklı düzeyde çevre okuryazarlığı geliştirdiğine dair litera-

türde bulunan sınıflamalar ve düzey belirleme kriterlerine yönelik çalışmalar 

konunun somut bir hal alması adına çevre okuryazarlığı açısından önem teşkil 

etmektedir. Bu kapsamda uluslararası girişimler ve ortaklıklar sayesinde ülke-

lerin çevre eğitimine yönelik kapsayıcı bir şekilde konuyu ele almaya başlaması 

ise beraberinde bir ders olarak çevre eğitiminin dizayn sürecini başlatmıştır. Ül-

kemizde Türkçe, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilgiler dersleri aracılığıyla yürütül-

meye çalışılan çevre eğitimine yönelik hedef beceri ve kazanımların ayrı bir 

derse dönüştürülmesi yine bu kapsamda gerçekleştirilmiştir. 2015 yılından iti-

baren seçmeli bir ders olarak yürütülen çevre eğitimi dersinin, 2022-2023 eği-

tim öğretim yılından itibaren Milli Eğitim Bakanlığı çalışmaları ile kapsamı ge-

nişletilerek "Çevre Eğitimi ve İklim Değişikliği" dersi olarak yürütülmeye baş-

lanması planlanmıştır.  

Ülkemizde çevre sorunları ve çevre ile ilgili konularda politika belirleyici 

olarak değerlendirilebilecek bakanlık Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı'dır. Ba-

kanlık bünyesinde yürütülen proje çalışmaları ile son yıllarda ülkemizde çevre-

sel duyarlılık ve farkındalık anlamında ilerleme kaydedildiği söylenebilir. Bu 

kapsamda eğitim öğretim ortamları ve ders materyali olarak ders kitaplarının 

bu konuda katkı sağlayıcı olarak kullanılması ise çevre eğitimine yönelik gele-

ceğe atılan bir temel olmaktadır. Ancak çevre okuryazarlığının sağlanabilmesi 
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için Türkiye' de uygulanan eğitim ve öğretim programlarının ne kadar etkili ol-

duğunu inceleyen çalışma sonuçlarına göre öğretim programlarımızda yer alan 

kazanımların yarısı sadece bilgi kategorisinde ele alınmıştır. Çalışmada ekolojik 

temeller ve kavramsal bilinçlendirme anlamında kazanımsal olarak destekleyici 

unsurlar bulunduğu ancak "sorun çözüm seviyesinin" incelenen mevcut öğre-

tim programları ile gerçekleştirilmesinin mümkün olmadığı ifade edilmiştir (Öz 

Aydın, Ekersoy ve Özkan, 2022). 

Öztürk ve Zayimoğlu Öztürk' ün (2015) yılında sosyal bilgiler öğretim 

programını çevre eğitimi açısından incelediği çalışmasında, 17 genel amaç içe-

risinde 4 amaç kapsamında çevre eğitiminden bahsedildiği, ayrıca dersin tüm 

kazanımları içerisinde çevre içerikli kazanımların oranının %18.3 olduğu, çevre 

eğitimine yönelik en fazla kazanımın 5. sınıf seviyesinde bulunduğu ve çevreye 

yönelik değer ve becerilere her sınıf düzeyinde yer verildiği sonucuna ulaştığı 

görülmektedir. Bu çalışmadan elde edilen verilerin çevre eğitiminin 2018 

SBDÖP kapsamında incelenmesi ve sonuçların 2015 yılında yürütülen bu ça-

lışma sonuçları ile karşılaştırılması bakımından önemli olduğu söylenebilir. 

2018 SBDÖP' na yönelik çevre eğitimi ile ilgili yapılan inceleme sonu-

cunda çevre eğitimine yönelik kazanımların tüm kazanımlara oranının %17 se-

viyelerinde olduğu tespit edilmiştir. 2015 yılında kullanılan öğretim progra-

mına göre çevre eğitimine yönelik kazanımsal bir azalma ifade edilse bile doğal 

çevreye duyarlılığın bir değer olarak öğrenme alanı hedeflerinde yer aldığı gö-

rülmektedir. 2015 yılında itibaren çevre eğitimine yönelik ayrı bir dersin varlığı 

farklı dersler içerisinde çevre eğitimine yönelik kazanımların azaltılmasına ne-

den olarak gösterilebilir. Çünkü çevre eğitimi ve bu kapsamda ele alınan konu-

ların çeşitliliği her geçen gün artmaktadır. 

Sonuç olarak insanın yaşadığı yer olarak gezegeni koruma düşüncesi her 

geçen gün önem kazanmaktadır. Ülkelerin üretim odaklı gelişim hedefleri ve so-

nucunda sürekli artan tüketim ve insanların yıllar içerisinde değişen tüketim 

anlayışının gezegenimize zarar verdiği bilinmektedir. Daha fazla üretimin daha 

çok enerji ihtiyacına ve bunun da daha çok fosil yakıtların kullanılmasına neden 

olduğu söylenebilir. Ayrıca daha fazla tüketimin doğal sonucu olarak değerlen-

dirilebilecek daha fazla dönüştürülebilir olmayan atık sorunu ise gezegenimizin 

gelecek adına önemli bir sorunu olacaktır. Gelecek kuşakların sağlıklı bir çev-

rede yaşayabilmelerinin temellerinin eğitim ile atılacak olması ise çevre eğitimi 

ve yaşanabilir bir dünya için gelecek adına umut kaynağı olarak değerlendirile-

bilir. 
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YÜKSEKÖĞRETİMDE PREKARİTE VE ÇÖZÜM 

ÖNERİLERİ: NİTEL BİR ANALİZ 
 

Prof. Dr. Cemal İYEM1 

 

1. GİRİŞ 

Prekarite emek yoğun tüm sektörlerde yoğun görülen ve çözüm üretil-

mesi gereken bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Prekarizasyon kavramı 

konusunda birçok farkı tanımlama mevcut olmakla birlikte, genel olarak “gü-

vencesizlik” anlamına gelmektedir. Belirli bir grup ve insan sınıfının emekleri-

nin süreli olması ve buna bağlı olarak mağduriyet yaşamaları durumudur. Bu 

çalışmada emek ve bilgi yoğun bir alan olan Yükseköğretimde öğretim eleman-

larından “50 d maddesi” kapsamında yer alanların güvencesiz çalışmaları tartı-

şılmıştır. Çalışma iki bölümden oluşmakta olup, ilk bölümde prekarya, preka-

rite, prekarizasyon kavramları tanımlanarak, bu kavramların gelişim süreçleri 

hakkında bilgi verilmiştir. Çalışmanın ikinci bölümünde ise olasılığa dayalı ol-

mayan örnekleme yöntemi ile seçilen “50 d maddesi kapsamındaki araştırma 

görevlileri” ile yarı biçimsel – yarı yapılandırılmış mülakat yapılarak, elde edilen 

veriler, içerik analizi tekniği ile yorumlanmıştır. Çalışmada literatür taraması 

yorumlayıcı analiz yöntemi ile eleştirel olarak ele alınmıştır. Sonuç ve değerlen-

dirme bölümünde ise içerik analizi ile elde edilen bulgular, literatür taramasın-

dan elde edilen bilgiler ile yorumlanarak çalışmada vurgulanan temel soruna 

çözüm getirebilecek öneriler ortaya konulmuştur. 

 

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

2.1. Prekarite, Prekarya, Prekarizasyon Kavramları 

Literatürde “prekarite”, “prekarya”, “prekarizasyon” kavramları birbirle-

rini tamamlayan kavramlar olsa da, farklı şekillerde açıklanmıştır. Prekarite 

kavramı bir koşulu ifade ederken, prekarya kimlik oluşumunu, prekarizasyon 

ise genel süreci ifade etmektedir (Carls, 2011). 

Bu çalışmada prekarite kavramı üzerinde durularak, bu kavram güvence-

sizleştirme odağında ele alınmıştır. 

                                                           
1 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Söke İşletme Fakültesi, İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü, 
ciyem@adu.edu.tr. 
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Prekarite kavramı, güvencesizleştirme, güvencesizlik anlamlarına gelen 

bir kavramdır. Özellikle kapitalizmin dönüşümünün tarihsel işareti olarak, gü-

vencesizleştirme kavramı ortaya çıkmış ve her dönem boyut değiştirse de var-

lığını sürdürmüştür (Doogan, 2009). “Prekarite, precarity / güvencesizlik” kav-

ramı etimolojik olarak incelendiğinde Latince prex, precis köklerinden gel-

mekte olup, “dua etmek, yalvarmak” anlamlarına gelmektedir.  

Avrupa çalışma ilişkileri tarihsel bir perspektifle incelendiğinde, güven-

cesizlik, güvencesizleştirme konusunun Sanayi Devrimi sonrasında formel ça-

lışmanın ortaya çıkması ile birlikte kendini gösterdiği ifade edilebilir (Barbier, 

2005). Prekarite kavramı farklı ulusal ve kültürel alanlarda farklı şekillerde kul-

lanılmış olsa da tipik olarak güvensiz, değişken veya savunmasız insan durum-

larını tanımlayan bir kavramdır. Sosyoekonomik olarak işgücü piyasası dina-

mikleriyle bağlantılı olan prekarite, sadece geçici değil, belirli süreli çalışmaları, 

tipik olmayan esnek, bilişsel çalışma gibi çalışma türlerini de açıklamakta kulla-

nılır. İşgücü piyasalarında süregelen, ekonomik, sosyal ve kapitalizmin politik 

ve hatta kültürel dönüşümlerini açıklamakta kullanılan prekarite kavramı, gü-

vencesizleştirmenin tüm boyutlarını kapsam içine almaktadır (Morini ve Fuma-

galli, 2010). 

Prekarite’nin boyutlarını ve şiddetini mevcut davranış alışkanlıkları ve 

iletişim gelenekleri belirlemektedir. Özellikle küresel piyasalarda işgücü mali-

yetlerindeki artış, Dünya’daki krizler, artan göç sorunu uzun vadeli güvencesiz-

leştirme sorununu ortaya çıkarmaktadır.  

Güvencesizleştirme, karmaşık durumlarda dinamik güçler alanında ger-

çekleştirilen eylemlerdir. Özellikle çalışma ortamındaki eylemler, tepkiler, etki-

leşimler, kurallar, örgüt içi değişkenlik gösteren stratejiler, taktikler güvence-

sizleştirmenin boyutlarını belirler. 

Geleneksel Marksist anlamda, güvencesizleştirme kavramı bir toplumun 

dönüşümünü ifade ederken; toplumdaki şikâyetler, bölünmeler ve ayrılıklar 

prekarite kavramını ortaya çıkarmaktadır.  

Prekarizasyon kavramı çok boyutlu karmaşık bir süreç olup, sadece kapi-

talizmin doğrusal olmayan dinamikleri tarafından değil, aynı zamanda eylemler, 

faaliyetler ve güvencesiz durumda yaşayan insanların mücadelesini ve mağdu-

riyetlerini de ortaya koymaktadır.  

Güvencesizleştirme süreci ve dolayısıyla, güvencesiz insani durumlar ça-

lışma ortamında pek çok sorunu da beraberinde getirmektedir. Aslında pre-
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karya kavramı herhangi bir grup tarafından öznel olarak yapılandırılan güven-

sizleştirme sürecinin bir sonucu olarak anlaşılmaktadır (Savage ve diğerleri, 

2013).  

Prekarya olgusu ya da güvencesizleştirme kavramı bütünü yansıtan bir 

tür prizmadır. Özellikle kapitalist sınıf yapısının bir açıdan yeniden yapılandırıl-

ması sürecini ifade etmektedir (Crompton, 2008). Kavramın tarihsel gelişimine 

bakıldığında, Avrupa’daki burjuvazi sınıfı ile geleneksel işçi sınıfı ve gelişmekte 

olan hizmet gibi yeni sınıf grupları arasındaki ilişkilerin bir sonucu olarak or-

taya çıktığı görülmektedir (Savage ve diğerleri, 2013). Prekarite kavramı tarih-

sel gelişim sürecinde özellikle işçi sınıfı arasında incelenmiştir. Ancak ilerleyen 

dönemlerde bu kavram, orta sınıfı da kapsam içine almıştır. Sonuç olarak, pre-

karite kavramı, kesin ve ölçülebilir bir boyutu ifade etmemesine rağmen, istih-

damdaki yozlaşmayı ortaya koymaktadır (Carls, 2011). Günümüzde tam za-

manlı çalışmanın önemini yitirmesi, belirli süreli sözleşmelerin giderek artması, 

işsizliğin maliyetini de arttırmış; bu durumda güvencesiz çalşmaya razı olan ge-

niş kitlelerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu çalışmada prekarite kav-

ramı, yükseköğretim sisteminde ele alınmış ve “50 d maddesi” kapsamında is-

tihdam edilen güvencesiz öğretim elemanlarını konu almıştır. Bu bağlamda ça-

lışmanın ikinci bölümünde “50 d maddesi” nin tam olarak neyi ifade ettiği, yük-

seköğretim sisteminde böyle bir çalışmanın gerekliliği tartışılmıştır. 

 

3.YÜKSEKÖĞRETİMDE PREKARİTE VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

3.1. 50 d Maddesi Kapsamındaki Öğretim Elemanları 

2547 sayılı kanunun 50/d maddesi, bu statüde çalışan öğretim elemanla-

rının / araştırma görevlilerinin, Devlet üniversitelerinde lisans üstü eğitim sü-

reçleri boyunca geçici kadroyla görev yapmaları durumunu ifade etmektedir. 

Yüksek lisans mezuniyeti sonrasında kadrosunun devam etmesini isteyen ilgili 

öğretim elemanı / araştırma görevlisi belirli bir süre içerisinde doktora progra-

mına kabul almak zorundadır.  

50 d kadrosuna atananlar lisans üstü eğitimleri tamamlanana kadar belli 

sürelerle (genelde 1 yıl) bu kadroya atanırlar. Bu süre azami eğitim süresini aş-

mamak üzere belirlenen sürelerde yenilenir. Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim 

Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş 

Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in 7 nci maddesinin 1 

inci fıkrası uyarınca, kişilerin 50/d araştırma görevlisi kadrosuna atanabilmesi 

için azami öğrenim süreleri içinde bulunan aktif lisansüstü öğrencisi olması zo-
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runludur. Bu durum vakıf üniversitelerinde farklılık gösterebilir. Yükseköğre-

tim kurumu 2018’e kadar belli dönemlerde bu güvencesizlik sorununa çözüm 

üretmek için, 50 d maddesi (geçici kadro) kapsamındaki araştırma görevlileri-

nin 33 a maddesi (daimi kadro) kapsamındaki kadrolara geçişine izin vermiştir. 

Ancak 1 Ocak 2018 tarihinde yapılan düzenleme ile artık böyle bir geçiş müm-

kün görülmemektedir. Bu durum şüphesiz yüksek lisans ve doktora eğitimini 

tamamlamış ancak kadro alamadığı için yükseköğretim kurumuyla ilişkisi kesil-

miş nitelikli işsiz bir kitleyi ortaya çıkarmaktadır. Bu çalışmada 50 d maddesi 

kapsamında yükseköğretim kurumlarında çalışan araştırma görevlilerinin ilgili 

maddeden kaynaklı güvencesiz süreçten nasıl etkilendiklerini ortaya koymak-

tadır. Çalışma kapsamında 5 araştırma görevlisi ile derinlemesine mülakat ya-

pılarak güvencesiz çalışmanın nedenleri ve sonuçları üzerinde bir değerlen-

dirme yapılmıştır. 

3.2.Nitel Saha Çalışması 

3.2.1.Çalışmanın Amacı ve Hedefi 

Bu çalışma, yine emek ve bilgi yoğun yükseköğretim alanında prekarite 

kavramını bu alanın önemli aktörleri olan “araştırma görevlileri” bağlamında 

ele almayı amaçlamaktadır. Çalışmada literatür taraması yorumlayıcı analiz 

bağlamında eleştirel olarak incelenmiştir. Çalışmada “50 d maddesi” kapsa-

mında güvencesizlik sorunuyla karşı karşıya kalan araştırma görevlilerinin 

konu ile ilgili düşüncelerinin ortaya konulması hedeflenmiştir. Çalışma tanımla-

yıcı bir özelliğe sahip olup, güvencesizlik sorununu yükseköğretim alanında or-

taya koymayı amaçlamaktadır. 

3.2.2.Çalışmanın Yöntemi 

Çalışma kapsamında olasılığa dayalı olmayan örnekleme yöntemi ile seçi-

len “50 d maddesi kapsamındaki araştırma görevlileri” ile yarı biçimsel – yarı 

yapılandırılmış mülakat yapılarak, elde edilen veriler, içerik analizi tekniği ile 

yorumlanmıştır. Çalışmanın sonuç kısmında ise, içerik analizi ile elde edilen bul-

gular ve literatür taramasından hareketle bu temel soruna çözüm getirebilecek 

önerilerin ortaya konulması hedeflenmiştir. Çalışma kapsamında seçilen 5 araş-

tırma görevlisi ile derinlemesine görüşmeler yapılmıştır. Görüşmeler her bir ka-

tılımcı için ortalama 60-75 dakika sürmüştür. Elde edilen bulgular içerik analizi 

yöntemi ile analiz edilerek yorumlanmıştır. Çalışmada literatürden hareketle 

güvencesizliği tanımlayan 3 temel boyut belirlenmiştir (Savage ve diğerleri, 

2013). Bu boyutlar, sosyo-ekonomik boyut, psikolojik boyut ve gelecek kaygısı 

olarak ifade edilebilir. Katılımcılarla yapılan mülakatlardan elde edilen veriler 

belirlenen boyutlar kapsamında kategorize edilmiştir.  
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3.2.3.Çalışmanın Kısıtları 

Çalışma gerek kullanılan yöntem gerekse örneklem grubunun niceliği ba-

kımından bir genelleme yapmaktan uzaktır. Bu yönü çalışmanın en büyük kıstı 

olarak değerlendirilebilir. Ancak çalışmada olasılığa dayalı olmayan örnekleme 

yöntemlerinden kartopu örnekleme yöntemi kullanılarak belirlenen 5 araş-

tırma görevlisinden elde edilen veriler bir son söz söylemek için yeterli olmasa 

da genel bir fikir vermesi boyutunda oldukça önemlidir. 

3.2.4.Çalışmanın Bulguları 

Çalışmada literatürden hareketle prekarite kavramının karşılığı olarak 

görülen güvencesizliği tanımlayan 3 temel boyut belirlenmiştir (Savage ve di-

ğerleri, 2013). Bu boyutlar, sosyo-ekonomik boyut, psikolojik boyut ve gelecek 

kaygısı olarak ifade edilebilir. Belirlenen boyutlar çalışmada verilerin anali-

zinde kullanılacak içerik analizindeki temaları da ifade etmektedir. 

 

Tema 1: Güvencesizlikte Sosyo-Ekonomik Boyut 
Katılımcı 1 Akademisyenlik ideallerim sonucunda tercih ettiğim bir meslek. 50 

d geçici kadroda olmak, daimi kadroda olanlara göre bir baskı oluş-
turuyor. Sosyo-ekonomik yaşantımı etkiliyor. Uzun vadeli ekonomik 
planlar yapamıyorum. 

Katılımcı 2 Yüksek lisans ve doktora eğitimleri alıp işsiz kalma fikri şüphesiz 
ekonomik durumumu etkiliyor. Hayatıma yön veremiyorum maale-
def. 

Katılımcı 3 Geçici bir kadroda çalışmak sosyal hayatımı etkiliyor. Sonuçta her an 
işimi kaybetme riskiyle karşı karşıyayım. Yüksek lisans sürecinde 
doktoraya kabul alacak mıyım riski, doktora sonrasında doktor öğ-
retim üyesi kadrosuna atanabilecek miyim düşüncesi hayatımı tama-
men etkiliyor. İşin ekonomik boyutu da ayrı bir sorun. 

Katılımcı 4 Araştırma görevliliği mesleğimi severek yapıyorum. Ancak işimi kay-
betme olasılığı sosyal hayatımı ve ekonomik yaşamımı etkiliyor. Et-
rafımdaki herkes beni öğrenci gibi görüyor. Sonuçta en iyi ihtimalle 
doktoramı bitirdiğimde 30 yaşımı aşmış olacağım. Kadroya atana-
mazsam ne iş yaparım? İster istemez insan bunları düşünüyor. 

Katılımcı 5 Geçici kadroda olmak ekonomik olarak gelecek planı yapmamı en-
gelliyor. Bu durum sosyal yaşantımı da etkiliyor, kendimi bir meslek 
sahibi gibi değil, hep bir öğrenci gibi hissetmeme neden oluyor.  

 

Değerlendirme:  

Katılımcılar güvencesizlik durumunun sosyo-ekonomik etkileri üzerinde 

benzer bir değerlendirme de bulunmuştur. Mülakatlar neticesinde elde edilen 

veriler araştırma görevlilerinin işlerini her an kaybetme düşüncesi içerisinde 
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olduklarını bu yüzden de gelecek ile ilgili ekonomik bir plan yapamadıklarını ve 

bu durumun sosyal yaşantılarını da etkilediğini ortaya koymaktadır. 

 

Tema 2: Güvencesizlikte Psikolojik Boyut 
Katılımcı 1 Güvencesiz çalışma psikolojimi derinden etkiliyor, bu durum çalışma 

ortamındaki performansımı ve kurum bağlılığımı da düşürüyor. 
Katılımcı 2 İşimi her ne kadar çok severek yapsam da işimle ilgili bir güvencemin 

olmaması motivasyonumu ve planlarımı olumsuz yönde etkiliyor. 
Katılımcı 3 Sürekli geleceğim ne olacak diye düşünüyorum. Kaygı seviyem üst 

noktada. İşimi kaybetmek istemiyorum. 
Katılımcı 4 Doktoram bitmek üzere, uykularım kaçıyor. Ne yapacağımı bilemiyo-

rum.  
Katılımcı 5 Çalışma ortamımı çok seviyor, yaptığım işin tam bana uygun oldu-

ğunu düşünüyorum. Nitelik olarak kadro alamasam da iş bulabilecek 
durumdayım ama ben bu işi yapmak, akademisyen olmak istiyorum. 
Bu mesleği yapamama olasılığı psikolojimi ister istemez etkiliyor. 

  

Değerlendirme:  

Çalışma kapsamında katılımcılarla yapılan görüşmelerde çalışma orta-

mındaki güvencesizlik durumunun psikolojilerini nasıl etkilediği sorgulanmış-

tır. Yapılan mülakatlardan neticesinde katılımcılar güvencesiz çalışmamın ve iş-

lerini kaybetme durumunun tüm yaşantılarını etkilediğini, bu durumun kaygı 

düzeylerini arttırdığını ve psikolojilerini etkilediğini ifade etmişlerdir. 

 

Tema 3: Güvencesizlikte Gelecek Kaygısı Boyutu: 
Katılımcı 1 Beni bu durumda en çok endişelendiren konu gelecek kaygısıdır. Bu 

kadar emek verip akademide devam edememe düşüncesi, başka ne iş 
yaparım düşüncesi beni çok rahatsız ediyor. 

Katılımcı 2 Güvencesiz çalışma geleceğimi şekillendirmeme engel olmaktadır. 
Kadro beklemek ayrı, işsizlik kalmak ayrı şeyler. Güvenceli kadroda 
olsanız Doktora bittikten sonra kadro bekleyip çalışmaya devam 
edersiniz. Ancak 50 d maddesi kapsamında doktora bittiği gibi kadro 
alamıyorsanız işssiz kalıyorsunuz. Bunun yarattığı etki çok farklı. Yo-
ğun gelecek kaygısı taşıyorum. 

Katılımcı 3 Geleceğime yön verememek, ne yapacağımı bilememek beni çok et-
kiliyor. Bu durum akademik performansımı da etkiliyor. 

Katılımcı 4 Belki başta bilerek bu kadroyu kabul ediyoruz. Ama süreç ilerledikçe, 
yaş da ilerledikçe geleceğim ne olacak, işşsiz kalırsam ne yaparım gibi 
düşünceler sizi etkiliyor. 

Katılımcı 5 50 d maddesi kapsamındaki kadroya sahip plan herkes bence gelecek 
kaygısı taşıyordur. Çünkü belirsizlik en üst seviyede. 
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Değerlendirme:  

Güvencesiz çalışmanın boyutlarından gelecek kaygısı boyutu katılımcılar 

üzerinde sorgulandığında, katılımcıların birçoğu 50 d maddesi kapsamında ça-

lışmalarının üzerlerinde ciddi baskılar oluşturduğunu ve bu baskıların en temel 

nedenlerinden birinin geleceklerine yön verememek, gelecek kaygısı olduğunu 

ifade etmişlerdir.  

 

4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Emek literatüründe güvencesizlik, güvencesizleştirme anlamlarına gelen 

prekarite, emeğin etkin rol aldığı tüm sektörlerde karşılaşılan ve çözüm bulun-

ması gereken önemli bir mesele olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışma, yük-

seköğretim alanında güvencesiz çalışmayı yükseköğretim kurumlarınca 50 d 

maddesi kapsamında istihdam edilen araştırma görevlisi kadrosundakiler öze-

linde ele almıştır. Çalışmada literatür taraması yorumlayıcı analiz bağlamında 

eleştirel olarak tartışılmıştır. Çalışmada yöntem olarak nitel yöntemlerden mü-

lakat tekniği kullanılmıştır. Çalışma kapsamında olasılığa dayalı olmayan örnek-

leme yöntemi ile seçilen 5 katılımcı “50 d maddesi kapsamındaki araştırma gö-

revlileri” ile yarı biçimsel – yarı yapılandırılmış mülakat yapılarak, elde edilen 

veriler, içerik analizi tekniği ile yorumlanmıştır. Bu yorumlama yapılmadan 

önce eldeki verilerin sistematik olarak değerlendirilmesine yardımcı olması 

adına literatür taramasından hareketle güvencesiz çalışmanın etkilerini tanım-

layan 3 temel boyut belirlenmiştir. Bu boyutlar, sosyo-ekonomik boyut, psiko-

lojik boyut ve gelecek kaygısı olarak ifade edilebilir. Belirlenen boyutlar çalış-

mada verilerin analizinde kullanılacak içerik analizindeki temaları da ifade et-

mektedir. 

Katılımcılar ile bu temel boyutların oluşturduğu temalardan hareketle gü-

vencesiz çalışmayı değerlendirmişlerdir. Bu bağlamda 50 d maddesi kapsa-

mında istihdam edilen 5 araştırma görevlisi ile yapılan derinlemesine mülakat 

neticesinde, güvencesizlik durumunun kendilerinde ağır bir psikolojik etki oluş-

turduğu, yoğun gelecek kaygısı taşıdıkları, gelecek ile plan yapamadıklarını, sos-

yal ve ekonomik olarak da bu sürecin kendilerini etkilediğini, bu durumların 

akademik performanslarını, kurum aidiyetlerine yansıdığı sonucuna ulaşılmış-

tır. Tabii ki 5 araştırma görevlisi ile yapılan derinlemesine mülakat verileri yük-

seköğretimdeki tüm araştırma görevlileri için bir genelleme yapılmasına müm-

kün kılmamaktadır. Ancak yükseköğretimde güvencesiz çalışmanın işgörenler 

üzerindeki etkileri hakkında bizlere önemli fikirler sunmaktadır.  
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Bu temel soruna yönelik çalışma kapsamında sunulabilecek öneriler de şu 

şekildedir: 

-50 d uygulaması kaldırılarak tek tip kadro modeline geçiş yapılabilir.  

-Yükseköğretim kurumlarının insan kaynakları planlaması uygulamala-

rını sürdürülebilir bir şekilde yapmaları sağlanarak, yüksek lisans, doktora ya-

pan araştırma görevlisi dağılımı planlama kapsamında yürütülebilir (kadro yı-

ğılması yaşamamak için) 

-Özellikle doktorasını tamamlayan ve kurumla ilişiği kesilecek olan araş-

tırma görevlileri yükseköğretim kurumlarınca yapılan genel insan kaynakları 

planlaması kapsamında ihtiyaç olan kurumlara aktarılabilir. 

-İlgili kişilerin kadro ihtiyaçları hiçbir şekilde yükseköğretim kurumla-

rınca karşılanamıyorsa, başka ihtiyaç olan kamu kurumlarına aktarım sağlana-

bilir 

-50 d uygulamasında ısrarcı olunacaksa da kadro ihtiyacı için mağduriye-

tin azaltılması noktasında ek süreler verilebilir. 

Bu önerileri daha da fazlalaştırmak, detaylandırmak mümkündür. Ancak 

bu çalışmada yükseköğretimde güvencesiz çalışma ile ilgili temel sorun tanım-

lanmış, bu soruna yönelikte genel başlıklar çerçevesinde öneriler sunulmuştur. 

Çalışma bir son söz söyleme iddiası taşımamakta olup, bu alanda yapılacak son-

raki çalışmalar için bir bakış açısı sunmayı amaçlamıştır. 
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1. GİRİŞ 

Yükseköğretimin en temel amacı bilim üretmek ve yüksek nitelikli insan 

kaynağı arzı oluşturmaktır. Bu kapsamda yükseköğretim yönetiminde farklı 

eğitim, öğretim modelleri ve stratejileri geliştirilmiştir.  

Türkiye’de ve Dünya’da uygulanan en yaygın eğitim, öğretim modelleri 

örgün, açık, dışarıdan ve yaygın eğitim olarak ifade edilebilir. Yükseköğretimin 

en önemli aktörleri şüphesiz üniversitelerdir. Bilimsel ve mesleki gelişime hiz-

met eden üniversiteler toplumsal fayda sağlamada da öncü kurumlardır.  

Yükseköğretim kurumları yürüttükleri eğitim, öğretim faaliyetleri ile ev-

rensel kimliklerini ön plana çıkarırlar. Yükseköğretim kurumlarının tüm bu fa-

aliyetlerinde başarı elde edebilmeleri akademik yetenekleri ve yönetim strate-

jileri ile eş değerdir. Bu çalışmada öncelikle yükseköğretim kavramı ele alınmış, 

sonrasında Türkiye ve Avrupa’da yükseköğretimin tarihsel gelişiminden hare-

ketle karşılaştırmalı bir değerlendirme yapılmıştır. Metaverse algısının konu-

şulduğu, blockchain altyapılarının tartışıldığı, dijital dönüşümün etkilerini de-

rinden hissettiğimiz günümüz yeni dünya düzeninde bilgi de boyut değiştir-

mekte olup, yükseköğretim kurumlarının bu değişimlere uygun yeni yönetsel 

stratejiler geliştirmeleri önem arz etmektedir.  

Çalışma Türkiye ve Avrupa’daki yükseköğretim sistemlerini karşılaştır-

malı olarak ele alarak yükseköğretimin geleceği hakkında bir söz söyleme iddi-

ası taşımaktadır. Yeni dünya düzeninde yükseköğretim kurumlarının rolü ne 

olacak? Türkiye’de yükseköğretim sisteminde geleceğe yönelik ne gibi strateji-

ler geliştirilebilir? Çalışmanın temel cevap aradığı sorulardır.  
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Çalışma iki bölümden oluşmakta olup, ilk bölümde kavramsal çerçeve 

oluşturulmuş; ikinci bölümde ise Türkiye ve Avrupa Yükseköğretim sistemleri 

karşılaştırmalı olarak tarihsel bir perspektifte el alınmıştır.  

 

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Yükseköğretim kavramı üniversite, meslek yüksekokulu, akademi, enstitü 

gibi her düzeydeki eğitim ve öğretim faaliyetlerini kapsayan geniş bir yapıdır 

(Binbaşıoğlu, 1988:112). Yükseköğretim Kanunun 3. Maddesinde yükseköğre-

tim kavramı “Milli eğitim sistemi içinde, ortaöğretime dayalı en az dört yarıyılı 

kapsayan eğitim, öğretim faaliyetleri” olarak tanımlanmıştır. Bir başka tanıma 

göre yükseköğretim toplumun fikrini yansıtan kamu düşüncesini geliştiren, özel 

hayat ilişkilerine yön veren bir aktördür (Brown ve Thornton, 1965:6).Yükse-

köğretim denince akla gelen ilk kurum üniversitelerdir. Üniversite kelimesi eti-

molojik olarak Latince universitas dan gelmekte olup “bağımsız tüzel kişiliğe sa-

hip ve ortak çıkarları olan kişiler topluluğu” olarak açıklanmaktadır (Özakpınar, 

1996:3).  

Üniversiteler, akademik yeteneğin, bilimsel üstünlüğün ön planda olduğu 

kurumlardır. Yükseköğretim uygulanan eğitim, öğretim şekillerine göre örgün, 

açık, dışarıdan ve yaygın eğitim olmak üzere 4 temel başlıkta ele alınabilir (YÖK 

Kanunu, md3/u).  

Ancak günümüzde toplumsal ve sosyal yaşamda yaşanan değişim ışığında 

yeni eğitim modellerinden de bahsedilmektedir. Hatta yaşanan pandemi süreci 

ile birlikte açık ve dışarıdan eğitim modellerinin farklı uygulama türleri de 

(senkron, asenkron, sanal sınıf uygulaması, uzaktan sınav sistemleri gibi) ortaya 

çıkmıştır.  

 

3. TARİHSEL GELİŞİM VE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZ 

3.1.Türkiye’de Yükseköğretim Sisteminin Gelişimi 

Türkiye’de Yükseköğretimin tarihsel gelişimine bakıldığında 2547 Sayılı 

Kanun’un Türk Yükseköğretim sisteminin kurumsallaşmasında önemli bir yeri 

olduğu görülmektedir. Türk yükseköğretim sisteminin tarihçesi oldukça eskiye 

dayanmaktadır. Türkiye’de Yükseköğretim kurumlarının ilk başlangıcını med-

reselere dayandırmak yanlış olmaz.  

İlk Türk Medresesi 1067 yılında Bağdat’ta kurulan Nizamiye Medresesi 

olarak ifade edilebilir (Borrows, 1990:5). Osmanlı İmparatorluğunda temel eği-

tim kurumları sivil ve askeri olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Sivil okullar Sıb-
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yan Mektepleri ve Medreseler olarak ifade edilmekte olup; küçük yaştaki çocuk-

ların eğitim, öğretim faaliyetlerinin yürütüldüğü kurumlardır. Medreselerde 

Umumi ve İhtisas Medreseleri olmak üzere 2’ye ayrılmaktadır.  

Umumi Medreselerden bazıları sadece dini eğitim verirken, diğerleri dini 

olmayan eğitim vermekteydi. İhtisas Medreselerinde ise isminden de anlaşıla-

cağı üzere belli bilimsel alanlarda ihtisaslaşma eğitimleri verilmekteydi. Tüm bu 

eğitim alt yapılarından hareketle 1773 yılında “Hendesehane” ya da “Mühendis-

hane-i Bahri-i Hümayün” kurulmuştur. Bu kurum Osmanlı İmparatorluğu döne-

minde ilk açılan yükseköğretim kurumu olarak kabul edilir (Borrows, 1990:5). 

Türk Yükseköğretim sisteminin şekillenmesinde etkili olan bir diğer 

önemli dönem de II. Meşrutiyet dönemidir. Bu dönem eğitim tartışmalarının yo-

ğun olarak yapıldığı bir dönem olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda II. 

Meşrutiyet döneminin eğitim ve öğretim faaliyetlerinde yeni yapılanmanın 

oluşmaya başlamasında etkili olduğu söylenebilir. Türkiye’de Cumhuriyet’in 

ilanı ile birlikte yükseköğretim alanında da önemli, kökten değişimler yaşanmış-

tır. Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye’de yükseköğretim sistemi üzerine çeşitli 

çalışmalar yürütülmüş, ancak ilk kurumsal düzenleme 1946 yılında başlamış ve 

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) nun kurulmasıyla kendisini göstermiştir. 1946 yı-

lına kadar daha dağınık, geleneksel bir yapı görülmekte olup, bu yapının iyileş-

tirilmesi noktasında önemli adımlar atılmıştır (Mertyatak, 1994:1). Özellikle 

1933 yılındaki üniversite reformu batı yükseköğretim modelleriyle yakınlaşma-

nın olduğu, İstanbul Üniversitesi’nin eski yapısının önemli ölçüde değişim gös-

terdiği bir dönem olarak tarihe geçmiştir.  

Özellikle üniversite içindeki yönetsel sistemin oluşturulması (rektör, de-

kan, müdür vb), eğitim ve öğretimde batı standartlarının sağlanmaya başlanıl-

ması bu dönemde kendini göstermektedir. 1934 yılında oluşturulan “İstanbul 

Üniversitesi Talimatnamesi” nde üniversitelerin görevleri şu şekilde tanımlan-

mıştır: 

-Araştırma yapmak, milli kültür ve yüksek bilgiyi yaymak, 

-Devlet ve ülke düzeyindeki işler için kalifiye eleman yetiştirmek (Kavak, 

25). 

O dönemde İstanbul Üniversitesi akademik kadrosunun büyük kısmı Al-

manya’daki Hitler faşizminden kaçan akademisyenlerden oluşmaktaydı. Dola-

yısıyla Türk Yükseköğretim sistemine bu döneminde büyük etkileri olduğu söy-

lenebilir.  
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Sonrasında 1960 yılındaki değişim, 1973 yılında Yükseköğretim Kurulu 

adıyla kurulması gündeme gelen kuruluş için yapılan alt yapı çalışmaları, 12 Ey-

lül 1980 askeri harekât sonrasında belli bir dönem sekteye uğramış, kısıtlama-

lar getirilmiştir. Sonrasında 2547 sayılı kanunla YÖK’ün başlıca görev yetki ve 

sorumluluklarının çerçevesi oluşturulmuştur.  

Türk Yükseköğretim sisteminde bu düzenlemeler ile ulaşılması istenen 

hedefler genel olarak: 

-Yükseköğretim kurumlarının sayısını arttırmak, 

-Eğitim ve öğretim kalitesini yükseltmek, 

-Yükseköğretim Denetleme Kurulu’nun kurulması, 

-Yeter sayıda ve kalitede öğretim elemanı yetiştirmek 

olarak ifade edilebilir (2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu Md. 7). 

Türkiye’de YÖK’ün kuruluşundan sonra yükseköğretim kurumlarında çe-

şitlilik sağlanmış olup, birçok yeni üniversite, enstitü kurulmuştur. 1923-1933 

yılları arasında 1 olan üniversite sayısı, 1947-1972 yılları arasında 9’ya yüksel-

miştir. 1997 yılında ise 70 üniversiteye ulaşılmıştır. Özellikle 1992-1993 yılında 

yeni kurulan 29 üniversite ile önemli bir ivme yakalanmıştır.  

Türkiye’de üniversite yönetim modellerine bakılacak olursa, 1980’li yıl-

lara kadar üç farklı üniversite yönetim modelinden bahsedilmektedir. Bunlar: 

-1933 yılında 2252 sayılı kanun ile Atatürk tarafından oluşturulan üniver-

site reformu 

-1946 yılında 4936 sayılı kanun ile üniversitelere özerklik verilmesi (rek-

tör ve dekan seçimlerinde) 

-Anglo-Sakson modelin ABD’de uygulanan şekli olan belirlenen mütevelli 

heyeti tarafından üniversitenin yönetilmesi (örnek ODTÜ) (Ertuğ, s.32). 

Tüm bu bilgilerden hareketle Türkiye’de yükseköğretim çalışmaları 1933 

yılından itibaren Batı modeline daha yakın bir çizgide ilerlemiştir. 

3.2. Avrupa’da Yükseköğretim Sisteminin Gelişimi 

Batıda yükseköğretimin gelişimini Eflatun’a kadar dayandırmak müm-

kündür. Eflatun’un Academi’sinde günümüz üniversitelerinin protatipini ortaya 

koymuştur.  

Orta Çağ Avrupasında kurulan ilk üniversitelerin İslam Medreselerinden 

etkilendiğini ifade etmek yanlış olmaz. Avrupa da ilk üniversiteler Papa’nın ve 

imparatorun onayı ile kurulan yapılardı. Bu yönüyle o dönemlerde Avrupa da 

özgür bilgiden bahsetmek çok mümkün değildi. 19. Yüzyılın sonlarına doğru 

İtalya’da Bologna Üniversitesi ideal bir üniversite yapılanmasının ilk örneği ola-

rak kabul edilmiştir.  
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Aynı dönemde Fransa, İngiltere ve Almanya’da da yükseköğretim ala-

nında çalışmalar yapılmıştır. Avrupa’daki ilk üniversite yapıları mesleki eğitim 

veren bir geleneğe sahiptir. Ayrıca üniversitelerin devlet ve kilise tarafından ko-

ordine edilen özel yasaları mevcuttur (Santos vd, 2022). 

Avrupa’da üniversiteler kuruluşlarından bugüne ciddi yapısal ve yönetsel 

değişimlere uğramışlardır. Özellikle dijital dönüşüm sürecinde Avrupa’daki üni-

versiteler Ar-Ge çalışmalarına odaklanarak sadece bilgiyi üreten değil bilgiyi ti-

carileştiren bir yapıyı da bürünmüşlerdir (Güler,1994:9). Artık Avrupa’daki 

yükseköğretim kurumları sadece eğitim, öğretim faaliyetlerini yürüten kurum-

lar değil, bilimsel araştırmalar, endüstriyel çalışmalar yürüten uygulamalı araş-

tırmalar yapan, danışmanlık faaliyetleri yürüten ve yaşam boyu eğitime önem 

veren kurumlara dönüşmüşlerdir. 

3.3.Türkiye ve Avrupa Yükseköğretim Sistemi Karşılaştırması 

Türkiye ve Avrupa Yükseköğretim sistemlerinin tarihsel gelişimi ele alın-

dıktan sonra karşılaştırmalı bir analiz yapılacak olursa, Avrupa’nın ilk dönem-

lerde İslam Medreselerinden etkilendiği söylenebilir. Hem Avrupa’da hem Tür-

kiye’de yükseköğretim sisteminin ilk örnekleri gelenekçi bir yapıya sahiptirler.  

Avrupa’da yükseköğretim sistemi üzerinde kilisenin etkisi oldukça bas-

kındır. 19. Yüzyılın sonlarına doğru özellikle İtalya, Fransa, İngiltere ve Al-

manya’da yükseköğretim sistemi ve yükseköğretim yönetimi açısından ciddi 

değişimler ve dönüşümler kendisini göstermiştir. Türkiye’de ve Avrupa’da ül-

kelerin anayasasında eğitim hizmetleriyle ilgili hükümler arasında önemli fark-

lılıklar bulunmamaktadır.  

Özellikle yükseköğretimde Bologna süreci ile birlikte bir standartlaşma 

gelmiş; neredeyse tüm farklar ortadan kalkmıştır (Bygstad vd, 2022). Avrupa’da 

yükseköğretim sistemi eğitim politikalarındaki stratejiler boyutunda Tür-

kiye’den ayrılmaktadır. Avrupa’da bireylerin kendi yetenek ve ilgi alanlarına 

göre en uygun eğitim modeli belirlenirken; Türkiye’de ise toplumun eğitim ihti-

yaçlarını karşılamaya yönelik bir eğitim stratejisi kendisini göstermektedir.  

Eğitim sistemindeki yetki ve denetim boyutunda Türkiye ve Avrupa kar-

şılaştırmasında çok önemli farklar bulunmamaktadır. Her iki modelde de mer-

kezi bir yetkilendirme ve denetim sisteminin mevcut olduğu ifade edilebilir.  

Teknolojik gelişmeler kapsamında Avrupa’daki yükseköğretim kurumları 

araştırma, geliştirme faaliyetlerine önemli bütçeler ayırmakta ve bu faaliyetle-

rin ticarileşmesini desteklemektedir. Türkiye’de de özellikle TÜBİTAK’ın des-

tekleri ve Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin kurulması benzer faaliyetlerin yü-

rütülmesini sağlamaktadır. 
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Dijital dönüşüm sürecine entegrasyon Avrupa’daki yükseköğretim ku-

rumlarında daha hızlı ve etkin bir şekilde gerçekleşirken, Ülkemizde birçok yük-

seköğretim kurumu bu süreci sadece uzaktan eğitim düzenlemeleriyle sınırlı 

tutmuştur.  

Oysa ki dijital dönüşüm süreci, bilgi güvenliği, arttırılmış gerçeklik, bilgiye 

hızlı ulaşım ve bilgi işleme, bilgiyi ticarileştirme, sosyal medya ile eş zamanlı 

uyum gibi konuları da kapsamı içine almaktadır. Yükseköğretim kurumlarının 

bu hızlı değişim ve dönüşüme adaptasyonları için esnek, kurumsal bir yapıda 

olmaları esastır.  

 

4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu çalışma ülkemizde yükseköğretimin gelişim sürecini bu gelişmeler ışı-

ğında yükseköğretim yönetiminin geleceğini Türkiye ve Avrupa Yükseköğretim 

yönetimi özelinde karşılaştırmalı olarak değerlendirmiştir. Bu değerlendirme 

yapılırken Avrupa’da ve Türkiye’de yükseköğretim sisteminin tarihsel gelişi-

minden bahsedilmiştir.  

Tarihsel gelişim süreci incelendiğinde hem Türk yükseköğretim siste-

minde hem de Avrupa yükseköğretim sisteminde merkezi bir yapının hâkim ol-

duğu görülmektedir. Avrupa’daki yükseköğretim kurumları bireylerin yetenek-

leri ve beklentilerini dikkate alarak bir eğitim, öğretim sistemi oluştururken, 

Türkiye’de toplumun eğitim ihtiyaçlarını ön planda tutan bir sistemden bahset-

mek mümkündür.  

Özellikle post-endüstriyel dönüşüm süreciyle birlikte dijitalleşmenin ön 

plana çıktığı yeni bir yapılanma görülmektedir. Avrupa bu yapılanmaya daha 

hızlı karşılık verirken, Ülkemizdeki yükseköğretim kurumlarının birçoğu iste-

nen dönüşümü gerçekleştirememiştir. Çalışma kapsamındaki öneriler şu şe-

kilde ifade edilebilir: 

-Dijitalleşme sürecine hızlı adaptasyon, (öğrenciler, akademisyenler, idari 

personeller) 

-Arttırılmış gerçeklik ve bununla ilişkili yeni teknolojilere uyum, (sanal sı-

nıf, sanal lab., sanal kütüphane vb..) 

-Blockchain altyapısını entegre ederek bilgi güvenliğinin üst düzeyde sağ-

lanması, (sınav, transkript, diploma, sertifika vb..) 

-Metaverse altyapısının kullanılarak, yükseköğretim kurumlarının tanı-

nırlığını, ulaşılabilirliğini arttırmak, 

-Sosyal medya araçlarını etkin kullanmak, 

-Uzaktan eğitim ve öğretim araçlarında çeşitlilik, 
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-Eğitim ve öğretim sonucunda elde edilen kazanımların en yüksek ve-

rimde sektöre aktarımı, 

-Bilginin ticarileşmesi, 

-Ar-Ge kültürünün oluşturulması, 

-Fikri, Sınai Haklara önem verme, 

-Sanayi, yükseköğretim iş birliğinin sağlanabilmesi, 

gibi uygulamalar Türk yükseköğretim sisteminin geleceğine yön verecektir. 
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Yunus Emre 

 

1. GİRİŞ 

1240-1320 yılları arasında yaşayan Türk İslâm mutasavvıfı bir şair Yunus 

Emre’nin Eskişehir’in Mihalıçcık ile Sivrihisar ilçeleri arasında yer alan Sarı-

köy’de doğup büyüdüğü kabul edilmektedir. Türk kültür tarihinin önemli bir 

şahsiyeti Yunus Emre, edebiyatımıza kazandırdığı Türkçe eserler ile dönemini 

anlaşılmasına hizmet etmektedir. Yunus Emre’nin hayatına dair ilk ve en geniş 

bilgi Uzun Firdevsî’nin Vilâyetnâme-i Hacı Bektâş-ı Velî eserinde yer almaktadır. 

Çiftçilikle geçinen fakir Yunus, bir süre Hacı Bektâş-ı Velî’nin yanında kalır ve 

ondan manevî nasip ister. Hacı Bektâş-ı Velî onu Ankara’nın Nallıhan ilçesinde 

bulunan döneminin önemli mürşitlerinden Tapduk Emre’ye yönlendirir. Yunus 

kırk yıl Tapduk Emre’ye hizmet ederek manevî nasibini aramıştır. Tapduk 

Emre’nin tekkesinde Rum erenlerinin kurdukları büyük bir mecliste bir gün 

Tapduk Emre, Yunus Emre’ye dönüp, “Yunus, vakit geldi, senin gönül hazinenin 

kilidini açtık, nasibini aldın, Hacı Bektaş’ın işaret ettiği manevî yardım yetişti, ar-

tık sen söyle!” der ve Yunus, coşkuyla söylemeye başlar (Tatçı, 2021).  

Anadolu’nun yanında Rumeli, Azerbaycan ve Ortadoğu seyahatlerinde 

bulunan Yunus Emre’nin hayatı birçok menkıbeler ile aktarmaktadır Bu nedenle 

kültürel bir değer olarak anılması sadece Anadolu coğrafyası ile sınırlı değildir. 
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Farklı milletlerden farklı inançlara sahip birçok insanın duygu ve düşünce dün-

yasında saygın bir yere sahip olan Yunus Emre evrensel bir değer olarak kabul 

edilmektedir (Tatçı, 2008). 

Yunus Emre 13. ve 14. asırda yaşayan bir Türk İslâm mutasavvıfıdır. O, 

Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Hacı Bektaş-ıVelî, Ahî Evren, Şehy Ede Bali, Seyyid 

Mahmud Hayrânî gibi büyük Türk İslâm bilgeleriyle aynı asırda yaşamıştır. M. 

1240 veya1241 yılında Orta Anadolu’da Sivrihisar’ın Sarıköy beldesinde doğan 

Yunus (1320 veya 1321) yılında seksen yaşlarında aynı yerde vefat etmiştir (Al-

tınoluk, 2017; Tatçı, 2021). Anadolu’da Yunus Emre’ye ait olduğuna inanılan 

birçok mezar ve türbe gibi mekânlar bulunmaktadır. Anadolu insanının Yunus 

sevgisinin göstergesi olan bu mezarlardan Sivrihisar, Sarıköy, Karaman ve Or-

taköy’de bulunanların gerçek mezar olduğuna yönelik iddialar daha kuvvetlidir 

(Günay, 1991) 

XIII. yy. sonları XIV. yy. başlarında Anadolu’da kargaşa ve huzursuzluk 

hâkimdir. Moğol saldırıları, beyliklerin ayaklanmaları, Selçuklu İmparator-

luğu’nun çöküşü, ağır vergiler, kuraklık, kıtlık ve yağmacı saldırıları ile müca-

dele Yunus’un yaşadığı bu döneme damgasını vurmuştur. Bu bunalım yılları yar-

gılama, ölüm diriliş gibi Tasavvuf felsefesini beslemiş ve Mevlana, Hacı Bektaşi 

Veli, Ahi Evran, Şeyh Ede Balı, Yunus gibi ilim irfan sahibi tasavvufları doğur-

muştur. Bu yıllarda Anadolu’da süren güvensiz, kargaşa ortamında endişe ve 

korku içindeki halkın arasında diyar diyar gezerek insanlara sevgi, hoşgörü ve 

inanç aşılayarak yaşanan acılara merhem olurken toplumsal birlik ve beraber-

liğe önemli hizmetlerde bulunmuştur (Develi, 2011; Altınoluk, 2017; Kaplan, 

2018). Yunus Emre’nin insanları ahlaki yönden eğitmek onlara değerler açısın-

dan güzel bir şeyler öğretme amacı ile “Risâletü’n-Nushiyye” adlı manzum eseri 

ile fikirlerini ve edebî kişiliğini ortaya koyan şiirlerinin bulunduğu “Dîvân”ı ol-

mak üzere iki eseri mevcuttur (Ilgınlar, 2005; Demirtaş, 2014; Çakıroğlu, 2015). 

Bilimsel araştırmalar gün geçtikçe artan bir hızla gelişme göstermektedir. 

Ulusal bilim politikasının yürütülmesinde en önemli enstrümanlardan biri olan 

lisansüstü eğitim sırasında edinilen bilgi, üretken ve eleştiren bir düşünce tar-

zıyla tez çalışmalarında kullanılmaktadır. Hazırlanan tezler ulusal veya evrensel 

gelişmeye yaptıkları katkı ve alanında fark edilen veya öngörülen bir problemin 

çözümünde oynadığı rol ile değer kazanmaktadır. Lisansüstü çalışmalar bir ül-

kede konuya verilen önemi sergilemektedir. Şöyle ki ülkenin genel iç ve dış po-

litikası veya eğitim-bilim-teknoloji stratejilerine göre lisansüstü tezlerde ele alı-

nan konular eğilim göstermektedir. Bir konu üzerinde yapılan bilimsel çalışma-

lar ve daha önce yapılmış bilimsel çalışmaların analizi ve incelenmesi ilgili ko-

nunun hak ettiği değeri alabilmesinde etkin yöntemlerden biridir.  
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Ele alınan bu çalışmada, Yunus Emre ile ilgili bilimsel araştırmaların geç-

mişten bu güne mevcut durumu tespit edilerek konunun yarınına yönelik araş-

tırmalara ışık tutulacaktır. Herhangi bir bilim dalında veya alanda gerçekleştiri-

len bilimsel araştırmaların incelenmesinde ve konunun profilinin tespitinde en 

çok kullanılan araştırma tekniklerinden biri de bibliyometrik analizdir 

(Al,2008). 

2021 yılı Turizm ve Kültür Bakanlığınca Yunus Emre yılı ilan edilmiştir. 

Türkiye’de Yunus Emre ile ilgili lisansüstü tezlerin durumu üzerine merak oluş-

muştur. Yüksek Öğrenim Kurumu Ulusal Tez Merkezi veri tabanında dünya lite-

ratürüne mal olmuş bazı kişiler üzerine inceleme yapılmıştır. Türkiye’de hazır-

lanış tezlerin isminde Tolstoy olan 24, Goethe 24, Dostoyevski 33, Shakespeare 

140 ve Mevlana geçen 174 adet tez olduğu tespit edilmiştir. Türklerin atlı gö-

çebe medeniyetinden yerleşik medeniyete ve Arap-Fars kültür dairesine geçiş 

döneminin temsilcisi olarak görülen (Günay, 1991)Yunus Emre ile ilgili kaç tez 

olduğu ve konu alanları merak edilmiştir.  

 

2. ÇALIŞMANIN AMACI 

Bu çalışmanın amacı Tasavvufî Tekke Edebiyatının en önemli isimlerin-

den biri olarak kabul edilen Yunus Emre ile ilgili Yüksek Öğretim Kurumu Ulusal 

Tez Merkezi veri tabanında yer alan lisansüstü tezleri bibliyometrik analiz tek-

niğinden yararlanarak farklı değişkenler açısından incelemektir. Bu amaç doğ-

rultusunda aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır; Türkiye’de Yunus Emre ile il-

gili, 

1. yazılan tezlerin türü nedir ve bu tezlerin yazıldığı yıllara ve yazar cinsi-

yetine göre dağılımı nedir? 

2. yazılan tezlerin üniversitelerine, enstitülerine, ana bilim dallarına ve bi-

lim dallarına göre dağılımı nedir? 

3. yazılan tezlerin konularına göre dağılımı nedir? 

4. yazılan tezlerin yöntemlerine göre dağılımı nedir? 

5. hazırlanan tezlerde kullanılan anahtar kelimeler nelerdir? 

6. hazırlanan tezlerin danışman unvanları ve sayfa sayıları nedir?  

Lisansüstü tezlerin incelendiği bibliyometrik çalışmalarda, “tez türü”, 

“araştırma konuları”, “tezlerin tamamlandığı üniversite” , “tezlerin tamamlan-

dığı enstitü”,“tezlerin tamamlandığı anabilim dalı”, “tezlerin yayınlandığı yıl”, 

“tez sayıları”, “anahtar kelimeler”, “araştırma yöntemleri” ve “örneklem grup-

ları” en fazla kullanılan parametreler arasında olduğu görülmektedir (Oğuzba-
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laban; 2019). Yapılan literatür taraması sonucunda, Yunus Emre ili ilgili hazır-

lanan tezler ile ilgili herhangi bir doküman incelemesi veya bibliyometrik çalış-

maya ulaşılamadığından dolayı literatürdeki bu boşluğu doldurmak amacıyla 

Yunus Emre üzerine hazırlanmış tezler incelenmiştir. 

 

3. YÖNTEM 

Bu çalışmada Türkiye’de 2022 yılına kadar “Yunus Emre” üzerine yazılan 

lisansüstü tezleri, bazı değişkenler açısından bibliyometrik analizini yapmak 

amaçlanmaktadır. Araştırmada doküman incelemesi yöntemi kullanılmış olup 

betimsel bir çalışmadır. Belge-doküman incelemesi hedeflenen olay ya da olgu-

lar hakkında yazılı bilgi içeren kaynakların ayrıntılı biçimde analiz edilmesidir 

(Güçlü Nergiz, 2014; Batur ve Özcan, 2020). Bibliometrik araştırmalar belirli bir 

alandaki dergi, kitap, makale gibi bilimsel yayınların yıl, yazar, konu, kurum, atıf, 

anahtar kelimeler gibibelirli özelliklerini matematiksel ve istatistiksel araçlar 

kullanarak analiz ederek ilgili alanda bilimsel üretimle ilgili çeşitli bulgulara ula-

şan yöntemler bütünüdür(Çiftçi vd, 2016; Kurutkan ve Orhan, 2018; Şimşir, 

2021). 

 

4. SINIRLIKLAR 

Bu araştırma; tasavvuf şahsiyeti Yunus Emre”, Yüksek Öğretim Kurulu-

nun Ulusal Tez Merkezi Veri Tabanında 31.12.2021 tarihine kadar yer alan li-

sansüstü tezler ile sınırlandırılmıştır. 

 

5. VERİ TOPLAM ARAÇLARI VE VERİ TOPLAMA SÜRECİ 

Araştırmada veri toplama aracı olarak Yüksek Öğretim Kurulunun ulusal 

tez merkezi web sitesi veri tabanı kullanılmıştır. Yüksek Öğretim Kurulunun 

ulusal tez web sitesinde ulaşılamayan tezlere üniversitelerin açık erişim siste-

minden ve daha önce Yunus Emre ile ilgili yapılan analiz çalışmalarından ulaşıl-

mıştır. Veri toplama süreci iki aşamadan oluşmaktadır. Birinci aşamada, 2021 

yılı sonuna kadar “ Yunus Emre” üzerine yazılan tezlerin tespiti yapılmıştır. Veri 

toplama sürecinde tez tarama işlemi “Yunus Emre” anahtar kelimesi üzerinden 

yapılmıştır. En son tarama 31.12.2021 tarihinde yapılmıştır. Bu aşamada, tespit 

edilen tezler araştırmacı tarafından farklı değişkenlere göre Excel dosyasına 

kaydedilmiştir. İkinci aşamada ise elde edilen veriler SPSS 20.0 paket progra-

mına aktarılıp, veriler betimsel analiz tekniği ile analiz edilmiş, sıklık yüzde (%) 

ve frekansları (f) belirlenerek tabloları oluşturulmuştur.  
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6. BULGULAR 

Bu bölümünde bulgulara, bahsedilen alt problemlere bir başka ifade ile 

yanıt aranan soruların sırasına göre yer verilmiştir. 

Yunus Emre ile İlgili Hazırlanan Lisansüstü Tezler 

YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanında araştırma yapılırken tez adında 

“Yunus Emre” geçen lisansüstü çalışmalar incelenmeye başlanmıştır. Bu tezler 

arasında tez adında Yunus Emre olan9 tez araştırma kapsamı dışında tutulmuş-

tur. Araştırma kapsamına alınmayan bu tezlerde geçen Yunus Emre kampüs, be-

lediye, sağlık ocağı, hastane, yerleşke, enstitü, yerleşme ve gölet adı olarak geç-

mektedir. Yunus Emre Enstitüleri üzerine 5 tez araştırma kapsamına alınması-

nın nedeni yapılan araştırma enstitünün kuruluş amacına hizmet etmektedir. 

Enstitü ya barışa hizmet etmektedir ya da Türkçenin öğretimine. Bunun da Yu-

nus Emre’nin yaşam felsefesi ile edebi kişiliği ile örtüştüğü düşünülmüştür. 

Bu bölümde öncelikle Yunus Emre ile ilgili lisansüstü tezlerin kabul ediliş 

(hazırlanma) yıllarına göre sıklık analizlerine ilişkin bulgular Tablo 1’degörül-

mektedir. Yapılan araştırmada Yunus Emre ile ilgili 63 yüksek lisans, 10 doktora 

ve 2 sanatta yeterlilik olmak üzere toplam 75 lisansüstü tez tespit edilmiştir. 

Hazırlanan tezlerin yıllara göre dağılımına bakıldığında ilk tezin 1986 yılında 

bir yüksek lisans tezi olduğu görülmektedir. Daha sonraki yıllarda hazırlanan 

tezlerin 1990 ve sonrasındaki yıllarda yapıldığı anlaşılmaktadır. Yunus Emre ile 

ilgili ilk doktora tezi 1990 yılında iki araştırma ile yapılmaya başlanmış ve 1992 

yılında bir 2003 yılında bir, 2013 yılında üç 2015, 2017 ve 2020 yıllarında birer 

ve son olarak da 2021 de üç doktora tezi hazırlanmıştır. 2019 yılı14 yüksek li-

sans tezi ile Yunus Emre ile ilgili en fazla tezin hazırlandığı yıldır (Tablo 1, Şekil 

1). 

 

Tablo 1. Yunus Emre Üzerine Hazırlanan Lisansüstü Tezlerin Yıllara Göre 

Dağılışı 

Türü 
 Yılı 

Top 
86 90 92 95 96 97 03 04 06 07 08 09 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

YL 1 0 1 1 1 1 1 2 1 2 2 3 4 1 5 1 1 2 4 9 14 5 5 63 
Dok-
tora 

0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 1 0 0 1 3 10 

San. 
Yet. 

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

Top-
lam 

1 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 4 4 1 8 1 2 2 5 9 14 6 8 75 
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Şekil 1. Yıllara Göre Yunus Emre Üzerine Hazırlanmış Lisansüstü Tez Tür-

lerinin Dağılışı 
 
1986 ile 2021 yılları arasında yapılan 63 yüksek lisans tezinin 32’si kadın, 

31’i erkek araştırmalar tarafından hazırlanmıştır. Bu zaman zarfında hazırlanan 
10 doktora çalışmasının 7’si, 2 sanatta yeterlilik çalışmasının ise 1’i kadın araş-
tırmacılar tarafından hazırlanmıştır (Tablo 2, Şekil 2).  

 
Tablo 2. Hazırlanan Lisansüstü Tezlerin Yazar Cinsiyetine Göre Durumu 

Yazar Cinsiyet Türü  
YL Doktora San. Yet. Toplam 

Kadın 32 7 1 40 
Erkek 31 3 1 35 
Toplam 63 10 2 75 
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Şekil 2. Yunus Emre Üzerine Hazırlanmış Tezlerin Cinsiyete Göre Dağılışı 

Yunus Emre ile İlgili Lisansüstü Tezlerin Hazırlandığı Üniversiteler, 

Enstitüler 

 
 Şekil 3. Lisansüstü Tezlerin Hazırlandığı Üniversiteler 

 

Yunus Emre üzerine yazılmış lisansüstü tezlerin üniversitelere göre dağı-

lışına bakıldığında ilk tezin Marmara Üniversitesinde hazırlandığı görülmekte-

dir. Aynı üniversitede Yunus Emre ile ilgili 1995 ve 2019 yıllarında iki lisansüstü 

çalışmanın daha yapıldığı tespit edilmiştir. Toplam 75 lisansüstü çalışmanın 7 
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tanesi Selçuk Üniversitesinde, 4’ü Atatürk ve 3’er tanesi de Uludağ, Gazi ve On-

dokuz Mayıs Üniversitelerinde yapılmıştır. 2022 yılına kadar Yunus Emre ile il-

gili 2’şer lisansüstü tez hazırlanan üniversiteler ise Ankara, Mimar Sinan, İnönü, 

Kocaeli, Sakarya, İstanbul Arel, Bahçeşehir, Ankara Sosyal Bilimler, Tokat Gazi-

osmanpaşa, Muş Alpaslan ve Necmettin Erbakan Üniversiteleridir. Türkiye’de 

Afyon Kocatepe, Ahi Evran, Akdeniz, Anadolu, Ankara Hacı Bayram Veli, Baş-

kent, Bolu Abant İzzet Baysal, Cumhuriyet, Çanakkale, Çukurova, Gaziantep, Ge-

lişim, Dicle, Dokuz Eylül, Ege, Erciyes, Fırat, Giresun, Hacettepe, Haliç, Harran, 

İzmir Katip Çelebi, İstanbul Aydın, Karamanoğlu Mehmet Bey, Kırıkkale, Manisa 

Celal Bayar, Trabzon, Üsküdar, Yeditepe ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversite-

lerinde birer lisansüstü çalışmaya ev sahipliği yapmıştır (Şekil 3). 

 

 
Şekil 4. Yunus Emre İle İlgili Lisansüstü Tezlerin Yapıldığı Enstitüler 

 

Türkiye’nin 47 üniversitesinde Yunus Emre üzerine hazırlanmış lisan-

süstü tezlerin %89’u Sosyal Bilimler Enstitüsünde tamamlanmıştır. Eğitim Bi-

limleri ve Lisansüstü Eğitim Enstitülerinde yapılan tezler ise toplam içerisinde 

%4 oranındadır. Selçuk Üniversitesinde bulunan Mevlana Araştırmaları Ensti-

tüsünde hazırlanan lisansüstü tezler ise tüm çalışmaların %3’ünü oluşturmak-

tadır (Şekil 4). 
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Yunus Emre üzerine hazırlanan lisansüstü tezlerin anabilim dallarına 

göre dağılışı incelendiğinde 21 tezin %28 oranı ile oluşturduğu Türk Dili ve Ede-

biyatına ait olduğu anlaşılmaktadır. Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalında 

ise 10 tez yapılmış olup onu, 8 tez ile Türkçe ve Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim 

Dalı gelmektedir. Üçer tane tez Türkçe Eğitimi ve Uluslararası İlişkiler Anabilim 

Dallarında yapılmışken Halkla İlişkiler ve Tanıtım, İslam Tarihi ve Sanatları, Te-

mel İslam Bilimleri, Oyunculuk ve Felsefe Anabilim Dallarının her birinde ise 

ikişer tez hazırlanmıştır. Grafik, Müzikoloji, Müzik, Türk Müziği, Psikoloji, Kom-

pozisyon ve Koro Şefliği, Müzik Bilimleri, Eski Türk Edebiyatı, Sosyoloji, Din Kül-

türü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi, Türk Halk Bilimi, Uygulamalı Psikoloji, Kamu Yö-

netimi, Eğitim Yönetimi ve Denetimi, Ortadoğu ve İslam Ülkeleri Araştırmaları, 

Siyasal Bilimler ve Mütercim Tercümanlık Anabilim Dallarının her birinde ise 

Yunus Emre ile ilgili birer lisansüstü çalışma yapılmıştır (Şekil 5). 

Yunus Emre ile ilgili hazırlanan lisansüstü tezlerin bilim dallarına göre da-

ğılışlarına bakıldığında 12 tez ile Türk Dili ve Edebiyatı ilk sırada yer alırken onu 

8 tez ile Türkçe Eğitimi ve 4 tez ile Eski Türk Edebiyatı Bilim dalları takip et-

mektedir. Felsefe ve Din Bilimleri, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Türk Halk Bilimi 

ve Felsefe Bilim Dallarında üçer tez çalışması yapılmıştır. Alman Dili Edebiyatı, 

Din Felsefesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Kompozisyon ve Koro Şefliği, Yeni Türk 

Dili ve Uluslararası İlişkiler Bilim Dallarında ikişer lisansüstü tez hazırlanmıştır 

(Şekil 6). 
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 Şekil 5. Yunus Emre İle İlgili Lisansüstü Tezlerin Hazırlandığı Ana Bilim 
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 Şekil 6. Yunus Emre Üzerine Hazırlanmış Lisansüstü Tezlerin Hazırlan-

dığı Bilim Dalları 
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Yunus Emre ile ilgili birer tez hazırlanan bilim dalları ise Grafik, Genel Mü-

zikoloji, Türk Müziği, Türk Edebiyatı, Dinler Tarihi, Psikoloji, Dinler Tarihi, Ta-

savvuf Bilimi, Müzik Bilimleri, Türk İslam Edebiyatı, Din Eğitimi, Sosyoloji, Din 

Kültürü Ahlak Bilgisi Eğitimi, İleri Oyunculuk, İslam Tarihi ve Sanatları, Uygula-

malı Psikoloji, Kamu Yönetimi, Küresel Siyaset ve Siyasal Bilimler, Eğitim Yöne-

timi ve Denetimi, Mevlana ve Mevlevilik, Türkçe ve Sosyal Bilgiler Eğitimi, İslam 

Felsefesi, Siyasal Bilimler, Din Psikolojisi, Çeviri ve Kültürel Çalışmalar Bilim 

Dallarıdır.  

Yunus Emre İle İlgili Lisansüstü Tezlerin Konularına Göre Dağılımı 

Konu alanına göre lisansüstü tezler incelendiğinde 17 tez ile Türk Dili ve 

Edebiyatının ilk sırayı aldığı ve onu 12 tez ile Eğitim ve Öğretim ve 10 tez ile Din 

alanına ait olduğu belirlenmiştir. Dilbilim, Müzik, Uluslararası İlişkiler ve Halk 

Bilimi de araştırmacılar tarafından ilgi gören diğer konu alanlarıdır. Sosyoloji, 

Psikoloji ve Halkla İlişkiler konu alanında ikişer lisansüstü çalışma yapılmışken 

Siyasal Bilimler, Sahne ve Görüntü Sanatları, Biyocoğrfaya, Güzel Sanatlar Al-

man Dili ve Edebiyatı konu alanlarında birer çalışma yapıldığı tespit edilmiştir 

(Şekil 7). 

 

 
 Şekil 7. Yunus Emre ile ilgili lisansüstü tezlerin konuları 
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Yunus Emre İle İlgili Lisansüstü Çalışmaların Araştırma Yöntemleri 

Yunus Emre üzerine hazırlanmış 75 lisansüstü tez incelendiğinde hepsi-

nin nitel bir çalışma yaklaşımı ile ele alındığı ve araştırma yöntemi olarak dokü-

man inceleme ve sadece bir tezde içerik analizi tekniğinin kullanıldığı belirlen-

miştir. 

Yunus Emre ile İlgili Lisansüstü Tezlerde Kullanılan Anahtar Kelime-

ler 

Şekil 8’de görüldüğü üzere lisansüstü tezlerde en çok kullanılan anahtar 

kelimenin % 17,55 oranıyla “Yunus Emre” olduğu tespit edilmiştir. Yunus Emre 

ile ilgili tezler araştırma kapsamında olduğu için tespit çok beklenen bir sonuç-

tur. “Kamu Diplomasisi” ve ”Risalettin Nushiyye” anahtar kelimeleri en çok kul-

lanılan anahtar kelimeler olup onları,”divan”,“kültürel diplomasi” ve “ değerler 

eğitimi” takip etmektedir. İnsan, ilahi, melamet, aşk vb. Yunus Emre deyince ilk 

akla gelen kavramların bilimsel araştırmalara anahtar kelime olduğu görülmüş-

tür. 

 
Şekil 8. Yunus Emre Üzerine Hazırlanan Tezlerin Anahtar Kelimelerine Ait 

Kelime Bulutu 

 

Yapılan lisansüstü çalışmalar Yunus Emre ile ilgili olduğu için en sık kul-

lanılan anahtar kelimenin Yunus Emre olması doğaldır ve diğer anahtar kelime-

ler bu ismin gölgesinde kalmaktadır. Yunus Emre anahtar kelimesini çıkararak 

oluşturulan kelime bulutunda durum daha iyi görülebilmektedir (Şekil 9). 
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Şekil 9. Yunus Emre ile İlgili Tezlerin Anahtar Kelimelerine Ait Kelime Bu-

lutu (Yunus Emre’siz) 

 

Yunus Emre Üzerine Hazırlanan Lisansüstü Tezlerin Danışman Un-

vanları 

Yunus Emre ile ilgili lisansüstü tezlerin bibliyometrik analizinde danış-

manlık yapan öğretim elemanlarının unvanlarına bakılmıştır. Profesör unva-

nına sahip danışmanların %56 oranı ile çoğunluğu oluşturduğu belirlenmiştir. 

Tez danışmanlarının %28’i Dr. Öğretim Üyesi iken %16’sı Doçent unvanına sa-

hiptir (Şekil 10).  

 

 
 Şekil 10. Yunus Emre ile ilgili hazırlanan lisansüstü tezlerin danışman un-

vanları 
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Şekil 11. Yunus Emre üzerine hazırlanan lisansüstü tezlerin sayfa sayıları 

 

Yunus Emre ilgili hazırlanan tezlerin sayfa sayısına bakıldığında tezlerin 

1/3’ünün 101-150 sayfa aralığında olduğu anlaşılmaktadır. 14 tez 151-200 

sayfa sayısına sahipken, 11 tez 201-250 sayfa aralığında 5 tez 251-300 sayfa 

aralığında hazırlanmıştır. 3 tez 1000 sayfadan fazla iken 9 tez 100 sayfadan az 

hazırlanmıştır. 

 

7. SONUÇ 

Türk düşünce ve edebiyat dünyasının zirve şahsiyetlerinden bir olarak 

kabul edilen Yunus Emre (Günay, 1991) üzerine yapılan lisansüstü çalışmaların 

bibliyometrik analizi sonucunda çalışmaların Türk Dili ve Edebiyatı konu alanı, 

anabilim dalı ve bilim dalında yoğunlaştığı görülmektedir. Yunus Emre’nin ba-

rışçıl ve insan sevgisi yönü bilimsel çalışmalara konu olmuştur. Ancak böyle 

önemli bir şahsiyet üzerine 75 lisansüstü araştırma sayı açısından oldukça ye-

tersizdir. Üstelik Yunus Emre ve eserlerini konu edinen bu araştırmalara 1986 

yılında yüksek lisans, 1990 yılında doktora ile başlanması da oldukça geç kalın-

mış tarihler olarak düşünülmektedir. Türkiye üniversitelerinde 2000’li yıllarda 

Yunus Emre araştırmalarına önem verilmeye başlanmıştır.  
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Yunus Emre konulu yüksek lisans düzeyinde 63 araştırmanın yazarlarının 

cinsiyet dağılımı eşitlik gösterirken 12 doktora çalışmasının yazarlarından 8’i 

kadındır. Doktora düzeyinde araştırma yapan kadın yazarların Yunus Emre ko-

nusuna daha çok ilgi duyduğu anlaşılmıştır. Türkiye’de kadınların toplumda 

temsil düzeyi genellikle erkekler karşısında düşüktür. Ancak bu erkek üstün-

lüğü olan dengesizlik akademi dünyasında kadınlar lehine gittikçe düzelmekte-

dir. 2021 yılı verilerine göre Türkiye genelinde kadın akademisyenlerin oranı 

toplam akademisyen sayısı içinde %45'ün üzerine çıkarken, kadın araştırma gö-

revlilerinin sayısının erkeklerin sayısını geçtiği açıklanmıştır (YÖK,2021). Bu 

oranlar elde edilen bulguları desteklemektedir. 

Türkiye’de 203 üniversite bulunmakta olup yapılan araştırma sonucunda 

47 üniversitenin Yunus Emre konulu lisansüstü araştırmaya ev sahipliği yaptığı 

anlaşılmıştır. 47 üniversite içinde Selçuk Üniversitesi 7 tez ile ilk sırada yer alır-

ken onu Atatürk, Uludağ, Gazi ve Ondokuz Mayıs Üniversiteleri takip etmekte-

dir. Yunus Emre üzerine hazırlanmış lisansüstü tezlerin %89’u Sosyal Bilimler 

Enstitüsünde tamamlanmıştır. Türkiye’de 90’lı yıllarda kurulup 2000’li yıllarda 

etkin bir şekilde eğitim faaliyetlerine katılan Eğitim Bilimleri ve 2010 yıllarında 

kurulan Lisansüstü Eğitim Enstitülerinde yapılan tezlerin oranı ise%4 oranın-

dadır. Selçuk Üniversitesinde bulunan Mevlana Araştırmaları Enstitüsünde ha-

zırlanan lisansüstü tezler tüm çalışmaların %3’ünü oluşturmaktadır. 

Yunus Emre ile ilgili hazırlanan lisansüstü tezlerin %28’i Türk Dili ve Ede-

biyatına anabilim dalında olup onu Felsefe ve Din Bilimleri, Türkçe ve Sosyal 

Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalları takip etmektedir. Genellikle Uluslararası İlişki-

ler Anabilim Dalında Yunus Emre Enstitülerinin misyonu gibi konular ele alınır-

ken, Müzik Anabilim Dalında Yunus Emre Orotoryosu ele alınmaktadır. 

Yunus Emre ile ilgili hazırlanan lisansüstü tezlerin bilim dallarına göre da-

ğılışında yine Türk Dili ve Edebiyatı ilk sırada yer alırken onu Türkçe Eğitimi ve 

Eski Türk Edebiyatı Bilim dalları takip etmektedir. Konu alanına göre lisansüstü 

tezlerin dağılışında yine Türk Dili ve Edebiyatının ilk sırayı alırken onu Eğitim 

ve Öğretim ile Din konu alanı takip etmektedir. Yunus Emre üzerine hazırlanmış 

75 lisansüstü tezin hepsi nitel araştırma yaklaşımında olup tezler doküman in-

celeme yöntemi ile hazırlanmıştır. 

Yunus Emre konulu lisansüstü tezlerde en çok kullanılan anahtar kelime-

lerin (Yunus Emre hariç tutulduğunda) “kamu diplomasisi”, “kültürel diplo-

masi”, “divan” ve “değerler eğitimi” olduğu belirlenmiştir. Yunus Emre ile ilgili 

lisansüstü tezlere danışmanlık yapan öğretim elemanlarının yarıdan fazlasının 

Profesör unvanına sahip olduğu ve araştırma kapsamındaki tezlerin 1/3’ünün 
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101-150 sayfa aralığında hazırlandığı anlaşılmaktadır. Yunus Emre temalı lisan-

süstü tezler erişime açık olup Türkçe yazılmıştır. 

Yunus Emre’nin daha çok anlaşılması ve topluma anlatılabilmesi için daha 

farklı açıdan ele alan “gençlerin bakış açısı”, “z kuşağının bilgi ve algısı” vs. lisan-

süstü çalışmaların ele alınması beklenmektedir.  
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ADNAN MENDERES, KIBRIS VE TÜRK KAMUOYU: 
AĞUSTOS 1955 KIBRIS OLAYLARI KARŞISINDA 

ADNAN MENDERES’İN TEPKİSİ VE TÜRK HALKININ 
DESTEĞİ 

 

Dr. Öğretim Üyesi Ceyda Tuna KOCAOĞLU1 

 

1. GİRİŞ 

14 Mayıs 1950 Seçimleri Türk siyasal hayatında, Adnan Menderes’in de-

yimiyle bir devre son verip bir devri başlatan müstesna bir gün olmuştur (De-

mir, 2010, s. 212). Bu tarihten itibaren Cumhuriyet’in ilanından beri ülkeyi tek 

parti yönetimi altında idare etmiş olan CHP iktidarı sona ermiş ve Demokrat 

Parti yönetimi başlamıştır. 27 Mayıs 1960 Askeri Darbesi ile son bulacak olan 

10 yıllık Demokrat Parti iktidarı, esasında tarım, ticaret ve topraktaki hâkim sı-

nıfların bürokrasiyi dışlayarak iktidar bloğunu kurma girişimiydi. Demokrat 

Parti ve destekçileri için CHP ruhsuz, köksüz, nemrut, hantal, ceberut ve halkın 

değerlerine yabancı bir yönetim anlayışının temsilcisiydi (Kaynar, 2015, s. 31). 

Yeni iktidar CHP’den çok daha fazla bir halk desteğine sahip bir konumu elde 

edebilmiş ve iktidarını bu güce dayandırmıştı. CHP’nin Cumhuriyet’in ilanından 

beri ülkeyi tek başına yönetmesi, muhalefete siyasal hayatta yer vermemesi ve 

dahası devlet ve toplum hayatının hemen her alanını kapsayacak şekilde hızlı 

bir siyasal ve toplumsal dönüştürme politikası takip etmesi, iktidarı çoğu zaman 

halktan uzaklaştırmış ve kamuoyu desteğini büyük ölçüde ortadan kaldırmıştı. 

CHP’nin çoğu zaman halka rağmen uyguladığı modernleştirme politikalarının 

yanında 1939 yılında başlayan ve 1945 yılına kadar acımazsızca devam eden II. 

Dünya Savaşı’nın ağır siyasal ve ekonomik etkileri de CHP’nin halk desteğinin 

azalmasında büyük rol oynamıştır. CHP’nin halktan uzaklaşmasının doğurduğu 

boşluğu Demokrat Parti 1950 seçimlerinde büyük bir fırsata dönüştürdü. De-

mokrat Parti 1951 yılındaki ara seçimlerde de bu halk desteği sayesinde 20 mil-

letvekilliğinden 18’ini kazanmayı başarmıştır (Kaynar, 2015, s. 31) Halk desteği 

                                                           
1 Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi, 
ckocaoglu@bandirma.edu.tr 
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açısından Demokrat Parti oldukça avantajlı bir konumdaydı. Bu arada Demok-

rat Parti iktidarının dış politikada ABD yanlısı politikası da bu avantajlı ko-

numda önemli rol oynadı. Bilindiği üzere II. Dünya Savaşı sonrasında uluslara-

rası politika alanında köklü değişimler olmuş ve dünya siyaseti doğu ve batı 

bloğu olarak iki kutuplu bir hal almıştır. Bir tarafta ABD’nin temsil ettiği liberal-

kapitalist devletler diğer tarafta ise Sovyet Rusya’nın temsil ettiği komünist dev-

letler arasında Soğuk Savaş adı altında kıyasıya yürütülecek olan mücadelede 

Türkiye de 1947 yılından itibaren yerini almış ve Demokrat Parti iktidarı ile bu 

durum daha da netleşmiştir. ABD’nin liderliğinde başlayan Sovyet ve komünizm 

karşıtlığını sistematik bir devlet politikası haline dönüştüren Demokrat Parti ik-

tidarı bu sayede kamuoyu desteğini daha da güçlendirme imkânı bulabilmiştir. 

Uluslararası politikada dış politika tercihini ABD yönünde yapmış olan Demok-

rat Parti iktidarı, sahip olduğu avantajlar sayesinde, iktidarının özellikle ilk ya-

rısında başta tarım olmak üzere ekonomik kalkınma alanında büyük adımlar 

atabilmiştir.2  

Adnan Menderes Hükümetlerine yönelik kamuoyu desteği 10 yıllık De-

mokrat Parti iktidarının ortalarına kadar artarak devam etmiştir. Komünizmle 

mücadelenin de etkisiyle Adnan Menderes Hükümetleri başta milliyetçi ve mu-

hafazakâr kesimler olmak üzere değişik toplum kesimlerinin yoğun desteğini 

almayı başarabilmiştir. Bu kamuoyu desteğinin Türkiye için önemli olan bazı 

milli konularda daha da arttığı anlaşılmaktadır. Bu anlamda 1955 yılı ayrıca öne 

çıkmaktadır. 1955 yılında Yunanistan’ın takip ettiği dış politika, özellikle Kıbrıs 

Rumlarını kışkırtıcı tavırları ve bunun üzerine gelişen hadiseler ve bunun kar-

şısında Adnan Menderes’in ortaya koyduğu tepki Türk kamuoyunda desteğinin 

ciddi bir şekilde artmasına neden olmuştur. Bu çalışmada 1955 yazında gelişen 

Kıbrıs olayları karşısında Adnan Menderes’in tepkisi ve kamuoyunun Adnan 

Menderes ve hükümetine verdiği yoğun destek incelenmeye çalışılacaktır. 

 

2. 1955 KIBRIS OLAYLARI VE ADNAN MENDERES’İN TEPKİSİ 

Kıbrıs, bir sorun olarak, Türk dış politikasında gerçekte 1950 yılı başla-

rından itibaren gündem olmaya başlamıştır. Demokrat Parti iktidarı başladı-

ğında her ne kadar Kıbrıs sorunu için İngiltere’nin “iç işidir” söylemini ön plana 

                                                           
2 Demokrat Parti hükümetleri döneminde ekonomik durum ve kalkınma hamleleri için bkz. Öz-
can, 2015, s. 39-68. 
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çıkarmışsa da bu politika kısa bir sürede tam tersine dönüvermiştir. 1954 yılın-

dan itibaren Demokrat Parti’nin dış politikasında Kıbrıs sorunu “Kıbrıs 

Türk’tür” sloganı ile ifade edilmeye başlanacaktır (Özcan, 2015, s. 115). 

Mayıs 1954 seçimleri sonrasında Adnan Menderes tarafından kurulan 

yeni Demokrat Parti Hükümetiyle birlikte iktidarın Kıbrıs konusundaki izlediği 

politikada çok dikkat çekici bir dönüşüm yaşanacaktır. Bu tarihe kadar Kıbrıs 

sorununda ılımlı bir dil kullanan ve uluslararası politikanın dengelerini gözeten 

iktidar bu tarihten itibaren bu politikadan vazgeçecektir. Mayıs 1954 seçimle-

rinden sonra kurulan hükümette Fatin Rüştü Zorlu’nun Kıbrıs işlerinden so-

rumlu Devlet Bakanı olarak görev alması bu politika değişikliğinin de başlangıcı 

olmuştur. Fatin Rüştü Zorlu başkanlığında bakanlık bünyesinde kurulan Kıbrıs 

özel komisyonuna hükümet tarafından verilen görev politika değişikliğinin en 

önemli göstergesi olmuştur. Buna göre söz konusu komisyon Kıbrıs üzerinde 

Türkiye’nin en az Yunanistan kadar hak sahibi olduğunu belgeleriyle kanıtla-

mak ve sorun çözülünceye kadar Kıbrıs Türkleri’nin baskılara direnmesine des-

tek vermek ile görevli olacaktı (Özcan, 2015, s. 116). 1954 yılı ortalarından iti-

baren, Kıbrıs sorunun hükümetin gündemine iyiden iyiye oturmasında önemli 

bir süreç olmuştur. Yunanistan’ın izniyle kurulan EOKA’nın Kıbrıs adasında İn-

gilizlere yönelik olarak başlattığı silahlı çatışmalar Kıbrıs Türkleri’nin üzerin-

deki baskıları da arttırmış ve adada gerginliği tırmandırmıştır. Kıbrıs ile ilgili bu 

gelişmeler başta hükümet olmak üzere Türk kamuoyunun dikkatini adaya ve 

Kıbrıs sorununa yönelmesine sebep olmuştur. Başta Türkiye’de yaşayan Kıbrıslı 

Türkleri olmak üzere değişik toplum kesimleri Kıbrıs davasına sahip çıkmak ve 

adadaki Türklerin haklarını savunmak üzere hızla örgütlenmelerine zemin ha-

zırlamıştır (Özcan, 2015, s. 117).  

1955 yılı Kıbrıs olaylarının tırmandığı bir süreç olmuştur. Ada sakinleri 

Türkler ve Rumlar arasında giderek artan gerilim Kıbrıs sorununda hükümetin 

çok daha kararlı bir tavır takınmasında önemli rol oynamıştır. Bu arada İngil-

tere’nin Kıbrıs sorununda Türkiye’yi taraf yapma gayretleri ve 29 Ağustos 

1955’te toplanacak olan Londra Konferansı’na Türkiye’yi de davet etmesi, bir 

süredir Kıbrıs sorununu içselleştirmiş olan Demokrat Parti iktidarına da önemli 

bir avantaj sağlamıştır. Çünkü 1954 yılı ortalarından itibaren Yunanistan’ın da 

teşvik ve tahrikleri ile uluslararası bir sorun haline gelmiş olan Kıbrıs sorunu bu 

andan itibaren Türk kamuoyunun da milli bir davası haline dönüşmüştü. Bu du-

rum son zamanlarda Kıbrıs konusunda net bir tavır takınan hükümetin, konu ile 

ilgili olarak güçlü bir kamuoyu desteği almasına da zemin hazırlamıştır. Bu 

arada 1955 yılı başlarından itibaren adada yaşanan çatışmalar ve özellikle 
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EOKA’nın Kıbrıs Türkleri ’ne yönelik giriştiği eylemler Yunanistan’ın Kıbrıs so-

rununu Birleşmiş Milletler gündemine aldırtması hem hükümet hem de Türk 

kamuoyunda büyük bir tepkiye neden olmuştur. 3 Temmuz 1955 tarihinde Kıb-

rıs Türktür Cemiyeti’nin İzmir Şubesi tarafından düzenlenen toplantı halkın bü-

yük desteğini almış ve söz konusu toplantı kısa sürede büyük bir mitinge dönüş-

müştür. Toplantıya Kıbrıs Türktür Cemiyeti Genel Başkanı Hikmet Bil ile mer-

kez genel sekreteri de katılmışlardır. Kültür Park’ta kapalı spor salonunda ger-

çekleşen Kıbrıs toplantısında salonda yer alan dövizler kamuoyunun Kıbrıs ko-

nusundaki bakış açısını göstermesi bakımından oldukça dikkat çekici ifadeleri 

taşıyorlardı. Salonda yer alan dövizlerde “Papas Efendi Moskova’ya !.”, “Kıbrıs 

Türktür ve Türk Kalacaktır”, “Türk Havlamaz Kükrer”, “Sedat Simavi ruhun şad 

olsun” ibareleri yer alıyordu. Toplantıda İzmir Şube Başkanı Fikret Florat, 

“Atina radyosuna göre Türkiye Kıbrıs için harbedemezmiş. Halbuki biz Anadolu-

muzun her karış toprağı için olduğu gibi Kıbrısımız uğrunda da mücadeleye çok-

tan hazırız.” şeklindeki sözleri karşısında salondakiler ayağa kalkarak hep bir-

likte ve yüksek sesle şu yemini yapmışlardır: “Anavatanım, senin için olduğu ka-

dar, Kıbrısımız senin her karış toprağın için de mücadele edeceğimize, seni 

Türk’ten başka hiçbir millete mal etmeyeceğimize namusumuz, vicdanımız ve bü-

tün mukaddesatımız üzerine yemin ederiz” (Hürriyet, 4 Temmuz 1955, s. 2). 

Görüldüğü üzere Kıbrıs davası Türk kamuoyu için artık bir namus mese-

lesine dönüşmüş ve geniş bir destek bulmuştur. Kamuoyunun konuya bakışı ve 

gösterdiği bu hassasiyet Adnan Menderes ve hükümetinin davaya sahip çıkma-

sında Kıbrıs sorununu hükümet olarak içselleştirmelerinde belirleyici bir fak-

tördür. Aynı günlerde hükümet de Kıbrıs sorununu Birleşmiş Milletler’ in gün-

demine alınmasına tepki göstermiştir. Hükümete göre Kıbrıs’ı sorun haline ge-

tiren Yunanistan hükümetidir. Yunan tahrikleri ile adada yaşanan olaylar Türk 

hükümetini ve milletini heyecanlandırmıştır. Adadaki Rumlar Yunanistan tara-

fından silahlandırılmaktadır ve bu durum adada iki toplum arasındaki düşman-

lığı arttırmaktadır. Kıbrıs’taki gelişmelerin Doğu Akdeniz’in güvenliğini tehli-

keye düşürdüğünü savunan Adnan Menderes hükümeti gelişmeler karşısında 

Türk milletinin ve hükümetinin adadaki Türklerin can ve mal güvenliğini sağla-

mak konusunda kararlı olduğunu da kamuoyu ile paylaşmaktan kaçınmamıştır. 

Hükümet konu ile ilgili olarak Birleşmiş Milletler ’in kararını da “yersiz bir ka-

rar” şeklinde değerlendirmiştir (Hürriyet, 4 Temmuz 1955, s. 1). Bununla bir-

likte Türk kamuoyunda, İngiltere tarafından Londra Konferansı’na Türkiye’nin 

de davet edilmesi büyük destek görmüştür. Şükrü Kaya “Kıbrıs Davası ve 



ADNAN MENDERES, KIBRIS VE TÜRK KAMUOYU 

 

71 

Londra’da Yapılacak Üçler Konferansı” başlıklı yazısında bu konuyu etraflıca de-

ğerlendirmiş ve yazısında söz konusu davetin oldukça akıllıca bir iş olduğuna 

dikkat çekmiştir. Kaya, yazısında bu davetin Türkiye’ye adada yaşayan Türkle-

rin haklarını savunma fırsatı tanıması ve ada üzerindeki haklarını uluslararası 

bir ortamda ifade etmesi imkânı tanıması bakımlarından önemli bir gelişme ola-

rak değerlendirmiştir (Hürriyet, 7 Temmuz 1955, s. 2). M. Feridun Bellisar da 

“Kıbrıs’ın Çilesi” başlıklı yazısında aynı konuyu ele almış ve Kıbrıs sorunun ge-

linen noktada İngiltere tarafından takip edilen yanlış politikalardan dolayı iyice 

içinden çıkılmaz hala geldiği iddiasında bulunmuştur. İngiltere’nin adadaki 

Rumların bir gün Sovyet etkisinde olarak komünizme kayabileceğini hiç hesap 

etmediğine dikkat çekilen yazıda, bu tehlike karşısında geç uyanan İngiltere’nin 

Türkiye’yi de taraf haline getirmeye çalıştığını ileri sürmüştür. Kıbrıs’ın Mos-

kova’nın emrine girme tehlikesinin giderek arttığı bir ortamda İngiltere’nin ger-

çeklerin farkına vararak Türkiye’yi taraf haline getirmesinin akılcı bir politika 

olduğunu vurgulayarak şu değerlendirmeyi yapmıştır: “Bir rivayete göre 1952 

de, Adnan Menderes’in Londra’yı ziyareti esnasında, Sir Winston Churchill, Başve-

kilimize İngiltere’nin öteden beri Türk aleyhtarı bir siyaset gütmekle hata ettiğini 

şimdi anladığını ve bu hatayı tashih etmek yolunu tuttuğunu söylemiş. Bizim de 

istediğimiz başka bir şey değildir. Madem ki İngilizler Yakın Şarkın ve Akdeniz’in 

en kuvvetli kalesi ve Anadolu sahillerinde Türk vatanının bir parçası olan Kıbrıs’a 

bir vazife ile yerleşmiş bulunuyorlar, şimdilik orada kalsınlar, fakat adalı Rumlara 

Yunan Tahakkümünü sağlayacak haklar vermekten kaçınsınlar. Yoksa İngiltere 

ve Yunanistan ile ittifakımız sadece kâğıt üzerinde kalır. İkinci bir Batı Trakya fa-

ciasına tahammülümüz kalmamıştır. Türkiye’nin en nazik bir bölgesinde yeni bir 

Yunanistan’ın hem de üstelik kızıl bir Yunanistan’ın komşuluğunu istemiyoruz. 

Çünkü Kıbrıs kızılları ada Yunanistan’a ilhak edildiği takdirde Yunanistan’ı komü-

nistleştirmek için harekete geçeceklerini saklamıyorlar. Kıbrıs’ta zengin bir teşki-

lata bağlı dört bin kadar komünist vardır. Fakat Başpapas Makarios olduğu halde 

bütün ilhakçılar komünistlerle beraberdirler. Atina hükümetinin adada asayişi te-

min ve kurulu nizamı muhafaza etmesi ihtimali yoktur. Buna mukabil Kıbrıs kızıl-

larının Yunanistan’daki komünistlerle birleşerek hükümeti devirme ihtimali kuv-

vetlidir” (Hürriyet, 11 Temmuz 1955, s. 2.) Yazar bu değerlendirmesiyle Kıb-

rıs’ın Rus komünizminin tesiri altına girdiği ve bunu hem Türkiye hem de İngil-

tere için büyük tehlike yarattığı hususuna dikkatleri çekmiştir. 

İngiltere’nin Kıbrıs politikasında değişikliğe gitmesi ve Londra Konfe-

ransı’na Türkiye’yi de davet etmesi ulusal basında geniş yer bulurken, aynı gün-

lerde gazetelerde Kıbrıs’ta Rum terör örgütleri tarafından yapılan saldırılar ve 
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Rum gazetelerinde yer alan Türkleri rahatsız edici haberler de geniş yer tut-

maya başlamıştır (Hürriyet, 14 Temmuz 1955, s. 1-2). 

Bir süredir Kıbrıs’ta yaşanan gerginlikler, başta EOKA olmak üzere Rum 

terör örgütlerinin adada yaşayan Türklere yönelik olarak giderek artan baskı ve 

saldırılar adada Türkler aleyhinde bir durumun ortaya çıkmasına neden oldu. 

Bu arada Kıbrıs’ta yaşanan bu olaylar başta Hükümet olmak üzere Türk toplu-

mun değişik kesimlerince de yakından takip edilmekteydi. Özellikle Kıbrıs’tan 

gelen haberler Türk kamuoyunda öfke ve heyecan uyandırıyordu. 16 Ağustos 

1955’te Kıbrıs Türktür Cemiyeti Genel Başkanı Hikmet Bil tarafından cemiyetin 

şubelerine Kıbrıs’tan gelen haberlere dayanarak, bir mektup gönderilmiştir. Bu 

mektupta Yunanistan tarafından Kıbrıs’ta yaşayan Türklere yönelik bir katlia-

mın planlandığı bildiriliyor ve Türk anavatanından gelecek erkekçe sesten kor-

kulacağı ve çerçevede “uygun biçimde tepki verilmesi” gerektiği belirtiliyordu. 

Bu gelişmeler üzerine Kıbrıs Türktür Cemiyeti ve şubeleri faaliyetlerini yoğun-

laştırmaya başladı (Özcan, 2015, s. 118). 

 Son gelişmeler ve bu haber Türk kamuoyunda büyük heyecan yarattığı 

gibi hükümetin de tepkisini aldı. Başvekil Adnan Menderes, Londra Konferansı 

öncesinde 24 Ağustos 1955’te Liman lokantasında bazı basın mensuplarına ver-

diği beyanat ile sadece Kıbrıs olayları hakkında hükümetinin tavrını ortaya koy-

makla kalmamış bu sayede Türk kamuoyunda, özellikle geniş toplum kesimleri 

nazarında büyük övgü ve desteği almayı da başarmıştır. Adnan Menderes’in ol-

dukça sert ve kararlı beyanatı kamuoyunda Başvekile yönelik sevgi ve sempatiyi 

arttırmış ve yoğun bir ilgiye neden olmuştur.24 Ağustos akşamı Liman Lokan-

tasındaki toplantıya İstanbul, Ankara ve İzmir gazetelerinin sahiplerinin dışında 

Londra Konferansı’na katılacak olan heyetin başkanı Dış İşleri Bakanı Fatin 

Rüştü Zorlu, Milli Savunma Bakanı Ethem Menderes, Dış İşleri Bakanlığı Genel 

Sekreteri Büyük Elçi Muharrem Nuri, Devlet Bakanı Dr. Mükerrem Sarol, Sağlık 

Bakanı Dr. Behçet Uz beyler ile Demokrat Parti İstanbul İl Başkanı ve yönetim 

kurulu üyeleri katılmışlardır. Adnan Menderes bu toplantıda Kıbrıs sorunu ve 

gelişen olaylara yönelik beyanatında önce İngiltere’ye verilen son Türk notası 

hakkında açıklamalarda bulunmuştur. Menderes, İngiltere’ye verilen nota ile 

Kıbrıs’ta yaşayan Türklerin karşı karşıya kaldıkları tehlikeden duydukları endi-

şeyi dile getirdiklerini belirttikten başka bu nota ile İngiltere hükümetinin görev 

ve yetkilerine bir müdahale anlamına gelmediğine de dikkat çekmiştir. Kıbrıs 

sorununda Türk hükümetinin oldukça soğukkanlı hareket ettiğini belirten Men-

deres, sorunun başından beri ilgili ilgisiz bir çok ülkenin konu ile ilgili konuş-

tuklarını ancak Türk hükümeti olarak sükuneti koruduklarına ve böylece Türk-
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Yunan dostluğuna ne kadar önem verdiklerini ortaya koyduklarına da dikkat 

çektikten sonra konuşmasında şu hususlara değinmiştir: “İşler, hiçbir tedbirin 

tesir etmeyeceği bir sahaya götürülmeden önce, belki makul bir hal yoluna gidilir 

ümidiyle huzurunuzda konuşmaktayım. Bu ana kadar olan sabır ve sükutumuzun 

bu konuşmamıza lazım gelen haklı ehemmiyetin verilmesini icap ettirecek esaslı 

bir amil teşkil ettiğini de kaniim. Yunanlı dostlarımız yalnız kendileri için değil, 

fakat aynı zamanda bizim için ve bütün dünya için de ortaya bir dert atmış bulu-

nuyorlar. Yunanistan ve sair yerlerde bir takım tahrikçilerin sözlerine, iddia ve 

yaygaralarına bakılacak olursa, Kıbrıs Yunanistan’a ilhak edilmediği takdirde 

gökler yere çökecektir. Hakikati halde, farzımuhal böyle bir hal vuku bulsa dahi 

Yunanistan’ın ne iktisaden, ne siyaset ne de askerlikçe zerre kadar kuvvetlenmesi 

şöyle dursun, hem kendisini, hem de kendisinin mensup bulunduğu hür milletler 

camiasını zaafa uğratmaktan başka bir şey elde etmeyeceği bir hakikattir” (Hür-

riyet, 25 Ağustos 1955, s. 1). Menderes bu değerlendirmesi ile Kıbrıs sorununun 

temelinde Yunanistan’ın olduğunu ileri sürerek Yunanistan’ın Kıbrıs’ı ilhak gay-

retlerinin dünya barışına büyük zarar vereceğine vurgu yapmıştır. Rum tahrik-

çiler tarafından 28 Ağustos’ta Kıbrıs’ta Türklere yönelik büyük bir katliamın 

gerçekleşeceğine dair ortaya attıkları iddiaların Türk hükümetini endişeye sevk 

ettiği ve heyecanlandırdığına dikkat çeken Menderes, hükümetinin buna hiç ih-

timal vermediğini ve İngiliz hükümetinin de böyle bir durumda gereğini yapa-

cağına inandıklarını ifade ettikten sonra konuşmasına şu şekilde devam etmiş-

tir: “Ani bir hareket, şuursuz ve caniyane bir teşebbüs, telafisi gayri mümkün neti-

celer doğurabilir mi? Maalesef biz bugün bu kadarını dahi teemmül etmek mevki-

ine gelmiş bulunuyoruz. Hareket, ani olabilir. Mahalli hükümet hazırlıksız buluna-

bilir. Oradaki halkımız, son derecelere kadar tahrik edilmiş ve silahlandırılmış bir 

ekseriyet karşısında masum, hareketsiz ve silahsız bulunabilir. Fakat bu hiçbir za-

man onların bir an için dahi müdafaasız kalacakları manasını tazammun etmez. 

Bu bakımdan büyük bir endişe ve heyecan içinde bulunan Kıbrıslı ırkdaşlarımızı 

tatmin etmek ve müsterih kılmak isteriz” (Hürriyet, 25 Ağustos 1955, s. 5). Men-

deres, Yunan Hükümetini uyardıktan ve sağduyulu olmaya çağırdıktan sonra 

konuşmasında, “Bir vatan bir kumaş parçası değildir” sözü ile Ada’da Rumların 

çoğunluğu teşkil ettiklerine dair iddialar hakkında Türk heyetinin görüşünü 

Londra Konferansında layıkıyla ifade edeceğine de vurgu yapmış ve şu sözleri 

sarf etmiştir: “Bir vatan terzinin önündeki kumaş parçası gibi neresinden istenilse 

kesilebilir bir meta değildir. O esas itibariyle etnik hakikatlere dayanmakla bera-

ber, coğrafi, siyasi, iktisadi ve askeri bir bütün teşkil etmek bakımından türlü amil-

lerin tesiri altında tarihi hadiselerin gösterdiği istikamette hudutları çizilen bir 
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coğrafya parçasıdır. Memleketlerin hudutlarının mutlak tek amil olarak ırki esasa 

istinaden çizilmediği hususunda bugünkü dünyada yüzlerce misal vermek müm-

kündür. Aynı zamanda, muayyen bir nüfus topluluğunun, mesela Kıbrıs’ta olduğu 

gibi, sakin bulunduğu arazi parçası mutlaka falan memlekete ilhak edilmediği 

takdirde, orada sakin olanların betbaht ve felaket içinde olacakları iddiası da hiç-

bir suretle doğru değildir. Baksınlar görsünler: Memleketimizdeki Rum vatandaş-

larımızla ne derecelere kadar kardeşçe ve hepimiz aynı vatanın çocukları olmak 

bahtiyarlığı içinde yaşamaktayız. Bugün tahrikçilerin istinat etmek istedikleri 

adadaki nüfus sayısının fazlalığı esasını, kendi ifadeleriyle bir hamlede çürütmek 

mümkündür. Vaktiyle Garbi Trakya için Lozan’da bir plebisit yapılmasını istemiş-

tik. Buna şiddetle itiraz eden Yunanistan olmuştu. O günkü iddia ve delillerini bu-

gün kendilerine karşı kullanmak kolaydır. İzmir’de, Aydın’da Denizli’de Eskişe-

hir’de işleri neydi?, Bunun ötesinde, tarihi hadiselerin akışına bakarak şurasını 

dikkatleri önüne koymak lazımdır: ekseriyetinin kendilerinde olması esasına da-

yanarak mı dün Ankara’nın önüne kadar gelmiş bulunuyorlardı? İzmir’de, Ay-

dın’da, Denizli’de, Eskişehir’de işleri ne idi? Acaba oralarda self-determination, 

milletlerin kendi mukadderatlarını kendilerinin tayin etmesi prensibinin hâkimi-

yetini tahakkuk ettirmek için ilahi bir misyonları mı vardı? Birinci Cihan harbinin 

emsalsiz felaketleri içinden tamamıyla takatsiz, silahsız, hatta milli birliğini kay-

betmiş bir halde çıktığımız bir halde çıktığımız bir anda bizi istiklalimize ve milli 

mevcudiyetimize mal olacak derecelerde tehlikelerle karşı karşıya bırakmış olan 

hadiseleri Atatürk’ün ve Venizelos’un realist görüşlerine uyarak unutmak ve kale 

almamak istiyoruz. Fakat bugünkü manzara, bize milli mevcudiyetimiz için yap-

tığımız sonsuz fedakârlıkları ve yaşadığımız çok tehlikeli ve elemli seneleri zaruri 

olarak hatırlatıyor” (Hürriyet, 25 Ağustos 1955, s. 5). Adnan Menderes bu söz-

leriyle Yunanistan’ın Kıbrıs’taki iddialarının asılsız olduğuna dikkat çekmiş ve 

Milli Mücadele yıllarında Anadolu’da gerçekleştirdikleri zulmü hatırlatmıştır. 

Menderes, konuşmasının son kısmında Yunanistan’ın yayılmacı bir politika ta-

kip ettiğine dikkat çekerek Kıbrıs’ın Anadolu’nun devamı bir toprak parçası ol-

duğuna vurgu yapmıştır.3 

                                                           
3 Menderes Yunan yayılmacılığı ve Kıbrıs’ın Anadolu’nun devamı olduğu hakkındaki sözleri şu 
şekildedir: “Girit alındı, şurası burası alındı. Daha da birçok yerler alınacak sanıldı. Ankara’ya kadar 
gidildi. İster istemez Ankara’da ne işiniz vardı? Sualini sormak zaruretini hissettiriyor. Şurasının 
herkesçe ve açık olarak bilinmesi lazım gelir ki, Türkiye sahillerinin büyük bir kısmı başka devlete 
ait olan tarassut ve tehdit palangalarıyla muhat bulunuyor. Bir Kıbrıs sahası bugün salim görün-
mektedir. Bu bakımdan Kıbrıs Anadolu’nun bir devamından ibarettir. Ve onun emniyetinin esas nok-
talarından birisidir. Bu itibarla onun bugünkü durumunda bir tebeddül bahis mevzuu olursa, bunun 
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Adnan Menderes’in Kıbrıs olayları ve Kıbrıs’ta yaşayan Türklerin katledi-

leceğine dair ortaya atılan söylenti üzerine yapmış olduğu bu konuşma geniş bir 

yankı bulmuştur.  

 

3. ADNAN MENDERES’E HALK DESTEĞİ 

Londra Konferansı’nın hemen öncesinde gelişen olaylar ve Adnan Mende-

res’in ortaya koyduğu tavır ulusal basın başta olmak üzere değişik toplum ke-

simlerinde kısa sürede bir kamuoyu desteğine dönüşüvermiştir. Ulusal basında 

yer alan haberlerde Adnan Menderes’in verdiği beyanatının başta Kıbrıs’ta ya-

şayan Türkler olmak üzere Türkiye’de halk üzerinde derin tesirler yarattığı ve 

büyük memnuniyetle karşılandığı anlaşılmaktadır. Hürriyet gazetesinin Lef-

koşe’den aldığı haberlerde Menderes’in konuşmasının Kıbrıs Türklerine derin 

nefes aldırdığı, halkın Adnan Menderes’e dualar ettiği ve Kıbrıs’ın muhtelif yer-

lerinden tebrik ve teşekkür telgrafları çekildiği belirtiliyordu (Hürriyet, 26 

Ağustos 1955, s. 2). Londra Konferansı görüşmelerine katılmak üzere İngil-

tere’ye giden heyet de halkın büyük sevgisine mazhar olmuştur. Havalimanına 

gelen çok sayıda vatandaş ve Kıbrıslı Türkler heyete çiçek takdim etmişler ve 

heyeti sevgi gösterileri ile uğurlamışlardır (Hürriyet, 26 Ağustos 1955, s. 2). 

Hürriyette yer alan haberlere göre Adnan Menderes’in konuşması İngiliz 

siyasi çevrelerinde de büyük memnuniyetle karşılanmıştır. Söz konusu ko-

nuşma İngilizlerin en önemli gazetelerinden olan The Times’ta tam sayfa olarak 

yer almıştır. The Times’ta yayınlanan Kıbrıs ile ilgili yazılarda Kıbrıs’ın stratejik 

önemi ve özellikle Ortadoğu ve Akdeniz’in güvenliği bakımlarından İngiltere’nin 

                                                           
etnik esaslara değil, çok daha mühim ve esaslı olan diğer hakikatlere ve mesnetlere göre halledilmesi 
ve Türkiye’ye raci olması lazım gelebilir. Londra’ya gidecek olan heyetimiz statükonun muhafazasını 
asgari şart olarak müdafaa edecektir. Statükonun muhafazası, her türlü iltifatları menedecek bir 
haldir. Memleketimizin sükunetini bugüne kadar muhafaza etmiş olması diğer taraftan tahrikçilerin 
velveleyi ayyuka çıkarmış bulunması, meselenin halli üzerinde hiçbir tesir icra etmez. Bugüne kadar 
olanları biz, sadece bir hevesten ve iç politikalarında prestij kazanmak davasından ibaret telakki 
edegeldik. Yalnız şu da var ki, tahrikçiler tarafından aylardan beri devam edip gelen tazyiklerin bir 
hükümetin makul politikası ve bunun beynelmilel planda sağlayacağı itibar üzerinde asla müessir 
olamayacağı pekâlâ hatıra gelmesi lazım gelen bir husus iken, bu ne biçim hükümettir ki, bir kasaba 
papasına devlet muamelesi yapacak kadar eğilip bükülmektedir. İnsanların ve milletlerin hayır ve 
menfaatleri husumetten değil, dostluktan ve muhabbetten gelir. Biz hadiselerin, evvela vasıflarına 
ve meziyetlerine büyük kıymet verdiğimiz Yunan milleti için şeametli olabilecek bir mecraya dökül-
mesini önleyebilmek için şimdiye kadar olduğu gibi bundan böyle de elimizden gelen gayreti sarfet-
mekte devam edeceğiz. Fakat şurasını da kat’iyetle ifade edeyim ki bu memleketin Kıbrıs statüko-
sunda bugün için ve hatta yarın için memleket aleyhine olabilecek bir değişikliğe kat’iyen taham-
mülü yoktur”. Bkz. Hürriyet, 25 Ağustos 1955, s. 5. 
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adadaki üslerini elinde tutması gerektiği açık bir dille ifade edilmiştir (Hürriyet, 

26 Ağustos 1955, s. 2). 

 Adnan Menderes’in beyanatı üzerine T.M.T.F Başkanı Hüsamettin Canöz-

türk de şu açıklamayı yaparak destek vermiştir: “Türk milletinin Kıbrıs mevzu-

undaki kanaatinin Başvekilimizin ağzından ifadesini bulmasıyla büyük bir sevinç 

duymaktayız. Üçlü Konferans’a iştirak eden heyetimizin de muvaffakiyetle mem-

leketimize döneceğine inanıyorum” (Hürriyet, 26 Ağustos 1955, s. 2). Bu arada 

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı İsmet İnönü de bir açıklama yaparak Ad-

nan Menderes’e destek vermiş ve şunları demiştir: “Kıbrıs davası üzerinde hükü-

metin beyanatı bize ciddi bir vaziyet göstermektedir. Kıbrıs’taki kardeşlerimizin 

yakın günlerde umumi bir tecavüz tehlikesi karşısında bulunduğundan resmen 

bahsedilmiştir. Bütün vatandaşların alakasının bu vahim haber üzerinde toplan-

ması lazımdır. Dış meseleler ve tehlikelerde iktidarın muhalefetle işbirliği yapması 

usulü bizde henüz teessüs etmemiştir. Onun için tehlike zamanlarında bunu yapa-

bileceğimizi acilen bildirmek isteriz. Kıbrıs’taki kardeşlerimizin can ve mallarını 

tehlikeden korumak için hükümetin alacağı bütün tedbirlerde beraberiz. Kıbrıs 

konferansında haklarımızı korumak ve kurtarmak yolunda hükümeti bütün gay-

retlerinde destekleriz. Kıbrıs konferansının şekli ve neticesi belli oluncaya kadar 

muhalif parti olarak dikkatimizi bu mevzuda toplayacağız. Dış politikamızın Kıb-

rıs ile meşgul olacağı bu günlerde iç politikamızın havasının da Kıbrıs ile dolu ol-

duğunu dünyaya göstermek vazifemizdir” (Hürriyet, 26 Ağustos 1955, s. 2). 

Cumhuriyetçi Millet Partisi Genel Başkanı da Adnan Menderes’e büyük 

destek vererek görüşlerini şu şekilde ifade etmiştir: “Kıbrıs meselesi ve oradaki 

kardeşlerimizi tehdit eden yakın tehlike hakkında hükümetimizin bugün gazete-

lerde okuduğumuz ve çoktan beri beklediğimiz enerjik beyanatını büyük bir mem-

nuniyetle karşıladık. Esasen C.M.P’nin dün Edirne’de yapılan kongresinde de, hü-

kümetin çok enerjik hareket etmesi lazım geldiğini, haklarımızı ve Kıbrıs’taki kar-

deşlerimizi korumak mevzuunda bütün milletin kendisiyle beraber olduğunu açık-

lamıştık. Böylece, milli ve vatani mevzularda iktidar ve muhalefetin bir fikir etra-

fında birleşebileceğinin sevindirici bir örneğini vermiştir. Bir kere daha belirtmek 

isteriz ki vatani ve milli mevzulardaki hassasiyetimizi iç politika ihtilafları asla 

külleyemez. Bu itibarla, bugün bütün dikkatimiz Kıbrıs Konferansı ve kardeşleri-

mizin emniyeti meselesi üzerinde toplanmış bulunmaktadır. Bütün demokrat 

memleketlerde olduğu gibi, bizde de hükümetin dış politika meselelerinden muha-

lefeti haberdar etmesinin ve onun mütalaasının da alınmasının memleket menfa-

atleri icabından olduğunu bu vesile ile bir kere daha tebarüz ettirmek isteriz” 

(Hürriyet, 26 Ağustos 1955, s. 2).  
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Görüldüğü üzere Adnan Menderes’in Kıbrıs ile ilgili ortaya koyduğu tepki 

ve tavır ve buna dayalı olarak yaptığı konuşma sadece değişik toplum kesimleri 

tarafından değil siyasi çevrelerden de geniş destek bulmuştur. Başta CHP olmak 

üzere muhalefet partileri Kıbrıs sorununda hükümetin yanında yer aldıkları 

açık bir dille ifade etmişlerdir. Bu arada Adnan Menderes’in beyanatı başta Ada 

Türkleri olmak üzere Türkiye’de büyük memnuniyetle karşılanırken ve büyük 

destek bulurken Yunanistan’da büyük tepkilere de sebebiyet vermiştir. 26 

Ağustos 1955 tarihli Atina gazetelerinin hemen tamamında söz konusu beyanat 

tamamen verildikten başka özellikle 28 Ağustos tarihinde Kıbrıs’taki Türklerin 

bir katliama tabi tutulacaklarına dair haberlerin asılsız olduğu üzerinde durul-

muştur. Hükümete yakın Atina gazetelerinden Ta Vina, Akropolis gibi gazeteler 

özellikle bu noktaya dikkat çekmişlerdir. Yapılan değerlendirmelerde Tür-

kiye’nin İngiltere’nin oyununa gelerek Türk-Yunan dostluğuna büyük zarar ver-

diklerine özellikle vurgu yapılmıştır (BCA, 030.01, 36/219/2-2). 

Kıbrıs olayları ve Kıbrıs Türklerine yönelik katliam haberleri üzerine ge-

lişen hadiseler ve Adnan Menderes tarafından verilen beyanat geniş halk kitle-

lerinden de yoğun destek görmüştür. Sadece Kıbrıs’ta yaşayan Türkler değil 

aynı zamanda Türkiye Türkleri de Adnan Menderes’in konuşmasını büyük bir 

memnuniyetle karşılamış ve büyük destek vermiştir. Adnan Menderes de yap-

tığı konuşmanın halktan büyük destek aldığının farkındadır. 27 Ağustos 1955 

tarihinde Londra Konferansı görüşmelerine katılmak üzere Londra’da bulunan 

Fatin Rüştü Zorlu’ya gönderdiği telgrafta Menderes, halkın büyük desteğine ve 

konuşmanın yarattığı heyecana dikkat çekerek görüşmeler esnasında bu olumlu 

havanın değerlendirilmesi gereğini ifade etmiştir (BCA, 030.01, 1/8/19-3). Ger-

çekten de Adnan Menderes’in Kıbrıs beyanatından sonra ülkenin hemen her kö-

şesinden yoğun bir şekilde desteğin geldiği anlaşılmaktadır. Adnan Menderes’in 

şahsına gönderilen telgraflarda konuşmadan duyulan memnuniyet açık bir dille 

ifade edilmektedir. Söz konusu telgraflar sadece Kıbrıs davasını ilgilendiren ku-

rum ve kuruluşlar ile sınırlı kalmamış çok sayıda vatandan şahsen ve doğrudan 

Adnan Menderes’e gönderdiği telgraflarda duygularını belirttikten sonra Men-

deres’e destek vereceklerini ifade etmişlerdir. Telgrafların ağırlıklı olarak ve yo-

ğun bir şekilde Adnan Menderes’in beyanatından hemen sonraki gün, yani 25 

Ağustos, çekildikleri görülmektedir. Telgraf sahiplerinin bir kısmı devlet me-

muru veya emekli devlet memuru iken önemli bir kısmı da kamu görevi yapma-

mış vatandaşlardır. 25 Ağustos tarihinde telgraf gönderenlerin bazıları şunlar-

dır: (BCA, 030.01, 36/218/2-2,26,75). 

-Nafi Korurok- Ankara Kıbrıs Türk Kültür Derneği  
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 -Abdurrahim Çağırıcı – Karaağaç Belediye Başkanı 

-Ahmet Gürken- Tokat Milletvekili 

-Bekir Sıtkı Bayraktaroğlu – Cebeci/Ankara 

-Tevfik Türel – Demokrat Parti İl İdare Heyeti Başkan Vekili Antalya 

-İhsan Ataov -Antalya 

-Rasim Varol- Antalya 

-Selim Başbuğu – Antalya 

-Ahmet Pınarbaşı- Nevşehir 

-Ahmet Solmaz – Nevşehir 

-İbrahim Varol – Nevşehir 

-Nihat Arayan- Nevşehir 

-Osman Varol- Nevşehir 

-Bahadır Dülger – Erzurum Milletvekili 

-Sadık Topbaş – Manisa 

-Nurettin Sözen -Ordu 

-İsmail Ares- İşçi Sendikaları Birliği Genel Sekreteri Ankara 

-Lütfi Bozkurt – Gençlik Derneği Başkanlığı Afyon 

-Mustafa Parmaksız 

-Mehmet Kurt- Nevşehir 

-Cemal Güç- İstanbul 

-Selçuk Alan- Çayıralan 

-Fatin Öge -Akhisar 

-Ali Güreşçi ve Arkadaşları- D.P Ordu merkez ilçe idare kurulu- Ordu 

-Sadi Gülen- Bursa Bakkal ve benzerleri derneği başkanı- Bursa 

-Arif Can-Samsun 

-Mustafa Akgüneş- Nazilli Cumhuriyet Mah İhtiyar heyeti başkanı- Nazilli 

-Durmuş Yeniçeri, Belediye memuru -Beyazıt İstanbul 

-Osman Altınel- Ticaret Odası Başkanı Ordu 

-Kemal Özbucak- Yollar Kıbrıs Cemiyeti şube başkanı- Karaman 

-Hasan Çebi- CHP Ordu İlçe idare kurulu üyesi 

-Kadri Lafçıoğlu- Akhisar 

-Vasfi Yener- Beyoğlu İstanbul 

-İsa Arslan- D.P. İl İdare Kurulu Başka. Karaköse 

-Ömer Paksoy ve arkadaşları- K. Ereğli 

-Mehmet Hakyemez- Kasaplar Derneği Başkanı- Bursa 

-Hıfzı Berker- Şişli  
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 -Ali Rıza Göközel- Urla 

-Selahattin Allıoğlu- Avukat, Yozgat 

-İhsal Balcan-İETT Şişli Tramvay atölyesi işçileri adına-İstanbul 

-Osman Bahçeci- Kayseri 

-Mehmet İzgi-Baskil 

-Hüseyin Argun-Ankara 

-Kemal Kelez-Amasya Demokratları İkinci Başkan- Amasya 

-Mustafa Eren- Ordu 

-Ziver Sırıncan- Tekirdağ 

-Mustafa Sekmen- D.P Kaza Reisi- Hınız 

-Adil Kısagün- CHP İlçe Başkanı- Tosya 

-Celal Tekiner- Adana  

-Ergül Akyar- Honaz 

-İsmet Öztürk ve İsmet Çakan- Doğu Beyazıt 

-Ali Şahin, Behçet Aladağ ve Şakir Şahiner-Doğu Beyazıt 

-Kazım Ceyhan- Vilayet Jandarma Komutanı, Albay Ordu 

 Görüldüğü üzere ilk telgrafların önemli bir kısmının milletvekili, dernek 

yöneticisi olduğu anlaşılmaktadır. Telgraf gönderenler arasında Demokrat Parti 

mensupları çoğunlukta olmakla birlikte CHP il ve idare kurullarından kişilerin 

de olduğu görülmektedir. Bununla birlikte ülkenin değişik yerlerinden telgraf-

ların gönderildiği de görülmektedir. Telgraflarda Adnan Menderes’e teşekkür-

den başka milli duyguların ağır bastığı görülmektedir. Telgraflar incelendiğinde 

ifade edilen duyguların hemen hemen ortak olduğu anlaşılmaktadır. Antalyalı 

beş yüz genç adına İhsan Ataov, Başvekil Adnan Menderes’e gönderdiği telgrafta 

şu ifadeler yer almaktadır:  

“Bugün Türk olmanın gururunu bir kere daha duyduk. Dünya efkârına her 

Türkün duygularını asil bir eda ile ilan ettiniz. Sesiniz sesimizdir. Kıbrıs Türk’tür 

inanmayanlara ispat için vereceğiniz işareti bekliyoruz. Kıbrıs için ölmenin ana-

vatan için ölmek olduğunu biliyor, Antalya gençleri adına saygılarımızı sunarak 

yolunuzda yürüyoruz” (BCA, 030.01, 36/218/2-4). 

Türkiye’nin değişik yerlerinden özellikle gençlik derneklerinin Kıbrıs da-

vasına yoğun ilgi gösterdikleri ve Adnan Menderes’e telgraflar gönderdikleri 

dikkat çekmektedir. Yukarıdaki telgrafta da görüldüğü üzere Türk gençliğinin 

Kıbrıs’ı anavatan Türkiye’den ayrı görmedikleri ve Kıbrıs davasına gönülden sa-

hip çıktıkları anlaşılmaktadır. Gençlik dernekleri tarafından gönderilen telgraf-

larda bu husus her zaman vurgulanmıştır. Nevşehir’den çekilen bir telgrafta Yu-

nan hükümetinin, Makariyos’u kastederek, “bir kasaba papaz”ından güç ve emir 
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aldığına vurgu yapılmıştır (BCA, 030.01, 36/218/2-8). Yine Nevşehirli gençler 

tarafından gönderilen telgrafta da şu ifadeler yer almaktadır: 

“Türk milleti ile biz Nevşehirli gençlerin gönüllerine refahlık veren Kıbrıs 

nutkunuzu radyo başında memnuniyetle dinlerken millet olarak emrinizde oldu-

ğumuzu Kıbrıstaki ırktaşlarımızın mahsum olmadığını yer yüzünde bulunan bilu-

mum milletlere cesaretle bildirmenizi arz eder hürmetler sunar ellerinizden öpe-

riz” (BCA, 030.01, 36/218/2-9). Akhisar gençleri adına çekilen telgrafta da şu 

cümleler yer almıştır: 

“Bir Avuç Yunan palikaryasının anavatanın bölünmez bir parçası olan Kıb-

rıs üzerinde hak iddiasında bulunmalarını hükümet olarak dikkate alan siz 

muhterem başvekilimize Türk efkarı umumiyesini tatmin eden beyanatınızdan 

dolayı minnettarlığımızı bildirir bu ideal uğrunda daima izinizden yürüyeceği-

mizi en derin saygılarımızla arz ederiz” (BCA, 030.01, 36/218/2-11). 

Kıbrıs Türktür Cemiyeti’nin şubelerinden de Adnan Menderes’e çok sa-

yıda telgraf gönderildiği anlaşılmaktadır. Cemiyetin Eskişehir şubesinden gön-

derilen telgrafta şöyle deniyordu: 

“Türk Kıbrıs milli davasında Türklüğün ruhuna tercüman olan asil beyana-

tınızı derin bir heyecan atmosferi içinde okudur. Milli heyecan Türkün en büyük 

gıdasıdır. Sözleriniz ırak ruhlara bir pınar serinliği sunmuştur. Varolunuz, sağo-

lunuz” (BCA, 030.01, 36/218/2-11). 

Erzurum Milletvekili Bahadır Dülger de gönderdiği telgrafta “Kıbrıs hak-

kındaki beyanatınız Türk milletinin bütününü şamil düşünceleri asırlardan beri 

içimizde bırakmış olan hislerle beraber pürüzsüz şekilde ifade ediyor. Adına ko-

nuştuğunuz millet kadar vakur haklı ezici ve büyüksünüz. Allah, sizi bu millete ba-

ğışlasın” ifadelerini kullanmıştır (BCA, 030.01, 36/218/2-12). 

Tokat Milletvekili Ahmet Gürkan Bey de gönderdiği telgrafta konuşmadan 

duyduğu memnuniyeti dile getirdikten başka Ulus gazetesinin Adnan Mende-

res’in beyanatına yer vermemesini eleştirmiştir:  

“Kıbrıs hakkında temkin ifade eden faal sükutunuzdan sonra ve tam zama-

nında verdiğiniz azimli beyanatınızı sevinç heyecanından mütevellit gözyaşla-

rımla okudum ve Allah’a şükrettim. Çünkü artık bu millet oniki ada için ses çıka-

ramayan korkaklar ile bize iltica eden ırktaşlarımızı hunhar ecnebilere teslim ede-

rek hudutta katlettirilmelerine ve vicdanları sızlamadan seyirci kalanlardan ebe-

diyen kurtulmuştur. Bu beyanınıza varsın Ulus gazetesi yer vermesin O, istediği 

kadar ayağında çarığı ile omzunda heybesi ile gezen çobanın sürülerine çaldığı 

kavalın sesine birinci derecede bir hadise diye yazsın. Bu gazetenin temsil ettiği üç 
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beş muhteris müstesna muhalif ile ve muvfik ile bütün millet bu davada seni ta-

kip edecektir. Millet yoluna bezl ettiğiniz vücudunuza sıhhat davalarınıza muvaf-

fakiyet temenni ederim sayın Menderes” (BCA, 030.01, 36/218/2-13). 

Kıbrıs davasına büyük hizmetler etmek üzere kurulmuş olan Kıbrıs Türk 

Kültür Derneği adına gönderilen telgrafta da şu cümleler yer almıştır: 

“Türk Kıbrıs’ın kaderini en mantıki ve en veciz bir üslup ile bütün dünyaya 

ilan eden gür sesinizdeki ifade anayurdumuzdaki kardeşlerimizin gönüllerinde ol-

duğu kadar Kıbrıs Türklerinin gönüllerinde de evlattan ahfada intikal eden milli 

bir ayet olarak yansıyacaktır. Her an işaretinizi muntazırız sağ olunuz var olunuz” 

(BCA, 030.01, 36/218/2-14). Görüldüğü üzere zaman zaman Menderes’in beya-

natının kutsallaştırıldığı da dikkat çekmektedir. Kıbrıs davası için kurulmuş 

başka bir dernek olan Kıbrıs Cemiyeti Konya/Karaman Şubesi Başkanı da gön-

derdiği telgrafında şunları ifade etmiştir: 

“Bugün öğle ajansında dermeyan olunan Kıbrıs konusundaki beyanatınız-

dan dolayı endişelerimizin zail olduğunu ve Kıbrıslı kardeşlerimizde de büyük bir 

inşirahlık yarattığını müşahede ederek duyduğumuz ölçüsüz kıvançtan dolayı Ka-

raman Kıbrıs Cemiyeti Şubesi en derin hürmet ve sevgilerimizi yollarız” (BCA, 

030.01, 36/218/2-15). 

Adnan Menderes’e gönderilen telgraflar arasında şahsi duygularını dile 

getirenler de olmuştur. Kendini Atatürkçü ve vatansever birsi olarak tanıtan 

Gündoğdu Köyü sakinlerinden Yaşar Canbaş da telgrafında “Sayın Adnan Men-

deres, senin Kıbrıs hakkında vermiş olduğunuz beyanatınızı Atatürk gibi beyanat 

vermiş gibi takdir etmiş bulunuyorum Sevgi ve hürmetle en derin hürmetlerimi 

saygılarımla” ifadelerini kullanmış ve Adnan Menderes’ Atatürk’e benzetmiştir 

(BCA, 030.01, 36/218/2-16). 

Adnan Menderes’e gönderilen telgraflarda hemen büyük bir kısmında 

Türklük vurgusunun yapıldığı görülmektedir. Ağrı Demokrat Parti İl İdare Ku-

rulu Başkanlığından gönderilen telgraf bunlardan sadece bir tanesidir. Söz ko-

nusu telgrafta: 

“Bugün beyanatta bulunduğunuz Kıbrıs Türkleri yoluna gönüllü olarak ma-

lımızla canımızla Türklük şerefine daima ölmeye hazırız. Beyanatınızın üzeri-

mizde uyandırdığı manevi tesir çok büyüktür Sayın Menderes Hükümetinin yerin-

deki bu beyanatından dolayı en derin şükran ve bağlılığımızı arz eder cenabı hak-

tan muvaffakiyetler temennisi ile ellerinizden öperiz” (BCA, 030.01, 36/218/2-

17). 
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Demokrat Parti’den başka muhalif partilerden olan CHP yöneticilerinden 

de telgraf geldiği anlaşılmaktadır. CHP Ordu İl İdare Kurulu üyesi Hasan Çebi 

gönderdiği telgrafında şunları ifade etmiştir: 

“Kıbrıs mevzuunda hükümetinizin kesin kararını ifade eden veciz sözleriniz 

bizleri sevinç ve heyecana garketmiştir. Muvaffak olacağınızdan eminiz. Emriniz-

deyiz, hürmetler” (BCA, 030.01, 36/218/2-18). 

Tosya CHP ilçe Başkanı Avukat Adil Kısagün’de göndermiş olduğu telg-

rafta şunları ifade etmiştir: 

“Hislerinde bulmak kadar inşirah verici bir sevincana davalarda Genel Baş-

kan Menderes’in beraber olduğunu müşahade etmek gibi bir saadet son günlerde 

aranan şeydi. Bizim içim sizi heyecanla tebrik ederiz Sayın vatandaş Menderes. 

Hep beraber tahammüllü müsamahakâr sabırlı ve haklara hürmetkâr olmakla 

her müşkülü hal edeceğiz. Sayın Başbakan Menderes Türkiye Cumhuriyeti’nin ida-

resinin millet size tevdi etmiştir. Millet bu yetkiyi Başbakan tevdi edinceye kadar 

bu yetkinin sahibi muhakkak ve mutlaka sizsiniz. Bu sahadaki muşkillerde yuka-

rıdaki evsafı tadat eden vatandaşlık hisleri ile ve karşılıklı yardımlarımızla halle-

dilecektir. Sayın Genel Başkan Menderes Partiniz yeni D P tahakkukuna çalıştığı-

nız rejimin haysiyeti için onurlu olmasını istemek kadar daima tarihi vazifesini 

müdrik kalmasını dilemek vatanseverlik icabıdır. Kongreleri dolduran CHP’lilerin 

bu zihniyette olduğuna güvenebilirsiniz. Sizi bugünkü beyanınız dolayısıyla duy-

duğumuz takdir ve tasvip hisleri içinde birer CHP’li sıfatıyla kucaklamanızı müsa-

ade etmenizi rica ederiz” (BCA, 030.01, 36/218/2-82, 83). Yine CHP İzmir Alay-

bey Ocağı’ndan şahsı adına Menderes imzalı bir tebrik yazısı gönderen Ali Gö-

nenli de “Efeler diyarı Aydın’ın çocuğu Sayın Adnan Menderes” cümleleriyle 

başladığı yazısında duygu ve düşüncelerini şu şekilde ifade etmiştir: 

“Kıbrıs mevzuunda olan beyanatınızı gazetelerde bir kelimesini dahi ihmal 

etmeden dikkatle okudum. 1 Mayıs 1335 faciasını İzmir’de yaşamış ve Türk’üm 

diyebilmekliğin büyük bir günah olduğu o kara günleri görmüş ve İzmir’de ilk kur-

şunu atanlar arasında hizmet etmiş ve İstiklal harbinin bütün acılarına seve seve 

katlanmış ve göğsünde İstiklal madalyası taşıyan bir Türk vatandaşı sıfatıyla bu 

beyanatınız karşısında göğsüm kabardı, milli hislerime ve gönlümün dediklerine 

tam tercüman oldunuz. O millet ve onun hamileri senin konuştuğun dilden anlar; 

bu beyanatınızla hiçbir parti farkı gözetmeden bütün milletinin hislerine ve istek-

lerine tercüman olduğunuza eminim. Bir Türk vatandaşı olark sizi tebrik ederim..” 

(BCA, 030.01, 36/218/2-102). 

Telgraflar arasında kişisel duygu ve düşüncelerini getirenler de olmuştur. 

Bu türden ülkenin değişik bölgelerinden çok sayıda telgrafın gönderildiği dikkat 
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çekmektedir. Beyoğlu’nda doktorluk ile meşgul Vasfi Yener bunlardan sadece 

bir tanesidir ve telgrafında duyduğu memnuniyeti ve heyecanını açık ve samimi 

bir dille ifade etmiştir (BCA, 030.01, 36/218/2). Bu şekilde çok sayıda telgraf 

bulunmaktadır ve bu telgraflarda Adnan Menderes’in verdiği beyanattan duyu-

lan memnuniyet açık bir dille ifade edilmiştir.4 Ayrıca bazı mahalle ihtiyar he-

yetleri de mahalle sakinleri adına telgraflar göndermişlerdir. Nazilli Cumhuriyet 

mahallesi ihtiyar heyeti adına Mustafa Akgüneş, mahallesi adına gönderdiği 

telgrafta şunları ifade etmiştir: 

“Kıbrıs hakkında vermiş olduğunuz beyanatı okuduk. Her kelimesi mahalle-

miz halkı tarafından tasvip edildiğini, bu yolda her fedakârlığı ve hatta canımızı 

vermeğe hazır olduğumuzu arz ederiz. Saygılarımızla” (BCA, 030.01, 36/218/2). 

Telgraflar arasında değişik meslek ve iş kolları temsilciliklerinden gelen-

ler de oldukça fazla görünmektedir. Bursa Bakkal ve Benzerleri Derneği Başkanı 

Sadi Gülen telgrafında düşüncelerini şu şekilde dile getirmiştir: 

“Bugün öğle ajansında basına verdiğiniz Kıbrıs hakkındaki demecinizi göğ-

sümüz kabararak dikkat ve gururla dinledik. Yerinde ve zamanında verilen bu de-

meçle demokratik rejimlerde hükümet adamlarında bulunması lazım gelen ilim 

ve itidalin yüksek şahsınızda kemal mertebesine ulaşmış olduğunu görmekle fev-

kalade mütean mütehassıs olduk ellerinizden öperiz var olun sağ olun” (BCA, 

030.01, 36/218/2-27). 

Bazı telgrafların birden fazla kişi tarafından gönderildiği görülmektedir. 

Ordu’dan gönderilen telgrafta Ali Güreşçi, İbrahim Alper, Yakup Cebeci, Lütfi 

Saygı ve Hüsnü Bayraktar’ın isimleri yer almaktadır. Telgrafta şu ifadeler kulla-

nılmıştır: 

“Kıbrıs hakkındaki vermiş olduğunuz beyanatı dinleyince sevincimizden ağ-

ladık ki Kıbrıs’ta yaşamakta olan Türk kardeşlerimizin yalnız olmadıklarını, arka-

larında Türk milletinin bulunduğunu Sizlerin ağzınızdan işitmekle sevincimiz bir 

kat daha artmıştır. Bu hususta emirlerinize derhal damarlarımızdaki asil kanla-

rımızı dökmeye hazır olduğumuzu bildirir, ellerinizden öperiz” (BCA, 030.01, 

36/218/2-41). Benzer şekilde Konya Ereğlisi’nden gönderilen bir başka telg-

rafta da İbrahim İnce, Halil Özdemir, Kazım Özbudak, İsmail Acar, Kazım Olgun 

ve Salim Ergüzen’in isimleri yer almakta ve beyanatla ilgili düşüncelerini belirt-

mişlerdir. (BCA, 030.01, 36/218/2-39). 

Demokrat Parti Ordu Merkez İlçe İdare Kurulu da söz konusu beyanatla 

ilgili göndermiş olduğu telgrafta şunları ifade etmiştir: 

                                                           
4 Telgraflar için bkz. B.C.A., Fon No: 30.1.0.0, Kutu No: 36, Dosya No: 218, Sıra No 2. 
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“Mukaddes haklarımıza dahil olan Kıbrıs Davasındaki milletimizin hassasi-

yetini bir kat daha arttıran beyanınızı heyecanla dinledik. Bu sahadaki emirde 

harfiyen bağlı olduğumuzu arz etmekle bahtiyarız. En derin saygılarımızla” (BCA, 

030.01, 36/218/2-40).5 

Adnan Menderes’in Kıbrıs konusunda verdiği beyanattan dolayı bazı dev-

let memurları da Menderes’e gönderdiği imzalı tebrik yazılarında duydukları 

memnuniyeti dile getirmişlerdir. Bunlardan biri olan Merkez Tapu Sicil Muha-

fızlığı memurlarından Hüseyin tapu kadastro çalışanları adına gönderdiği imzalı 

tebrik yazısında şu ifadeleri kullanmıştır: 

“Asil milletimizin tercümanı olarak Kıbrıs tezini İngiltere’de müdafaa ede-

cek heyetin gönderilmesi münasebetiyle ecdadına has bir vakar ve asil bir lisanla 

irat buyurduğunuz nutuk muhakkak ki haddini bilmezlerin … başlamış cihangir 

fatihlerimizin at kişnetmelerini kılıç sallamalarını ve aslanca naralarını hatırlat-

mıştır. Kalbimizi teskin ettiniz. Yüreğimize su serptiniz. Türk milletinin her sahada 

olduğu gibi milli hislerile de mücehhes medarı iftiharı Başvekilimiz sevgili Mende-

res’imize en halisane hürmetlerimizi arz eder ellerinden öpmekle guru ve şeref du-

yarız” (BCA, 030.01, 36/218/2-100). 

Devlet memurlarından başka şahısları adına Adnan Menderes’e imzalı 

tebrik yazıları gönderen vatandaşlar da olmuştur. Eskişehir Arifiye mahallesin-

den İ. Hakkı Sarıtunç ve Dilaver Vural imzalı olarak gönderdikleri tebrik yazı-

sında duygularını şu şekilde ifade etmişlerdir: 

“Şu anda içinde bulunduğumuz gurur ve heyecanımızla acaba hizlerimizi 

size izah edebilecek miyiz? Bir halk çocuğu olmamız hasebile ifadelerimizde bir 

hata olursa hoş görmenizi rica ederiz. Biraz evvel radyoda neşrolunan KIBRIS’a 

dair beyanatınızı hassasiyetle dinledik. Hislerimizin tercümanı oldunuz. Umarız ki 

Yunanlı dostlarımız da bu konuşmanızdaki vakur ifadeyi anlamış olsunlar. Türk 

milleti hiçbir zaman üç beş palikaryanın tahriklerine aldırmayacaktır…..Türk’ün 

kim olduğunu ve yakın tarihte onun müthiş sillesini yiyen yalınayak palavracılara 

bu müthiş hakikati bir kere daha hatırlattığınızdan dolayı ne kadar teşekkür etsek 

                                                           
5 Gerek kişisel gerek parti adına ve diğer örgütler adına gönderilen çok sayıda telgrafta Adnan 
Menderes’in büyük bir sevinç ve umutla karşılanmış ve Kıbrıs davasına bağlılık farklı şekillerde 
ifade edilmiştir. Bkz. B.C.A., Fon No: 30.1.0.0, Kutu No: 36, Dosya No: 218,Sıra No:2, Belge No: 42, 
43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 
70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90,92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 115, 
116, 121, 122. 
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azdır. Ey yiğitler yatağı Anadolu’nun muhteşem Bozkurt’u size olan minnettarlı-

ğımızı bir kere daha katbekat derinleştirdiniz, sizinle ne kadar iftihar etsek yine 

de azdır” (BCA, 030.01, 36/218/2-103). 

Osmaniye’den Pamuk Tarım Satış Kooperatif Bekçisi Sait Seçinti de Adnan 

Menderes’e imzalı olarak göndermiş olduğu yazısında: 

“Uzun müddetten beri Yunanlıların Kıbrıs hakkında yapmış oldukları çirkin 

nümayişlere ve tarihin kayıt edemeyeceği manasızca siyasete karşı hükümetinizin 

ağırbaşlılıkla mukabelesini takdirle karşılıyoruz. Kıbrıs’ın Türk olduğunu tarih 

bağırıyor. Hakikat ortadayken Yunanlıların bu son günlerdeki şarlatanlıkları bizi 

artık çileden çıkartmaya yetiyor. Yüksek şahsiyetinizi bu satırlarla hiçte rahatsız 

etmek istemezdik. İnsan sıkılınca nasıl ki babasına dert yanarsa bizimki de bun-

dan ibarettir. Yunan palikaryalarının bu hezeyanlarını Türkün cengâver kanı ar-

tık tahammül edemiyor. Türk’ten aldıkları dersleri unutuyorlarsa tarihin sahife-

lerini bir kere çevirsinler belki bu gaflet uykusundan uyanırlar.28 Ağustostaki ya-

pacakları nümayişi katliam diye adlandıracak kadar ileri gidiyorlar. Onların si-

lahları ancak kendilerini katleder. Türkün çelikleşmiş vücuduna işletemezler. Bu 

gibi barbarlıklarıyla Türkün asil terbiyesini bozamazlar. Biz kendileri gibi adi ya-

şamayız. Böyle çirkince tecavüzler ancak kendileri gibi dejenere olmuş bir kütle-

nin karakteri ile bağdaşabilir. Türk işleyen bir beyne çelikleşmiş bir bileğe sahip-

tir. Cevabı bu unsurlarının haddini asla aşamaz. Yunanlılar ne siyaseti ne de as-

kerliği bilmiyorlar. Onlar ancak meyhane garsonluğundaki maharetleriyle övün-

sünler. Sayın Başbakanımız 28 Ağustostaki emirlerinizi muntazırız. Onlara bir de 

1955 Ağustos’u göstermemizi arzu ediyorlar” cümleleriyle duygularını ifade et-

miştir (BCA, 030.01, 36/218/2-111). 

Adnan Menderes’e destek mahiyetinde yazı gönderenler arasında emekli 

üst düzey bürokratlar da bulunmaktadır. Bunlardan birisi de Emekli Başkonso-

los Şevki Erdoğan Beydir. Adnan Menderes’e hitaben kaleme aldığı yazısında 

Cumhuriyet Halk Partisi hükümetleri döneminin politikaları eleştirildikten 

başka hükümete şu Kıbrıs olayları üzerine şu ilginç hususları iletmiştir: 

1.Lozan Antlaşması gereğince İstanbul Rumlarına karşılık Batı Trakya’da 

kalan Türkler Lozan Antlaşmasına aykırı olarak Yunan hükümeti tarafından her 

türlü baskılara maruz bırakılmış ve hatta Batı Trakya’ya Yunanlıların yerleşti-

rilmeleriyle azınlık konumuna düşürülmüştür. Bu duruma CHP hükümeti sessiz 

kalmıştır. 

2.İkinci Dünya Harbi sonunda Oniki Ada’nın İtalyanlar tarafından tahliye-

sinde adaların Yunanlılar tarafından işgal edilmesine de Halk Partisi Hükümeti 

sessiz kalmış ve bunu da statükonun korunması olarak ileri sürmüştür. Böylece 
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Ege sahillerimize oldukça yakın adalar elimizden çıktığı gibi diğer adalarda ya-

şamakta olan Türklerin hakkı da savunulamamıştır.  

Şevki Erdoğan bu hususları dile getirdikten sonra Adnan Menderes hükü-

metinin sağlam ve milli bir hükümet olarak Yunanlıların son zamanlarda dile 

getirdikleri asılsız talepleri karşısında dimdik duracağına dair duyduğu mem-

nuniyeti dile getirmiştir (BCA, 030.01, 36/218/2-106,107). 

Emekli General Celalettin Berg’te Adnan Menderes’e gönderdiği yazısında 

Kıbrıs olayları karşısında şahsi gayretlerini dile getirmiş ve Kıbrıs Müdafai Hu-

kuk Cephesi adıyla bir teşkilat kurmak istediğini ve bunun için gerekli iznin ve-

rilmesini talep etmiştir.6 

Adnan Menderes’e gönderilen tebrik mesajları Londra Konferansı sıra-

sında da devam etmiştir. Bu süre zarfında çekilen telgraf ve imzalı tebrik yazıları 

gerçekten de sayıca büyük bir yekün tutmaktadır ve toplumun her kesimini kap-

samaktadır. Aynı zamanda ülkenin hemen her yerinden çok sayıda imzalı tebrik 

yazısı ve telgrafın çekildiği anlaşılmaktadır. Hatta bizzat kaleme aldıkları el ya-

zısı tebrik mesajlarını Menderes’e ulaştırmak isteyenler arasında hastanelerde 

yatmakta olan hastaların da dolduğu görülmektedir. İstanbul Yedikule Verem 

                                                           
6 Celalettin Berg tarafından kurulması planlanan Türk Kıbrıs Müdafai Hukuk Cephesi ile ilgili be-
yanname şöyleydi: “Bugüne kadar bizim de soğukkanlılıkla takip ettiğimiz Kıbrıs olayları gösteri-
yorki, gerek dahilden ve gerek hariçten bir yabancı devlet olan Yunanlılar tarafından desteklenen 
istilacı bir teşkilat kurulmuş olup bu teşkilatın İngilizlerin gözü önünde mevcut olduğu da bir ha-
kikattir. İngiliz idaresi meşhur soğukkanlılığı ile durumun inkişafına intizar vaziyetinde duradur-
sun, günün birinde belki öyle bir hal olurki, canı namusu ve malı le ada içindeki Türk halkı kendi-
lerine emanet edilen bu İngiliz idaresi artık vaziyete müdahale edemez duruma düşebilir ve belki 
adadaki üslerinin, silah ve mühimmatının da bu teşkilat tarafından ele geçirilmesine seyirci olmak 
vaziyetinde kalabilir. Hükümetimizin bigâne kalamayacağı böyle feci bir duruma müdahalesi de 
belki biraz gecikebilir. Onun için millete özel tedbirler almaya ve meşru müdafaa için mukabil bir 
teşkilat kurmaya lüzum hasıl olmuştur… Sırf adadaki masum halk tecavüze maruz kaldığı tak-
dirde Müdafaai nefis ve Müdafaai hukuk için kurulmuştur… Ben şahsen memleketime olan hiz-
metimi tamamlamış durumda olmakla beraber ölünceye kadar milletimin malı olduğundan Kıbrıs 
davasındaki bu gönüllü teşkilat için kendimi bir numaralı kumandan ilan ediyor ve bu suretle 
muhtelif yerlerdeki gönüllüleri teşkilatlandırmak ve onlarla birlikte hizmete koşmak vazifesini 
üzerime almış bulunuyorum. Bu vesile ile Kıbrıslı Türk kardeşlerimize büyük atamızın millete ve 
gençliğe hitabelerini bir kerede burada hatırlatırım. Kıbrıs Türk halkının katliam korkusu ile köy-
lerine akın ettiklerini gazetelerde okuyoruz. Bunlara tavsiyelerimiz mecbur olmadıkça kıllarını 
bile kıpırdatmadan yerlerinde topluluklar halinde kalmalarını ve fakat Müdafaai nefis için de ha-
zırlıklı bulunmaları ve ada İngiliz idaresi askeri arzettiği anda yine büyük atamızın bir Türkün on 
düşmana bedel olduğunu ispat etmeleri ve tarihimizin şehamet dolu örneklerine birçoklarını 
daha katmalarıdır. Aynı zamanda adadaki Türk dostu halka da bu olaylara katılmayarak ve karış-
mayarak yerlerinde oturmalarını ve iş güçleriyle meşgul olmalarını tavsiye ederiz. İstiklal har-
binde de kendilerini yakinen tanıdıklarımıza da bu defa sıkı durmalarını arzuladığımızı bildiririz”. 
Bkz. B.C.A., Fon No: 30.1.0.0, Kutu No: 36, Dosya No: 218, Sıra No 2, Belge No: 104. 
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Hastanesinde yatmakta olan bir gurup hasta adına Lüleburgazlı Zülkif Tanrı-

kulu, Göreleli Hüseyin ve daha birkaç kişi tarafında kaleme alınan bir tebrik ya-

zısında şu düşüncelere yer verilmiştir: 

“Kıbrıs davası için milletimize göstermiş olduğunuz alakadan dolayı İstan-

bul Yedikule Verem Hastanesi hastaları namına teşekkürlerimizi bir borç bilerek 

sunarız. Kıbrıs Türk’tür. Dünya durdukça Türk kalmalıdır. Adada bulunan Türk 

kardeşlerimizin ıstıraplarından duyduğumuz üzüntüden dolayı Kıbrıs davasını 

yakinen alakadar olan hastalar yerlerinden kükremiş bir aslan gibi karşılarına di-

kilmek ve damarlarımızda dolaşan kanımızı seve seve akıtmak için Kıbrıs’a gö-

nüllü gitmek için sayın başvekilimizden müsaadelerini saygılarımızla arz ederiz” 

(BCA, 030.01, 36/220/2-15). 

Tebrik yazısı gönderenler arasında öğretmen kökenli olanlar da bulun-

maktadır. Tokat Erbaa’da öğretmenlik yapmakta olan Ahmet Demirezen de gön-

derdiği yazısında duygu ve düşüncelerini şu cümleler işe ifade etmiştir: 

“Eşsiz Reisimiz, bendeniz 7 yıldır öğretmendir. Çocuklara ders verirken eşsiz 

vatanımızın devamı olan adalarımızın yabancı ellerde olması bendenizi mecnun 

edecek kadar üzmekte ve ve heyecanından endişe etmekteyken limonlarımızı da 

bir avuç … ve bir tane buğday tanesinin düşmesine dayanamıyorken Yunanlıların 

şu son hareketi beni derime sığmaz etti. Kıymetli beyanatınız yüksek Türk milleti-

nin şan ve şerefini yükseltmiştir ve zatıalinizi Türk milleti derin duygular ile taktir 

ettiğini bendeniz ifade eder. Kendimi teselli edemiyorum hayatım boyunca bana 

teselli olacak yazınızı kıymetli ellerinizden istirham eder, Yüksek Türk’ün hükü-

met reisi olan sizleri derin duygularımla selamlarım. Kıymetli cevabınızı alrsam 

bahtiyarım” (BCA, 030.01, 36/220/2-29). 

Konya Cezaevi mahkumlarından Şaban Bakır adlı bir vatandaşın şahsı ve 

500 mahkum adına gönderdiği el yazısı metinde de şu ifadeler yer almıştır: 

“Kıbrıs anavatanımızın bir parçası olan Kıbrıs’a gitmeyi bir vatan borcu te-

lafi etmekte emirlerinizi intizar etmekteyiz. Ben umum birinci dünya harbinde 

Basra’da Küt muhasarasında (Kütülamare), Bağdat cephesinde son mütareke esir 

düşüp iki sene esirde kalıp tekrar İnönü harbinde Yunanlılarla orda harp ettiği-

mizde Polatlı’ya kadar Yunanlılar inip güzelim dağlarına Yunanlılar cephe tuttu-

ğunda 30 ağustosta Allah Allah sesiyle cepheyi bozup uşakta gedizde balamut 

içinde Yunanlılar kaçtıklarını unutmuşlar mı? Bütün bu harplerde bulundum te-

vellüdüm 58 taşında olduğum bugün için Kıbrıs’a gitmeyi kendim Şaban Bakır 

başta olmak üzere Konya cezaevinde bulunan 500 mahkûm vatanımız için hazı-

rız” (BCA, 030.01, 36/220/2-11).  
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Adnan Menderes’e gönderilen tebrik yazıları arasında lise öğrencileri de 

bulunmaktır. Fevzi Kutval adında bir lise öğrencisi gönderdiği bir tebrik yazı-

sında duygularını şu cümlelerle ifade etmiştir: 

“Kıbrıs hakkındaki konuşmanızı gazeteden okudum. Bir Türk vatandaşı 

daha doğrusu bir lise talebesi olmam hasebiyle böyle bir konuşma yaparak halkı 

teskin ettiğiniz için teşekkür, bir başbakan olduğunuz için de tebrik eder, tuttuğu-

nuz yolda üstün başarılar göstermenizi dilerim” (BCA, 030.01, 36/220/2-42). 

30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle çekilen tebrik mesajlarında yine 

Kıbrıs önemli yer tutmuş gönderilen çok sayıda telgrafta Adnan Menderes ve 

hükümeti tebrik edilirken Kıbrıs davası bir Türklük meselesi olarak görülmüş-

tür.7 

 

4. SONUÇ 

CHP’nin uzun süren tek parti yönetiminden sonra Mayıs 1950 seçimleri 

ile iktidara gelen ve 27 Mayıs 1960’da askeri bir darbe ile son bulan Demokrat 

Parti iktidarı gerek iç politika dönüşümleri gerekse dış politika açılımları bakım-

larında Türk siyasal yaşamında çok önemli bir dönüm noktası olmuştur. Cum-

huriyetin ilanından sonra belki de ilk defa serbest seçimler ile halkın güçlü bir 

desteğini almış olan Adnan Menderes ve Demokrat Parti hükümetleri on yıllık 

sürede etkin bir kalkınma dönemi yaşadığı gibi hemen her alanda yeni bir Tür-

kiye’nin temellerini de atmıştır. Adnan Menderes ve Demokrat Parti iktidarını 

önceki hükümetlerden ayrıştıran önemli bir alan da dış politika olmuştur. Ko-

münizm tehlikesi karşısında kapitalist devletler yanında tercihini yapan Tür-

kiye bu andan itibaren ABD’nin de etkisinde yeni bir dış politika konsepti geliş-

tirmek zorunda kalmıştır. Bu dönemde dış politikada önemli bir konu olarak 

Kıbrıs meselenin ön plana çıktığı ve yeni bir hal aldığı görülmektedir. İktidarının 

                                                           
7 Bu telgraflar için bkz. B.C.A., Fon No: 30.1.0.0, Kutu No: 36, Dosya No: 220, Sıra No 2, Belge No: 
39-40, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 47; 
B.C.A., Fon No: 30.1.0.0, Kutu No: 36, Dosya No: 220, Sıra No 219, Belge No: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 38, 40, 41, 43, 44, 
45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 
76, 77, 78, 79, 82, 83, 84, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 
105, 109, 111, 112, 113, 114, 115, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 133; B.C.A., Fon No: 
30.1.0.0, Kutu No: 36, Dosya No: 220, Sıra No 1, Belge No: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 21, 22, 23, 24, 24, 26, 27, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 51, 52, 53, 54, 55, 58, 57, 59, 
60, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 77, 78, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 
97, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 105, 107, 108, 109, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 120, 121, 122, 
123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132. 



ADNAN MENDERES, KIBRIS VE TÜRK KAMUOYU 

 

89 

başlarında Adnan Menderes ve hükümeti oldukça dikkatli bir şekilde Kıbrıs ko-

nusuna yaklaşırken özellikle iktidarının ortalarından itibaren İngiltere’nin de 

etkisiyle Kıbrıs sorunu hakkında söylem ve politika değişikliğine gitmiştir. Ön-

celeri Kıbrıs sorunu hakkında İngiltere’nin iç meselesi söylemine yakın olan Ad-

nan Menderes hükümeti 1954 yılından itibaren “Kıbrıs Türktür” söylemini be-

nimsemiştir. Bu durum üzerinde tabi ki Kıbrıs’ta bir süredir yaşanmakta olan 

sıkıntıların da etkisi olmuştur. Özellikle Yunanistan’ın izlediği politika, 

EOKA’nın kuruluşu ve ada Türklerine yönelik baskı ve terör eylemleri Menderes 

Hükümetinin dikkatlerini adaya yöneltmiştir. Yunanistan’ın sorunu uluslararası 

platforma getirme çabaları sonrasında Türkiye Cumhuriyeti hükümeti de so-

runu sahiplenme gayretleri içine girmiştir. Bu süreçte 1955 yılının başlarından 

itibaren yaşanan olaylar ve özellikle Yunanistan tarafından kontrol edilen ve 

desteklenen Rum terör örgütlerinin adadaki Türklere yönelik saldırıları olayla-

rın seyrini değiştirmiş ve bir anda Kıbrıs sorunu uluslararası bir mesele halini 

almıştır. Kıbrıs’ta yaşananların ada yönetimini elinde bulunduran İngiltere’yi de 

oldukça rahatsız etmiştir. Çünkü bu süreçte uluslararası ortam artık doğu ve 

batı olmak üzere iki politik kampın çatışma ve rekabet ettiği alan haline gelmişti. 

Sovyet Rusya’nın temsil ettiği komünizmin Kıbrıs’taki yansımaları İngiltere’yi 

adada Sovyet etkisinin artacağına dair endişeye sev etmiş ve bu durumda İngi-

lizler çareyi Türkiye’yi de Kıbrıs sorununda taraf ülke haline getirmekte bul-

muştur. Uluslararası politika alanındaki bu gelişmeler ve adada giderek tırma-

nan gerginlik ve olaylar Ağustos 1955’te Adnan Menderes’e halk desteğini art-

tırma konusunda önemli bir açılım sağlamıştır. Kıbrıs Sorunu üzerine İngiltere 

tarafında toplanacak olan Londra Konferansı öncesi Adnan Menderes 24 Ağus-

tos 1955 tarihinde verdiği beyanatıyla gerek konferans öncesi hükümetinin ba-

kışını net bir şekilde ortaya koymak gerekse halkın oldukça geniş bir kesiminin 

desteğini almak bakımlarından önemli bir adım atmıştır. Kıbrıs sorunu üzerine 

oldukça ayrıntılı bilgileri içeren beyanat Türkiye’nin hemen her yerinde halk 

nazarında büyük bir ilgi ve övgüye mazhar olmuştur. Konuşmasında uluslara-

rası politik şartları ince bir titizlikle dikkate almış olan Adnan Menderes, diplo-

matik bir dil kullanmış bununla birlikte Türkiye’de topumun her kesiminde kar-

şılık bulmuştur. Adnan Menderes’in beyanatının hemen ertesinde Türkiye’nin 

her bölgesinden çok sayıda kişi göndermiş oldukları telgraflar ve imzalı tebrik 

yazıları ile Adnan Menderes’e ve şahsında Demokrat Parti hükümetine büyük 

bir kamuoyu desteği vermiştir. Adnan Menderes’e gönderilen telgraflar ve teb-

rik yazılarının başta siyasi parti mensupları olmak üzere devlet memuru, emekli 
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devlet memuru, sendika temsilcileri, değişik meslek temsilcileri, gençlik der-

nekleri ve her türden meslek sahiplerine ait olduğu görülmektedir. Burada dik-

kat çeken nokta Adnan Menderes’in konuşmasının sadece Demokrat Parti çev-

relerinde değil ana muhalefet partisi konumundaki, CHP başta olmak üzere di-

ğer tüm siyasi partilerde de olumlu bir karşılık bulmasıdır. Bu yönüyle belki de 

uzun süredir ilk defa bir hükümet bir dış politika konusunda iç politika alanında 

birlik ve beraberliği sağlama başarısında bulunmuştur. Ayrıca vurgulanması ge-

reken bir nokta politik alanda sağlanan bu birlikteliğin oldukça farklı toplum 

kesimleri arasında da sağlanmış olmasıdır. Adnan Menderes’in konuşmasının 

önemli bir etkisi de Türkiye’de bir süredir komünizm tehlikesi karşısında yeni-

den şekillenen ve güçlenmiş olan milliyetçi duyguları daha da arttırmış olması-

dır. Gönderilen telgraf ve yazılarda sıklıkla vurgulanan Türklük ifadesi bunu 

açıkça ortaya koymaktadır. Ayrıca, tebrik yazılarında ve çekilen telgraflarda 

Kıbrıs sorununu kutsallaştırma ve milli bir dava haline getirme çabaları da dik-

kat çekmiştir. Bundan başka, konuşmanın hemen ertesinde en güçlü destek bir 

süredir Kıbrıs sorununu milli bir mesele haline getirme gayretleri içinde önemli 

bir yere sahip bulunan Kıbrıs Türktür Cemiyeti ve benzeri cemiyetlerden gel-

miştir. Adnan Menderes’in konuşmasının belki de en önemli sonucu Kıbrıs so-

runun ilk defa kamuoyuna bu kadar etkili bir şekilde mal olmasına yapmış ol-

duğu katkıdır diyebiliriz.  
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ÖZET 

Araştırmada Eğitim Fakültesinin farklı bölümlerinde öğrenim gören öğretmen 

adaylarının entelektüel sermayeye ilişkin görüşleri incelenmiştir. Çalışma olgu bilim 

(fenomenoloji) desen kullanılarak gerçekleştirilmiş nitel bir araştırmadır. Amaçlı ör-

neklem seçimine uygun olacak nitelikte maksimum çeşitlilik yöntemi ile belirlenmiş on 

yedi öğretmen adayı çalışmaya katılmıştır. Öğretmen adaylarının görüşlerinden elde 

edilen veriler MAXQDA 18 programı aracılığı ile analiz edilmiştir. Öğrenci görüşleri, içe-

rik analizine uygun nitelikte benzer ve farklı özellikleri belirlenerek tema ve kodlar şek-

linde düzenlenmiştir. Analiz, entelektüel sermayenin ortaya çıkışını gerekli kılan etmen-

ler kapsamında; bilimin doğası, küresel rekabet ve teknolojik değişim şeklinde ele alı-

nırken, entelektüel sermayeyi oluşturan unsurlar; küresel unsurlar, sosyal unsurlar, be-

şerî unsurlar şeklinde ele alınmıştır. Entelektüel sermayenin etki ettiği alanlara ilişkin 

ise; akademik başarı, bireysel gelişim, sosyal yaşamda başarı kodları belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Öğretmen Adayı, Entelektüel Sermaye, İnsan sermayesi 

 

INTELLECTUAL CAPITAL STORAGES OF UNIVERSITY STUDENTS 

 

ABSTRACT: 

In the research, the views of pre-service teachers studying in different depart-

ments of the Faculty of Education on intellectual capital were examined. The study is a 

qualitative research carried out using a phenomenology design. Seventeen pre-service 

teachers, who were determined by the maximum diversity method to be suitable for 

purposeful sampling, participated in the study. The data obtained from the opinions of 

pre-service teachers were analyzed through the MAXQDA 18 program. Students' opi-

nions were arranged in the form of themes and codes by determining similar and diffe-

rent features suitable for content analysis. The analysis is within the scope of the factors 

that necessitate the emergence of intellectual capital; While the nature of science is 

                                                           
1 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Çocuk Gelişimi, mer-
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handled in the form of global competition and technological change, the elements that 

make up intellectual capital; global elements, social elements, human elements. Regar-

ding the areas affected by intellectual capital; academic success, individual develop-

ment, success codes in social life were determined. 

Keywords: Pre-service Teachers, Intellectual Capital, Human capital 

 

1. GİRİŞ 

Bilişsel becerilerin önem kazanması, bilginin değişen yapısına uyum sağ-

lamak ve bilim ve teknolojik gelişmelerin ışığında gelişimi sürdürmek, entelek-

tüel birikimi gerekli ve hatta zorunlu kılmaktadır. Tarımda ve sanayide gerçek-

leşen hızlı ve köklü değişimlerin kaynağını oluşturan bilim ve teknoloji kaynaklı 

gelişmeler, toplumun ibresini bilim toplumuna doğru çevirmeyi gerekli kılmış-

tır (Innerarity, 2013). Bilgi toplumuna evrilen sosyal yapı, bilgiye sahip olmakla 

yetinmeden onu şekillendirerek bilgiyi amaçları doğrultusunda kullanabilen ni-

teliğe kavuştuğunda güçlü olabilecektir. Gelişmiş sanayisi ile güçlü olan toplum-

lar artık bilgiyi ne kadar üretebildikleri, kullanabildikleri kısacası bilgiye hangi 

ölçüde hâkim olabildiklerini sorgulamaktadırlar. Toplumlar ve toplumsal sis-

temler bilgiye sahip olup bu bilgileri amaçları doğrultusunda kullanabildikleri 

ölçüde her alanda diğer yapılardan daha önde gelişim gösterebilirler. 

Bilgi teknolojilerinin değişime büyük katkısı, haberleşme ve iletişimin ni-

telik ve biçiminde ortaya çıkan gelişmeler, teknolojik ve ekonomik gelişmelerin 

seyrini değiştiren en önemli faktörün bilgi haline gelmesi ve özellikle küresel 

gelişmelere yön verecek özellikte bilimsel gücü amaçları doğrultusunda kulla-

nabilecek yaratıcılık entelektüel donanım ve birikimi önemli hale getirmiştir 

(Guthrie, 2001). Entelektüel birikim hedefe ulaşmada bir araç olarak kullanıl-

makta; entelektüel donanıma sahip kişilerin veya kurumların bir güç unsuru 

olarak kullandıkları bilgi kaynaklı unsurlar entelektüel sermaye olarak ifade 

edilebilir. Sistemli bir örgüt özelliği gösteren okulların belirledikleri amaçlara 

ulaşırken kullandıkları en önemli araç bilginin değerini rehber edinerek oluştu-

rulmuş olan kişisel ve kurumsal yapılardır. Kişisel yeterliklerini oluşturmak ve 

geliştirmek amacıyla yeteneklerinin keşfedilmesi ve geliştirilmesi, kurumun po-

tansiyel durumunu fırsata dönüştürebilecek dinamizmin oluşturulması entelek-

tüel faaliyetlerin toplamı olarak entelektüel sermayeyi ortaya çıkarır. Bilgiyi 

keşfederek kullanabilecek yeterlik gelişim için önceliklidir. Bilginin var olan du-

rum ve unsurlar aracılığı ile fırsata dönüştürülebilmesi entelektüel sermayeyi 

oluşturur. Kaynak olarak bilgi, insan ve bunların birlikte oluşturdukları somut 
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özellik taşımayan birikim yeni ürünler ve hizmetler ortaya çıkarmayı sağlar. İn-

sanın yetenek, yaratıcılık ve tecrübelere dayalı gücünü bilgi birikimi ile ileriye 

taşıyan entelektüel sermaye bu alanda insanlar arasındaki ilişki ve bağlantıları 

da kendine araç edinir. Entelektüel sermayenin kaynağı maddi olmasa da ortaya 

çıkardığı ürünler maddi özellik taşımaktadır (Guthrie, 2001). Bu özelliği ile sos-

yal ve ekonomik tüm yapılara katkı sağlar. 

Toplumsal ve kişisel yapıya katkı sağlayan bu doğrultuda iş gören kurum-

ların gelişimi için önem taşıyan bilgiye dayanan somut nitelik taşımayan güç un-

suru olarak ifade edilebilen entelektüel sermayenin öne çıkan özelliği değer ola-

rak sayılabilecek bilgi içermesidir (Petty, 2000; Karakuş, 2008). Elde edilen bil-

ginin değeri o bilginin kullanımına bağlı olarak sağlanan yarar ile ölçülebilir. 

Özellikle aynı hedef etrafında hareket eden unsurlardan oluşan yapı olan örgüt-

lerin kaynaklarını amaçları doğrultusunda kullanabilmesi ancak entelektüel 

sermayenin yapı içerisinde yer alması ile mümkün olacaktır. Entelektüel serma-

yenin en önemli bileşeni insan olmakla birlikte, sosyal yeterliği bulunan, öğre-

nen ve öğrendiklerini davranış olarak sergileyebilen, bilimsel bilgiye yön veren 

teknolojik gelişmelere kaynaklık eden insan gücü, entelektüel sermayenin de te-

melini oluşturur (Sullivan, 2000). Yapısal ve ilişkisel boyutları ile bulunduğu sis-

temli yapı ve çevre içerisinde öncü rol oynamaya imkân sağlar (Jacobsen & Hof-

man-Ban, 2005). Katma değerli ürün üretebilmek tüm sistemlerin öncelikli he-

defidir. Yetişmiş, gerekli donanımlara sahip insanı da eğitim sisteminin bir 

ürünü olarak ifade edersek entelektüel sermayesi ile zamanın önde gelen du-

rum ve şartlarına uyum sağlayarak bu şartlara yön verecek nitelikte alanında 

yetkin ve birikimini amaçları doğrultusunda kullanabilen ve yenilikleri kendi 

özgün bakış açısıyla öngören kişilerin yetişerek toplum içerisinde yer almaları 

önemlidir. Kurumsal başarı bir kurumun elemanlarının yetenek, beceri ve de-

neyimlerinin bir bütün olarak davranış örüntüleri şeklinde uygulamaya koyul-

ması ve buna bağlı olarak kurumsal amaçlara hizmet edecek nitelikte çalışma-

ların ortaya koyulması gerekir (Saruhan ve Yıldız, 2014). Entelektüel birikime 

bağlı nitelik, çalışma alanında yetkinliğin sağlanmasında önemli rol oynamakta-

dır. Bilgi birikiminin uzman yaklaşımı ile değer kazandığı en önemli ortamlar-

dan olan eğitim kurumlarıdır. İnsan sermayesi ile yapının nitelik kazanması 

amaçlanır. Entelektüel sermayenin önemli bir boyutu da insanın yetenek, bilgi 

ve becerilerinin bileşeni durumundaki beşeri sermayedir (Kurt, 2008). Tekno-

lojik gelişmelerin sağladığı fırsatlar insanın sosyal yaşamdaki rollerinde deği-

şikliğe sebep olsa da insan tüm sistemlerin en önemli öğesidir. Üniversitelerin 

toplum yararına iş yapabilen, mesleki becerisi gelişmiş küresel rekabet içeri-
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sinde etkin kişiler yetiştirmek gibi sorumlulukları bulunmaktadır. İnsanın geli-

şimini öncelikli olarak görerek bilim ve teknolojinin sağladığı fırsatları entelek-

tüel sermayeye dönüştürebilen yapıların üniversitelerde oluşturulabilmesi ge-

leceğin şekillendirilmesi için önemli bir durumdur. 

 

2. YÖNTEM  

2.1. Araştırmanın Modeli – Çalışma Grubu 

Nitel araştırma olarak uygulamaya koyulan çalışmada, fenomonolojik de-

sen şeklinde gerçekleştirilmiştir. Çalışmaya katılan kişiler, entelektüel serma-

yeye ilişkin deneyimi olan veya tecrübesi olanlar ile temas etmiş kişilerden oluş-

ması çalışmanın olgu bilim (Fenomenolojik) araştırma için uygun olduğu sonu-

cuna ulaşılabilir (Rolfe, 2006). Katılımcıların görüşlerine başvurulan öğretmen 

adayları amaçlı örnekleme yöntemlerinden maksimum çeşitlilik örneklem se-

çimi yöntemine dayalı olarak belirlenmiştir. Amaçlı örneklem seçiminde araş-

tırma yapılan olgulara ilişkin daha zengin nitelikte bilgiye ulaşılacağı düşünül-

mektedir. Maksimum çeşitlilik örnekleme yönteminde çeşitlilik içerisinde var 

olan ortak olguların tespit edilmesi ve var olan durumun farklı açılardan ince-

lenmesi hedeflenmektedir (Marczyk, DeMatteo & Festinger, 2005). Araştırmada 

farklı bölümlerde öğrenim gören çeşitli özelliklerde 17 öğretmen adayı ile gö-

rüşmeler gerçekleştirilmiştir. Olgubilim çalışmalarında tek kişiden başlayarak 

daha büyük sayıda örneklem grubu ile çalışılabileceği ifade edilmektedir (Miles 

& Huberman, 1994). En az 10 kişiden oluşan örneklem grubu ile çalışmanın uy-

gun olduğu belirtilmektedir (Charzmaz, 2011). 

 İçerik analizi veri analiz stratejisi olarak belirlenmiş, verilerin analizi için 

Maxqda 18 yazılım programı kullanılmıştır. İçerik analizi, herhangi bir durumu 

derinlemesine incelemek amacıyla görüşmeler yapılan ve elde edilen verilerin 

incelenerek tema ve kodlar şeklinde bir araya getirilen bir analiz çeşididir (Ne-

uman, 2012). Bu yöntem kapsamında öğretmen adayları ile görüşmeler gerçek-

leştirilmiş, benzer nitelikte görüşler bir araya getirilerek isimlendirilmiş ve 

tablo olarak sunulmuştur.   

 

Tablo 1. Çalışmaya Katılım Sağlayan Öğretmen Adaylarının Demografik 

Bilgi Tablosu 

Bölüm f % 

Sosyal Bilgiler 3 17.64 

Fen Bilimleri 4 23.52 

Türkçe 5 29.41 
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Matematik 3 17.64 

Resim 2 11.76 

Sınıf Düzeyi f   % 

1. sınıf 4 23.52 

2. sınıf 5 29.41 

3. sınıf 4 23.52 

4. sınıf 4 23.52 

 

2.2. Veri Toplama Aracı 

Araştırmacı tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu ile 

araştırma verileri toplanmıştır. Görüşme soruları entelektüel sermayeyi oluştu-

ran ve etki ettiği unsurlar ele alınarak hazırlanmıştır. Görüşme sorularının araş-

tırmanın amacına ve kapsamına uygunluğu Eğitim Bilimleri alanında iki öğretim 

üyesi tarafından değerlendirilerek gerekli düzeltme ve eklemeler yapılmıştır. 

Görüşme soruları farklı bölümlerde öğrenim gören beş öğretmen adayına uygu-

lanarak soruların açıklığı ve anlaşılır olup olmadığı pilot uygulama olarak ger-

çekleştirilmiş ve gerekli düzeltmeler ile son şekli verilmiştir. 

Nitel araştırmada geçerlik ve güvenirlik; tutarlık, teyit edilebilirlik, inan-

dırıcılık ve aktarılabilirlik koşulları yerine getirilerek sağlanmaya çalışılır (Mer-

riam, 2015). Tutarlığın sağlanması amacıyla görüşlerin olduğu gibi alınması; 

inandırıcılık ile ilgili gerçekleştirilen araştırmanın aşamaları açık şekilde ifade 

edilmiş; teyit edilebilirlik için uzman görüşlerine başvurulmuş ve pilot uygula-

malar gerçekleştirilmiştir. Aktarılabilir olması adına analiz sonucunda ortaya 

koyulan tema ve kodlar görüşler ile desteklenerek belirtilmiştir. 

2.3. Verilerin Analizi 

Araştırma verilerinin analizi içerik analizi şeklinde çözümlenmiştir. Gö-

rüşme verileri MAXQDA programı içeriği doğrultusunda kayıt altına alınmıştır. 

Gerçekleştirilen analizde görüşler benzer nitelikteki kodlamalar şeklinde sınıf-

landırılmış veriler benzerliklerine göre kategorize edilerek temalar belirlenmiş-

tir. Belirlenen görüşlere uygun kodların temalandırılması tekrar kontrol edilmiş 

ve görüşler katılımcılara sunularak ifadelerinde değişiklik yapıp yapmak iste-

medikleri sorulmuştur. Tema ve kodların görüş sıklığını ifade eden frekans tab-

loları oluşturulmuş, doğrudan alıntılar eklenerek sunulmuştur. Kod ve alt kod 

ilişkileri MAXQDA programı aracılığı ile analiz edilmiştir.  
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3. BULGULAR 

 

 

Şekil 1. Entelektüel Sermaye ortaya çıkışını gerekli kılan etmenler 

 

Üniversite öğrencilerinin görüşlerine bağlı olarak belirlenen Entelektüel 

Sermayenin ortaya çıkışını gerekli kılan etmenler temasına ilişkin öğrencilerin 

görüş sıklıklarına göre bilginin kaynağı, doğruluğu ve kullanımına ilişkin “Bilgi-

nin Doğası”; ülkeler arasında bilimsel gelişimler temelinde ortaya çıkan üstün-

lük kurma, hâkimiyet yarışlarına ilişkin “Küresel Rekabet”; yenilik ve gelişmele-

rin temel kaynağı durumundaki teknolojide ortaya koyulan gelişime ilişkin ise 

“Teknolojik Değişim” kodları oluşturularak görüş sıklıkları frekanslar olarak su-

nulmuştur. Üniversitelerde entelektüel sermayenin gerekliliğini ifade ettikleri 

görüşler arasında Ö4: “Teknolojide ileri olmayan ülkelerin günümüzde hem eko-

nomik hem küresel başarı sağlaması imkânsız”. Ö16 ise “Bazı gelişmemiş toplum-

lar hariç büyük bir küresel yarışın içerisindeyiz özellikle bilgiyi doğru kullanan 

yani kendi toplumlarına yararlı hale getirebilen toplumlar Avrupa’da bazı ülkeler 

Amerika gibi ilerlemiş durumdalar”. Ö7: Dünyada teknolojiyi satan ülkeler refah 

içerisinde yaşıyor, alan ülkelere bakıyoruz halkları zor durumda ama teknolojik 

aletlere çok para harcayabiliyorlar”. Ö14: “Doğru bilgiyi seçmek artık çok zor. Çok 

fazla bilgi kirliliği olan bir ortamdayız her bilgi doğru bilgi diye sunuluyor ancak 

bilinçli olanlar bunu fark edip seçici olabilir” şeklinde görüşler belirtilmiştir. 
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Şekil 2. Entelektüel Sermayeyi Oluşturan Unsurlar 

 

Üniversite öğrencilerinin entelektüel sermayeyi oluşturan unsurların in-

sanın gelişimini amaçlayan bileşenlerden meydana geldiğini ifade eden görüşler 

belirtilmiştir. Görüşler doğrultusunda düzenli okuma alışkanlığının sağladığı 

kazanımlara yönelik, Kültürel Unsurlar; sosyal çalışmaların sağladığı toplumsal 

yararı ifade eden görüşlerden Sosyal Unsurlar; insanın donanımını arttırmaya 

yönelik, yeterlik kazanmanın öneminden bahseden görüşler doğrultusunda Be-

şeri Unsurlar şeklinde kodlar oluşturulmuştur. Entelektüel sermayeyi oluşturan 

kültürel unsurların ifade edildiği görüşler arasında Ö10: “Okuma alışkanlığı 

olunca sorgulamayı daha çok yapıyor insan. Sorgulamak gelişim ve için çok 

önemli”. Ö2: “Uluslararası çalışmaları okuyan takip edenler tabi genel anlamda 

daha çok bilgi sahibi olan kişi oluyor. Bilgi sahibi olunca da yenilikleri bu kişilerin 

yapması bekleniyor. Bilgi için de kültürlü olmak da gerekiyor”. Ö17: “Sanatla uğ-

raşan kişilerin yaratıcı olduğunu düşünüyorum. Geniş düşünen farklı bakış açıla-

rıyla bakan kişiler çağdaş gelişmeye açık insanlar diyebiliriz”. Ö9: “Yurtdışında 

birçok ülkede. Avrupa’da insanlar sergi ve konsere çok fazla gidiyor bu alanda ge-

lişmişler. Dünya klasiklerini ama güncel kitapları da okumak çok önemli”. Ö7: “İn-

sanlara yararlı olduğu belli olan yardım çalışmalarına da katılan kişilerin kendi 

ülkelerine bağlı yararlı insanlar olduğunu düşünüyorum. Sosyal anlamda gelişime 

destek oluyor insanı kendi toplumuna yabancılaşmaktan koruyabilir bu çalışma-

lar” diye belirtirken Ö5: “Doğru kişileri sosyal medyadan takip etmek gerekiyor. 

Çok yetersiz kişiler ünlü olduğu için örnek oluyor özellikle gençlere. Kendini geliş-

tirmiş yetkin kişileri örnek almak lazım”. Ö12: “İnsanın zeki olması önemli deniyor 

ama bence yetenekli bir insan da başarısız olabiliyor. Çünkü yeteneklerin gelişti-

rilebilmesi için önce okullarda keşfedilmesi ve desteklenmesi gerekiyor. Okullar 
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zeki olanları geliştirmek ve herkesi geliştirmekle sorumludur”. Ö6: “Bilim teknoloji 

artık olmazsa olmaz dünyadaki tüm ülkeler için bu sebeple bu alanda insan yetiş-

tirmek lazım ama bunun için temelden bu bilinçle eğitim verilmeli ve bilimsel ça-

lışmalar arttırılmalı yaratıcı öğrenciler geliştirilmelidir” niteliğindeki görüşler 

yer almaktadır. 

 

 
Şekil 3. Etki Alanları 

 

Üniversitelerde entelektüel sermayenin etki ettiği alanlara ilişkin görüş-

ler doğrultusunda; bilgi, doğru bilgiye ulaşma ve bilgiyi kullanarak ortaya yeni-

likçi ürünler koymaya yönelik görüşler ışığında Akademik Başarı; toplumsal ya-

pıyı geliştirmek amacıyla var olan donanım doğrultusunda Sosyal Yaşamda Ba-

şarı; insan gelişini mümkün kılan gelişim alanlarına olan katkısı bağlamında Bi-

reysel Gelişim kodları görüş sıklıkları ile belirtilmiştir. Bu konulara ilişkin Ö2: 

“Başarılı olmak bir ekip işi eğitim aldığınız ortamda bir arada çalışabildiğiniz bir 

ekibiniz varsa ya da insanlar birbirini destekliyorsa başarılı bir ortam sağlanabi-

liyor”. Ö13: “Bilgi birikimi ve bunu doğru kaynaklarla beslemek çok önemli adam 

bilgili oluyor ama aktaramıyor bir işe yaramıyor. Yani bilgiyi kullanabilmek, uy-

gulamaya dönük kullanabilmek çok önemli”. Ö15: “Sosyal olmak bence başarılı 

olmak için gerekli hatta sosyal olarak iletişimsiz kendini bir ortamda kabul etti-

rememiş kişiler başarılı sayılsa da mutlaka yaşamlarında çözümsüz bir problem 

ile karşılaşıp akademik olarak da gerileyebiliyorlar”. Ö10: “Kişinin geliştirmek için 

kendini çabalaması gerekli kişisel gelişim için gerekli tüm yönleriyle ilerlemeli bu-

nun için işte üniversitenin sağladığı fırsatlar, farklı kültürel faaliyetler, hocaların 

sundukları bir bütün olarak kişinin gelişimine yarar sağlıyor.” diyerek ifadelerde 

bulunan üniversite öğrencilerinin görüşleri yer almaktadır. 
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4. SONUÇ  

Araştırmada öğretmen adaylarının entelektüel sermayeye ilişkin görüş-

leri incelenmiştir. Öğretmen adaylarının entelektüel sermayeye ilişkin görüş-

leri; entelektüel sermayenin ortaya çıkış etmenleri, entelektüel sermayeyi oluş-

turan unsurlar ve entelektüel sermayenin etki alanları doğrultusunda incelen-

miştir. Entelektüel sermayenin gerekliliğini ifade eden görüşler bilginin değişe-

bilir niteliğinin keşfedilmesi ve teknoloji alanında yaşanan değişim ve gelişme-

ler ve bu gelişmeler sonucunda ortaya çıkan küresel rekabet doğrultusunda en-

telektüel sermaye gerekliliğini belirten görüşlerin ifade edildiği belirlenmiştir. 

Bu kapsamda görüşler ışığında entelektüel sermaye ortaya çıkışını gerekli kılan 

etmenler, entelektüel sermayeyi oluşturan unsurlar ve etki alanları şeklinde 

tema ve belirtilen görüşlere uygun kodlar belirlenmiştir. Entelektüel sermaye 

çalışmaları ülkemizde sıklıkla nicel ölçme araçları aracılığı ile ölçülmüş ve so-

nuçları farklı değişkenler açısından incelenerek araştırmalara konu edilmiştir. 

Bununla ilişkili olarak Güler (2007), araştırmasında eğitim kurumlarındaki en-

telektüel sermayeyi insan sermayesi ile ilişkilendirerek incelemiştir. Okullarda 

bilgi aktarımı gerçekleştirildiği için okulların entelektüel sermayesinin kuru-

mun niteliğini arttıracağı ve kurumun hedeflerine ulaşmada önemli bir faktör 

olduğu bununla birlikte insan sermayesinin önemi üzerinde durulmaktadır. De-

mir (2018), öğretmenlerle gerçekleştirdiği çalışmada öğretmenlerin iş doyumu, 

kendine güven, mesleki gelişime yönelik istekleri ile okulların entelektüel ser-

mayeleri arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Entelektüel sermaye birikimi yüksek 

olan okullarda öğretmenlerin mesleki tutum ve davranışlarının gelişim odaklı 

ve gelişime yönelik istekli oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Çalışma ile benzer 

nitelikte Channar, Talraje & Bai (2015); Leal, Margues, Margues, Brago-Filho 

(2015); Moon ve Kym, (2006); Longo ve Mura, (2011); Mura ve Longo, (2013)’ 

da entelektüel sermaye ile öğretmenlerin mesleki doyumları arasında pozitif 

yönlü ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bilginin keşfedilerek amaçlar doğrul-

tusunda kullanılması, ortaya okulun niteliğini arttıracak uygulamaların koyula-

bilmesi, insan yetiştiren kurumlar olarak okulların genel işleyişine uygun nite-

liklerin kazandırılabilmesi entelektüel sermaye birikimi ile sağlanabilecektir. 

Karakuş ve Çobanoğlu (2013), ilkokullardaki entelektüel sermayeyi belirlemek 

için yapılan çalışmada okulda daha uzun süre vakit geçirerek farklı okul içi ve 

okul dışı çalışmaya katılarak öğrenciler ile etkinlik düzenleyen öğretmenlerin 

entelektüel sermaye düzeylerinin yüksek olduğu, kendi çalışma alanlarına özgü 

bilgileri uygulamaya dönüştürecek nitelikte beceriye sahip olmanın entelektüel 

sermaye ili ilişkili unsurlar olduğu sonucuna varılmıştır.  



EMİNE MERVE USLU 

 

100 

Altan (2014), araştırmasında özel okulların entelektüel sermayesinin ge-

nel yapısını incelemiştir. Araştırma sonuçlarına göre özel okullarda rekabetin 

etkisiyle bilgiye dayanan katma değerli ürünlerin önemli bulunduğu, bunların 

akademik başarı ile ilişkili unsurlar olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Entelektüel 

sermaye düzeyi artan okullardaki yönetim anlayışının okul performansını 

olumlu yönde etkileyecek nitelikte değişim gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. Pa-

letta ve Alimehmeti (2014), entelektüel sermayesi gelişmiş olan okullarda öğre-

nim gören öğrencilerin öğrenme isteklerinin daha fazla olduğu ve kurumun 

amaçlarının geliştirilmesine uygun farklı çalışmaların okullarda başarılı şekilde 

yürütüldüğü belirlenmiştir. Eğitim öğretim sürecinde öğretmenlerin entelek-

tüel sermayelerinin yüksek olmasının okulu, sistemli ve kurumsal bir bütün ha-

line getirdiği savunulmaktadır. Bundan hareketle entelektüel sermayesi geliş-

miş okullarda öğrenim gören öğrencilerin de entelektüel sermaye kazanımları-

nın yüksek olacağı belirtilmiştir. Şahin, Akan ve Başar (2014), çalışmasında 

okulların entelektüel sermayeleri ile sosyal sermayelerini farklı yönleri ile ince-

lemişlerdir. Sosyal sermaye ve entelektüel sermaye arasında birbirini etkileyen 

bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Sosyal sermaye ve entelektüel sermayenin birbi-

rini büyük ölçüde yordayan iki unsur olduğu sonucuna ulaşılmıştır. İnsan birbi-

riyle kurduğu bağlantıları ve bilgiyi kullanma becerisi ve ortaya koyduğu özgün 

düşünce ve fikir sistemi ile oluşturduğu ürünler ile sosyal sermaye ve entelek-

tüel sermayenin ortak bileşenlerindendir. Cheng ve Lee (2016), öğretmenlerin 

bilgi yönetimi süreçleri ile okulların entelektüel sermayeleri arasında yüksek 

düzeyde ilişki olduğu tespit edilmiştir. Öğretmenlerin bilgi yönetimi yeterlilik-

lerinin artması okulların entelektüel birikimlerinin de arttığı ortaya koyulmuş-

tur. 

Güngör ve Celep (2016), çalışmasında öğretmenlerin entelektüel sermaye 

düzeylerini incelemiştir. Öğretmenlerin mesleki kıdemlerinin entelektüel ser-

maye düzeyleri üzerinde etkili olduğu belirlenmiştir. Mesleki kıdemleri artan 

öğretmenlerin entelektüel sermaye düzeylerinin de arttığı belirlenmiştir. Bu-

nunla ilişkili olarak daha çok sosyal çevresinin geniş olması, mesleki deneyimin 

verdiği özgüvenin etkili olduğu düşünülmektedir. Kelly (2004), öğretmenlerle 

yapmış olduğu çalışmada entelektüel sermayenin okulları kurumsallaştırdığını, 

öğrenci odaklı çalışmaların sayısını arttırdığını, akademik gelişimin işbirliği ve 

ekip çalışmasına dayalı sistemli bir sosyal yapı içerisinde oluştuğu vurgulan-

maktadır. 
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Sorm (2019), çalışmasında okul yöneticilerinin sosyal sermaye, entelek-

tüel sermaye, akademik sermayelerini incelemiş, belirtilen sermayelerin bulun-

duğu okulların özelliklerini işbirliğine dayalı çalışmalar doğrultusunda bilgi 

paylaşımının gerçekleştirildiği güven temelli ilişki ağlarının yer aldığı yapılar 

olarak ifade etmiştir. Kong (2007), çalışmasında kâr amacı gütmeyen kurumla-

rın entelektüel sermayelerinin yüksek olduğu ve gelişime daha açık olduğu ifade 

edilmiştir. Bahrami, Rajaeepour, Aghahosseini, Bakhtiar Nasrbadi ve Yarmoha-

madian (2011), İran’ da bulunan bir devlet üniversitesinde görev yapan akade-

misyenlerin entelektüel sermayeleri incelenmiş ve akademisyenlerin entelek-

tüel sermayelerinin ortalamanın altında olduğu belirlenmiştir. Ferris (2012), 

araştırmasında entelektüel sermaye ve insan sermayesi arasındaki ilişkiyi ince-

lemiştir. İki sermaye türü arasında pozitif yönlü ilişki bulunduğu belirlenmiştir. 

Entelektüel sermayenin kurumsal yapı içerisinde yer almasının destek eğitim 

hizmetlerinin daha fazla uygulamaya koyulmasında, işbirliğine dayalı çalışma-

ların gerçekleştirilmesinde ve yönetim anlayışının gelişim ve ortak karar alma 

anlayışına uygun olacak şekilde yürütülmesi üzerinde etkili olduğu belirtilmek-

tedir.  

Paletta ve Alimehmeti (2014), araştırmasında entelektüel sermaye kav-

ramı ile okul yönetimi arasındaki ilişki incelenmiştir. Okul yönetimi sistemli ve 

organize olan okulların entelektüel sermaye birikimlerinin de yüksek olduğu 

belirlemiştir. Entelektüel sermayesi yüksek olan okulların işbirlikli çalışmalar 

ile başarıya ulaşmada etkili olacağı düşünülmektedir. Cheng (2015), okulların 

entelektüel sermayeleri incelenmiştir. Entelektüel sermayesi yüksekokulların 

idare, öğretmen, öğrenci ve veli bağının kuvvetli olduğu ve etkili iletişim içeri-

sinde olduğu belirlenmiştir. Zvavahera (2015), okulları entelektüel sermaye ve 

insan sermayesi kapsamında incelemiştir. Araştırma sonuçlarına göre öğret-

menlerin çalışma koşulları ve ekonomik gelirlerinin entelektüel ve insan serma-

yesi üzerinde etkili olduğunu belirtmiştir. Pedro, Leitao ve Alves (2020), üniver-

sitelerin entelektüel sermaye düzeyleri ile sürdürülebilir kalkınmaya ilişkin ça-

lışmaları incelenmiştir. Çalışma sonucunda öğrenci ve öğretmenlerin entelek-

tüel sermaye birikimleri sürdürülebilir kalkınmaya ilişkin çalışmalarını destek-

lemektedir.  

Entelektüel sermayenin ortaya çıkışı, yapısı ve etki alanlarının incelendiği 

çalışmada entelektüel sermayenin gerekliliği üzerinde görüşler belirtilmiştir. 

Bilginin kaynağına ve bilginin değerine ilişkin değişen paradigmalar bilgiye ula-

şıp bilginin kullanımı ile ilgili değişimi beraberinde getirmiştir. Bilimsel ve tek-

nolojik gelişmeler düzleminde bu gelişime yön verecek donanımda yeterliği 
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fazla, sosyal paylaşım becerisi gelişmiş, birlikte çalışabilme becerisi yüksek, 

paylaşım yeteneği gelişmiş, yaratıcılık özelliği ile değişime yön verebilen insan 

gücünün yetişmesi entelektüel sermayenin bir sonucu, bununla birlikte sistem 

içerisinde yerini alabilmesi için önemli bir gerekliliktir. Eğitim kurumlarının 

toplumsal hedefler doğrultusunda amaçlarına ulaşmasında birlikte çalışma an-

layışına, iletişim özellikleri gelişmiş, bilgi ve tecrübe paylaşımı gerçekleştirebi-

len, içinde bulunduğu yapının genel özellikleri ile uyumlu davranış sergileyen, 

pozitif ve geliştiren bir liderlik anlayışı ile yönetim becerisine sahip tüm sayılan 

özellikleri ile entelektüel sermayeye sahip insan gücü ile gerçekleştirilebilecek-

tir. Sorumluluklarından bir tanesinin topluma yetişmiş, nitelikli insan gücü ka-

zandırmak olan üniversitelerin entelektüel sermayelerini arttırarak bu anlayışa 

sahip kişiler yetiştirmeleri önemli görülmektedir. 

 
  



ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ENTELEKTÜEL SERMAYE BİRİKİMLERİ 

 

103 

KAYNAKÇA  
ALTAN, S. (2014). Entelektüel sermaye ve okul performansı: Özel ortaokullarda bir 

araştırma. Yayımlanmamış doktora tezi. Okan Üniversitesi, İstanbul 

BAHRAMİ, S., RAJAEEPOUR, S., AGHAHOSSEİNİ, T., BAKHTİAR NASRBADİ, H. A., & YAR-

MOHAMADİAN, M. H. (2011). “Analysis of multiple relationship of intellectual 

126 capital and organizational innovation in higher education”. Quarterly Journal 

of Research and Planning in Higher Education, 17(3), 27-50. 

CHANNAR, Z. A., TALRAJE, S., & BAİ, M. (2015). “Impact of human capital variables on 

the effectiveness of the organizations”. Pakistan Journal of Commerce and Social 

Sciences, 9 (1), 228-240. 

CHARMAZ, K. (2011). “Grounded Theory Methods in Social Justice Research”. The Sage 

Handbook Of Qualitative Research, 4, 359-380 

CHENG, E.C.K. (2015). “Knowledge sharing for creating school intellectual capital”. Pro-

cedia, Social and Behavioral Sciences, 191, 1455-1459. 

CHENG, E. C., & LEE, J. C. (2016). “Knowledge management process for creating school 

intellectual capital”. The Asia-Pacific Education Researcher, 25(4), 559-566. 

DEMİR, S. (2018). “Entelektüel Sermaye ile Öğretmenlerin İş Doyumları Arasındaki 

İlişki Üzerine Bir Çalışma”. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19 (3), 

205-215. DOI: 10.17679/inuefd.385908 

FERRİS, K. (2012). “Human capital in turnaround schools”. School Administrator, 69(7), 

36-39. 

GÜLER, S. Z. (2007). “Eğitim örgütlerinde insan sermayesi”. Eğitim Dergisi (Eğitim, Bilim 

ve Sanat Dergisi), 16. 

GUTHRİE, J. (2001), “The management measurement and the reporting of intellectual 

capital”. Journal of Intellectual Capital, 2(1), 27-41. 

GÜNGÖR, G. & CELEP, C. (2016). “Ortaöğretim Öğretmenlerinin Örgüt içi Bilgi Paylaşımı, 

Örgütsel Öğrenme ve Entelektüel Sermaye Düzeyleri Arasındaki İlişki”. Mersin 

Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12 (3) , 932-947. DOI: 10.17860/mersi-

nefd.282391 

INNERARİTY, D.(2013). “Power and knowledge. The Politics of the knowledge society”. 

European Journal of Social Theory. 16 (1), 3-16. 

JACOBSEN, K; HOFMAN-BANG, P. (2005). Entelektüel Sermaye IC Rating Modeli. ARGE 

Danışmanlık Yayınları. İstanbul. Yayın No: 7, sayfa:17 

KARAKUŞ, M. VE ÇOBANOĞLU, N. (2013). “İlkokullarda entelektüel sermayenin ölçül-

mesi ve bazı değişkenler açısından incelenmesi”. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilim-

ler Dergisi, 6(4), 158-181. https://i.tmgrup.com.tr/livescore/v2/i/ftm.png 

KONG, E. (2007). “The strategic importance of intellectual capital in the non-profit sec-

tor”. Journal of Intellectual Capital, 8(4), 721-731. 

LEAL, C., MARQUES, C., MARQUES, C., & BRAGO-FİLHO, E. (2015). “Internal communica-

tion, intellectual capital and job satisfaction: A structural model applied to a cre-

dit union”. ECIC, 199-207. 

https://i.tmgrup.com.tr/livescore/v2/i/ftm.png


EMİNE MERVE USLU 

 

104 

LONGO, M., & MURA, M. (2011). “The effect of intellectual capital on employees’ satis-

faction and retention”. Information & Management, 48 (7), 278-287. DOI: 

10.1016/j.im.2011.06.005. 

MARCZYK, G., DEMATTEO, D., & FESTİNGER, D. (2005). “Essentials Of Research Design 

And Methodology”. New York: John Wiley & Sons Inc 

MERRİAM, S. B. (2015). Nitel araştırma: Desen ve uygulama için bir rehber (3. Basımdan 

Çeviri) (Çev. Ed. S. Turan). Ankara (2009). 

MİLES, M. B., & HUBERMAN, A. M. (1994). An expanded sourcebook qualitative data 

analysis. London: Sage. 

MOON, Y. J., & KYM, H. G. (2006). “A Model for the value of intellectual capital”. Canadian 

Journal of Administrative Sciences, 23(3), 253-269. 

MURA, M., & LONGO, M. (2013). “Developing a tool for intellectual capital assessment: 

An individual-level perspective”. Expert Systems, 30(5), 436-450. DOI: 

10.1111/j.1468-0394.2012.00650.x. 

NEUMAN, W. L. (2012). Toplumsal Araştırma Yöntemleri: Nicel ve Nitel Yaklaşımlar III. 

Cilt (5. Basım). İstanbul: Yayın Odası. 

PALETTA, A., & ALİMEHMETİ, G. (2014). “Intellectual capital management and school 

performance”. RicercAzione, 6(1), 111-126. 

PEDRO, E. DE M., LEİTÃO, J., & ALVES, H. (2020). “Bridging ıntellectual capital, sustai-

nable development and quality of life in higher education ınstitutions”. Sustaina-

bility, 12(2), 479. doi:10.3390/su12020479 

PETTY, R. & GUTHRİE, J. (2000)."Intellectual Capital Literature Review: Measurement, 

Reporting and Management", Journal of Intellectual Capital, 1(2) 155 – 176 

ROLFE, G. (2006). “Validity, Trustworthiness And Rigour: Quality And The Idea Of Qua-

litative Research”. Journal of Advanced Nursing, 53(3), 304-310. 

SARUHAN, Ş. C. & YILDIZ, M. L. (2014). İnsan kaynakları yönetimi: Teori ve uygulama. 

İstanbul: Beta yayıncılık 

SORM, S. (2019). Kamboçya ilkokullarında öğretimin ve öğrenme kalitesinin geliştiril-

mesinde okul yöneticisinin pedagojik liderlik uygulamaları. Yayımlanmamış Dok-

tora Tezi, Akdeniz Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Antalya. 

SULLİVAN, P. H. (2000). Value driven intellectual capital: How to convert intangible cor-

porate assets into market value. John Wiley & Sons, Inc 

ŞAHİN, C., AKAN D. & BAŞAR, M. (2014). “Okullardaki sosyal ve entelektüel sermaye iliş-

kilerinin ve düzeyinin öğretmen görüşlerine göre incelenmesi”. Uşak Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Dergisi, 7(2), 300-320. 

ZVAVAHERA, P. (2015). “Human capital management in Zimbabwean rural schools: A 

socio- economic analysis”. Journal of Management and Marketing Research, 

18(1), 1-10. 



105 

 
ÖĞRETMEN ADAYLARININ AKADEMİK 

ÖZGÜVENLERİNİN AKADEMİK MOTİVASYON VE 
EĞİTİM YAKLAŞIMLARI AÇISINDAN İNCELENMESİ 

 

Öğr. Gör. Dr. Emine Merve USLU1 

 

1. GİRİŞ  

Öğrencinin geçmiş öğrenmelerinin etkisi ile bir işte bir öğrenme alanında 

başarılı olacağına inancı ve kendine duyduğu güveni ifade etmektedir (Klapp, 

2017). Özgüven kavramının akademik özgüven olarak ifade edilmesinde en 

önemli etmen kendi öğrenme yaklaşımını algılayarak buna uygun yolları belir-

leyebilmesi ve bu anlayış ile öğrenme sürecini sürdürebilmesi gerekmektedir. 

Öğrenmeye yönelik hazırbulunuşluğu yüksek olan ve öğrenme yaklaşımını be-

lirleyebilmek, akademik özgüven oluşumunun temelini oluşturmaktadır (Sene-

moğlu, 2005). Başarıya ulaşmaya olan inanç ve bu süreçte kendine ve yeterlik 

düzeyine olan güven akademik özgüvenin ortaya çıkmasını sağlar. Kişinin geç-

mişten bugüne ortaya koyduğu başarıların sağladığı motivasyon ile gelecekte 

başarabileceğine olan inanç artar. Geçmiş başarılar ile gelecekte sergilenmesi 

muhtemel başarı durumları akademik özgüvenin önemli etmenlerindendir. 

Akademik özgüven insanın kişilik özelliklerini de içine alan karmaşık bir yapı-

nın ürünüdür. Öz benlik gelişimi yüksek düzeyde bulunan kişilerde görülen, ye-

niliklere açık olma, merak duyma, başarabileceğine karşı oluşan inanç gös-

terme, yaratıcılığı gelişmiş olma gibi özellikler ile kişi kendini gerçekleştirmeye 

bir yol bulur (Başoku Doğan ve Doğan, 2005).  

Akademik özgüven ile akademik benlik birbiri ile benzer anlamda kulla-

nılmakla birlikte akademik başarı, öğrenmeye güdülenme, başarılı olmaya istek 

ve inanç, derse ilgi, istek, gayret, hedeflere ulaşmak amacıyla uygulamalarda bu-

lunmak ve var olan zihni kodları kullanarak başarıya atfettiğimiz değeri belirle-

mek için de özgüven gerekir. Eğitim hedefleri; sorgulayabilme kabiliyeti bulu-

nan, merak duygusuna sahip, problem çözme becerisine sahip, analiz ve sentez 

                                                           
1 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Çocuk Gelişimi, mer-
veuslu@comu.edu.tr 
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yetisi bulunan ve öz değerlendirme yapabilen kişiler yetiştirecek nitelikleri ge-

liştirecek şekilde ortaya koyulmalıdır (Akbay & Gizir, 2010). Hedeflerin yanı 

sıra kişiyi kendi yetenek ve ilgi alanlarını keşfederek bu doğrultuda öğrenme yol 

ve yöntemini belirleyerek bu doğrultuda ilerleyebilen bir nitelikte, kendi çevre-

sini bu amaçla düzenleyebilen özelliklere sahip özgüven sahibi insanlar olarak 

yaşamak için çabalamak ve bu yönde gelişim için uğraş vermek gerekmektedir. 

Akademik özgüvenin sağlanmasında en etkili aktörler arasında öğretmenler 

gelmektedir (Küpeli, 2021). Akademik özgüvenin gelişiminde etkili olan faktör-

lerin gelişimini sağlayacak öğrenciye özgü durumu keşfederek öğrenciye suna-

cak kişi öğretmenlerdir. Konuyu farklılaştırarak öğrenciye has şekle getiren ve 

bütüncül bir anlayıştan yola çıkarak kişiye özel şekilde yöntem ve yaklaşımlarla 

sunan strateji, yöntem ve teknikleri uygun nitelikte kullanabilen öğretmen yak-

laşımları ile motivasyon bu doğrultuda da özgüven artmaktadır. 

Sosyal ortamda sergilenecek beceriler ile bir gruba mensubiyet sağlanır 

bunun için de sosyal uyum becerisi gerekir. Gruba uyum sağlayan kişiler birbir-

lerine uygun davranış örüntüleri ile davranabilen ve liderlik becerilerinden ba-

zılarını gösterebilen kişiler toplumsal kabul görerek destek görürler (Taylor, 

2000). Toplumun kültürel özelliklerini bilen kültür özelliklerine uygun nitelikte 

gelişim alanlarında aşama kaydeden kişiler özgüven gelişimini de sağlar. Bilişsel 

gelişim özelliklerinin ortaya koyulabilmesi akademik açıdan değer taşırken aka-

demik özgüven olarak ortaya çıkabilmesi için toplumsal kabul görmüş nitelik-

lere de sahip olması gerekmektedir. Duygusal özellikleri yeterli gelişim göstere-

meyen kişilerin zihinsel özellikleri ortaya koyabilecek nitelikleri de tam olarak 

fark ederek ortaya koyabilmeleri zor olmaktadır. İşbirliği anlayışı ile çalışma be-

cerisine sahip olan, sosyal etkileşimin başarı üzerindeki olumlu etkisini fark 

eden kişiler olumlu iletişim özelliklerini de kazanmış olmalıdır (Bateman, Wil-

son & Bingham, 2002). Öğrencilerin akademik özgüven gelişiminde öne çıkan 

unsurların öğrencinin kendi öğrenme modelini belirleyecek yetkinlik düze-

yinde alan hâkimiyeti bulunan, öğrenmeye istekli, doğru öğrenme kaynaklarına 

ulaşabilen, rehberlik etme anlayışı ile eğitim öğretim sürecini yürüten öğretmen 

rollerini benimsemiş öğretmenleri model olarak gören öğretmen adaylarının 

kendi akademik özgüvenlerinin yanı sıra karşılaşacak oldukları öğrencilerin 

akademik özgüven gelişimini destekleyecek bir anlayışa sahip olmaları önemli 

görülmektedir. Üniversite eğitimi ile öğretmen adaylarının akademik özgüven 

kazanmalarını sağlamak adına alan hâkimiyeti kazanacakları sosyal etkileşimin 

farklı alanlarda yoğun olarak yer aldığı öğrenci merkezli bir eğitim ortamı sağ-

lamalıdır.  
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2.YÖNTEM  

2.1. Araştırmanın Modeli  

Çalışma durum çalışması deseninde yürütülmüştür. Durum çalışması 

güncel bir konuyu doğal sürecinden belirgin özellikleri ortaya çıkarmayı amaç-

lamaktadır (Yin, 1984). Araştırma bütüncül çoklu durum deseni şeklinde yürü-

tülmüştür. Bütüncül çoklu durum deseninde birden fazla durumun kendi özel-

likleri ile incelenerek birbirleri ile karşılaştırma yapılması amaçlanır (Yıldırım 

ve Şimşek, 2016). 

2.2. Çalışma Grubu  

Araştırma Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde öğrenim gören 

26 öğretmen adayı ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmada amaçlı örneklem yöntem-

lerinden maksimum çeşitlilik örneklemesi ile çalışma grubu belirlenmiştir. 

Maksimum çeşitlilik örnekleme yöntemine göre araştırmaya katılan kişilerin 

farklı nitelikteki özelliklerine bağlı olarak incelenen duruma yönelik farklı bakış 

açıları ile durumun farklı yönlerden ele alınması amaçlanmaktadır (Marczyk, 

DeMatteo, & Festinger, 2005). Araştırmada çeşitliliğin sağlanması amacıyla öğ-

rencilerin bölüm, öğrenim gördüğü sınıf, cinsiyet özellikleri bakımından farklı 

özelliklerde bulunmaları amaçlanmıştır. Araştırmaya katılım sağlayan öğrenci-

lere yönelik bilgiler Tablo 1’ de sunulmaktadır. 

 

Tablo 1. Öğretmen Adaylarının Demografik Bilgi Tablosu 
Bölüm  f  % 
Fen Bilimleri Eğitimi 3 11.53 
Matematik Eğitimi  3 11.53 
Sosyal Bilgiler Eğitimi  3 11.53 
Türkçe Eğitimi  5 19.23 
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik 4 15.38 
Sınıf Eğitimi 4 15.38 
Okul Öncesi Eğitimi 4 15.38 
Sınıf Düzeyi  f  % 
1. sınıf  6 23.07 
2. sınıf  8 30.76 
3. sınıf  7 26.92 
4. sınıf  5 19.23 

 

Tablo 1 incelendiğinde eğitim fakültesinde öğrenim gören 26 öğretmen 

adayı çalışmaya katılım sağlamıştır. Fen Bilimleri Eğitimi 3 aday, matematik eği-

timi bölümünden 3 aday, sosyal bilgiler eğitimi bölümünden 3 aday, Türkçe öğ-

retmenliği bölümünden 5 aday, Psikolojik Danışmanlık ve Eğitimi bölümünden 
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4 aday, sınıf eğitimi bölümünden 4 aday ve okul öncesi bölümünden 4 aday bu-

lunmaktadır. Sınıf düzeyleri incelendiğinde 6 öğretmen adayı 1. Sınıf, 8 öğret-

men adayı 2. Sınıf, 7 öğretmen adayı 3. Sınıf ve 5 öğretmen adayı 4. Sınıfta öğre-

nim görmektedir. 

2.3. Veri Toplama Araçları ve Verilerin Analizi 

Öğretmen adaylarının akademik özgüven, akademik motivasyon ve eği-

tim yaklaşımlarının belirlenmesi amacıyla araştırmacı tarafından 15 sorudan 

oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Hazırlanan soruların 

güvenirliklerini belirlemek amacıyla üç uzman görüşüne başvurulmuş ve ge-

rekli düzenlemeler yapılmıştır. İki farklı bölümde eğitim alan dört öğretmen 

adayı ile pilot görüşme geçekleştirilmiş ve görüşme formunun son hali verilmiş-

tir.  

Öğretmen adaylarının görüşlerinden elde edilen veriler bilgisayara akta-

rılmış ve beş sayfalık veri kaydı oluşturulmuştur. Elde edilen veriler içerik ana-

lizi yöntemi ile incelenerek kavramlar haline getirilerek kodlara dönüştürül-

müştür. Benzer ifadelerin yer aldığı kodlamalar incelenerek tematik kodlama 

gerçekleştirilmiştir (Yıldırım ve Şimşek, 2016). Ortak paydada birleşen görüşler 

bir araya getirilerek tema ve alt kodlar oluşturulmuştur. Elde edilen kod ve te-

malar öğretmen adaylarının doğrudan alıntıları ile desteklenerek sunulmuştur. 

Birbirleri ile ilişkili olduğu düşünülen akademik özgüveni oluşturan unsurlar 

Sosyal Yetkinlik, Akademik Yetkinlik ve Toplumsal Güdülenme şeklinde alt te-

malara yer verilmiş, görüşlerde bunlara hangi ölçüde yer verildiğini belirten fre-

kans değerlerine de yer verilmiştir. 

 

3. BULGULAR 

 

 
Şekil 1. Akademik Özgüven 
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Öğretmen adaylarının akademik özgüvenlerini oluşturan temel etmen-
lere ilişkin görüşleri alınmış, Yetkinlik, Sosyal Yetkinlik ve Toplumsal Güdü-
lenme kodları oluşturulmuştur. Yetkinlik koduna ilişkin görüşler bir araya geti-
rilerek İlgi Alanı (11), Uygulama (9), Uzmanlar ile İletişim (7), alt temaları belir-
lenmiştir. Sosyal yetkinlik temasına ilişkin Sosyal Paradigma (6), Uzman Yakla-
şımı (8), Sosyal Destek (7), şeklinde alt temalar oluşturulurken, Toplumsal Gü-
dülenme temasına ilişkin Mesleki Aidiyet (9), Akademik Başarı (8), Sosyal Kabul 
(8), Çevre ile Etkileşim (10), alt temaları belirlenmiştir.  

Mesleki aidiyet oluşumunu ifade eden ÖA9: “Uygulamalı derslere başladı-
ğımız haftalarda kendimize güvenemiyorduk ve nasıl yapacağımıza dair endişe-
lerimiz vardı. Arkadaşlarımızla birlikte yapmış olduğumuz çalışmaları sınıfta sun-
duk ve uyguladık. Uygulama çalışmalara devam ettikçe kendimize güvenimiz ve 
gelişimimize olan inancımız arttı.” demiştir. Alana yönelik ilgiden bahseden 
ÖA25: “Üniversite tercihi yaparken bölümü isteyerek tercih etmiştim. Tercih süre-
cinin başından itibaren alana ilişkin okuma yapıyordum araştırmaları takip edi-
yorum. Farklı platformda yer alan öğretmenlik ile ilgili sayfaları takip ediyorum. 
Alanıma dair yapmış olduğum bu çalışmalar başarıma her zaman destekledi.” di-
yerek görüşlerini sunarken ÖA2: “Mesleğimizle ilgili öğretmenlerin oluşturduğu 
gruplar bulunuyor. Sınıf arkadaşlarımızla Telegram, Instagram ve WhatsApp 
gruplarına katılım sağladık. Öğretmenler yapılan çalışma ve etkinlikleri bura-
larda paylaşıyorlar ve ilgimizi çeken noktalarda soru sorabiliyoruz.” demiştir. 
Çevre ile kurmuş olduğu iletişimin gelişimi için etkisinden bahseden ÖA14: “İl-
kokula devam eden tanıdıklarım var. Sınıflarında ve derslerde zorlandıkları konu-
ları danışıyorlar. Ben de yönlendirmeler yapıyorum. Derslerimizde de yapmış ol-
duğum yönlendirme ve problemli davranışları sınıfta paylaşarak tartışıyoruz. 
Doğru tutum ve davranışın nasıl olması gerekliliği konusunda fikir alışverişi yapı-
yoruz.” şeklinde faydalarını belirtmiştir. 

 

 
Şekil 2. Öğretmen Faktörü 
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Öğretmen adaylarıyla yapılan görüşmeler sonucunda Öğretmen Rolü te-

masına ilişkin “Sınıf Yönetimi”, “Genel Davranış Tutumu” ve “Rehber Olma” şek-

linde alt temalar oluşturulmuştur. Sınıf yönetiminden bahseden ÖA5: “Hocala-

rımızın dersi yönetme ve işleyiş biçimi bizim alana karşı tutumumuzda etkili oldu-

ğunu düşünüyorum. Hocalarımızın yönlendirmeleri kapsamında akademik çalış-

malarda görev aldık. Almış olduğumuz görevler bizim için çok kıymetliydi. Alanı-

mıza ilişkin akademik çalışmalar ve araştırmalar geleceğimizi şekillendirmemiz 

için de bize yol gösterici oldu.” derken ÖA21’ de: “Öğretmen faktörünün akademik 

başarı kazanımında motivasyonda ve öğrenme sitilinde etkili olduğunu düşünü-

yorum. Örneğin dersi ilgi çekici hale getirmeyen öğrencinin pasif olduğu derslere 

yönelik olumsuz tutum geliştiriyoruz ve o derse olan ilgimiz azalıyor. Sınav haftası 

geldiğimizde de kendimize güven konusunda problem yaşıyoruz. Ama bizi derse 

yönelik motive edici hocalarımızın derslerinde ve sınavlarında olumlu bakış açı-

sıyla giriyoruz ve severek isteyerek katılım sağlıyoruz.” Genel tutum ve davranışın 

etkililiğini ifade etmektedir. ÖA16: “Akademik özgüvenimizin gelişmesinde bir-

çok etmenin etkili olduğunu düşünüyorum ama burada en dikkat ettiğimiz ve 

önemsediğimiz kriter her zaman alanda uzman kişidir. Çünkü beğenmediğimiz bir 

tutumunun bile etkisini aradan zaman geçse de görmekteyiz. Bu nedenle alan ho-

calarımızın gelişimimiz için izlediği yollar bizim geleceğimizi oluşturan küçük 

adımlardır.” 

 

 
Şekil 3. Akademik Motivasyon 
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Öğretmen adaylarının akademik motivasyona ilişkin tutum ve görüşleri 

incelenmiş ve elde edilen görüşlere ilişkin “Derse Hazır bulunuşluluk”, “Derse 

olan dikkat ilgi”, “Alana özgü çalışma ve merak” kodları oluşturulmuştur. ÖA12: 

“Bölümüme ilk geldiğimde alan ile ilgili fikrim kısıtlıydı. Alan derslerini görmeye 

başladıktan sonra bölümümle ilgili yapmış olduğum araştırmalar ve katıldığım 

eğitimler bölümümü sahiplenmem için büyük bir adım olmuştu.” İfadeleriyle 

alana olan ilgi ve isteğin arttığını ifade ederken ÖA19: derslerde oluşan istekten 

bahsetmektedir “Arkadaşlarımızla, hocalarımızla yapmış olduğumuz projeler bi-

zim alana karşı ilgi ve tutumumuzu geliştiriyor. Hazırladığımız bir projeyi araştı-

rırken farklı yönlerini de merak ediyoruz. Daha farklı ne yapabiliriz ne yaparsak 

bizim için olumlu katsı sağlayacaktır düşüncesi kapsamında kendimizi geliştir-

meye yönelik faaliyetlerde bulunuyoruz.”. ÖA3: “Bölümümüzün bizim alanımız ol-

duğunu ve bundan sonraki süreçte yapacağımız çalışmaları bu alan destekleyici 

nitelikte hazırlamamamız gerekliliğini her zaman kendime hatırlatıyorum. Böyle 

kendime hatırlatmalar yapmak beni olumlu yönde destekliyor ve çalışma isteğimi 

arttırıyor.” görüşlerinde ise yönlendirilmelerin etkisinden bahsetmektedir.  

 

 
 

Şekil 4. Öğretim, Strateji, Yöntem, Teknikleri 

 

Öğretmen adaylarının öğretim strateji, yöntem ve teknikleri temasına iliş-

kin görüşlerinden elde edilen kodlar “Kendi öğrenme stilini belirleme”, “Öğren-

meye uygun yöntem teknik seçimi ve uygulama”, “Genel strateji, yöntem ile ilgili 
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bilgi sahibi olma” şeklinde isimlendirilmiştir. Öğrenim metotlarını belirlediğini 

ve uygulamaya yönelik çalışmalarını ifade eden ÖA7: “Derslerde hocalarımız su-

numlar, konu anlatımları ve uygulama çalışmaları yapmamızı istiyorlar. Bu çalış-

malar bizim konuya ilişkin araştırma yapmamızı ve konunun kendimizin öğren-

mesine fırsatlar sunuyor. Öğrendiğimiz konuları sınıfta farklı yöntemlerle aktarım 

yapıyoruz. Örneğin ilk okuma yazma dersi kapsamında kum ile hark öğretimi, harf 

bulmacası oyunu şeklinde tüm sınıfın farklı şekillerde öğretim yöntemi kullanarak 

anlatım yapması istendi bizim için kıymetli bir ders olmuştu.” şeklinde görüş bil-

dirirken ÖA22’ de “Hocalarımızın bazıları her dersi farklı tarzlarda anlatıyor. 

Farklı işleyiş tarzı bizim derse olan tutumumuzu ve dersi anlatmaya ilişkin fikir 

veriyor. Derse her zaman acaba nasıl ders işleyeceğiz şeklinde gelmek bizi hep mo-

tive ediyor. Yöntem ve teknikleri uygulayarak öğreniyoruz hem de hangi konu-

larda nasıl anlatım yapılması gerekliliğini tespit ediyoruz.” şeklinde ifadelerde 

bulunmuştur. 

 

4. SONUÇ VE TARTIŞMA  

Araştırma kapsamında akademik özgüvenin oluşması için kişinin çalıştığı 

ya da eğitim gördüğü alanda bilgi, beceri ve başarı ortaya koyabilmesini sağla-

yacak özelliklere ve sosyal kabulü sağlayacak özelliklere kısacası yetkinlik dü-

zeyine sahip olması gerektiği ifadelerinden yola çıkılarak akademik yetkinlik, 

sosyal yetkinlik temaları ve bunlara uygun nitelikteki görüşler doğrultusundaki 

kavramlardan yola çıkarak kodlar belirlenmiştir. Toplum içerisinde yer alınan 

statüye uygun rol ve davranışları etkin bir biçimde gerçekleştirebilmenin en 

önemli göstergesi olarak entelektüel sermaye birikiminin kişiler arası iletişim, 

bilgi aktarımı ve birlikte iş yapabilme becerisi olarak ortaya çıkması olduğunu 

vurgulayan görüşler bulunmaktadır. Bu konuya ilişkin Makhabbat, Çokvar & 

Gündüz (2018), üniversite öğrencileri ile gerçekleştirdiği çalışmada; öğretmen 

adaylarının eğitim araştırmalarına yönelik tutumlarının akademik güdülenme 

ve akademik özyeterlik düzeyleri ile ilişkili olduğunu belirtmiştir. Eğitim araş-

tırma ve çalışmalarında görev alan ilgi duyan öğrencilerin akademik faaliyetlere 

ilişkin çalışmalarda kendilerine güven duydukları belirlenmiştir. Başoğlu 

(2007), çalışmasında öğrencilerin sınav kaygısı ve özgüvenleri arasındaki iliş-

kiyi incelenmiştir. Özgüveni yüksek olan öğrencinin sınav kaygısının daha az 

düzeyde olduğu sınavda kendine güven duyduğu için stresten uzak olduğu dü-

şünülmektedir. Çalışmada yetkinlik olarak ifade edilen kendi çalışma alanında 
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yeterli donanıma sahip olma, bilgi ve beceri sahibi olma durumunun sınav ba-

şarısına etki edecek nitelikte bütüncül bir durum şeklinde başarıyı oluşturacak 

unsurları da içermektedir. 

Eğitim sürecinde öğretmenin, öğrencinin ilgi, yetenek ve becerilerinin yö-

nünü belirleyerek gelişimine yönelik yönlendirmelerde bulunması, öncelikli 

olarak kullandığı yöntem ve teknikleri öğrencilerin özelliklerine uygun seçerek 

uygulamaya koyması, öğrencilerin farklı öğrenme stillerini fark ederek kalıcı ve 

etkin öğrenme için kendi öğrenme stillerinin bilincinde olmalarını sağlamakta-

dır. Konulara ilişkin farklı örnek durumlar ile pekiştirme sağlandığında her öğ-

renci öğrenmeye dair deneyimlerini geliştirmektedir. Öğrenmenin sorumlulu-

ğunu büyük ölçüde kendinde gören öğrencilerin keşfetmeye, araştırmaya ve öğ-

renmeye olan merak ve istekleri artmaktadır. Öğrenme strateji, yöntem ve tek-

niklerin akademik özgüveni arttırarak öğrenmeyi güdülediği ve başarıyı bera-

berinde getirdiği çalışmalarda ortaya koyulan ortak görüşler arasında yer al-

maktadır. Bununla ilişkili olarak, Yaman (2019), çalışmasında öğrenme strate-

jileri ile akademik başarı arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Üniversite öğrencileri-

nin farklı öğrenim stratejilerini tercih etmeleri uygulanan sınıflarda öğrencile-

rin akademik başarı düzeylerinde artışlar olduğunu ifade etmiştir. Gümüş 

(2017), öğretmenlerin drama yöntemi ile yürüttüğü derslerde ve iş birliğine yö-

nelik çalışmaların arttığı bunun özgüvene olumlu etki ettiği; öğrencilerin mate-

matik dersine yönelik tutumlarının olumlu yönde değiştiği saptanmıştır. Bu 

yöntem ile doğrultusunda öğrenciler eğlenerek öğrendiklerini, çalışmalara ka-

tılım sağlamada daha istekli oldukları belirlenmiştir. Taybağa (2019), ortaokul 

dönemi çocukların matematik dersinde kullanılan drama çalışmalarının akade-

mik özgüvenlerine etkisi incelenmiştir. Öğrenme düzeyleri ile akademik özgü-

venleri arasında pozitif bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Derslerin çeşitli yön-

tem ve tekniklerle ele alınmasının öğrencilerin derse yönelik ilgi ve isteği arttır-

dığı belirlenmiştir. Karadağ (2018), müzik öğretmenliği bölümünde okuyan öğ-

rencilerin yaparak yaşayarak öğrenme modelinin akademik güdülenme düze-

yini olumlu yönde etkilediğini belirtmiştir. Yaparak yaşayarak öğrenme mode-

linin öğretmen adaylarının kendine güven duymasına katkı sağladığı ve başa-

rıya ulaşacağına dair inancı arttırdığı sonucuna ulaşılmıştır. Arslan ve Uslu 

(2014), öğretmen adaylarının öğrenme stratejileri ile liderlik özellikleri arasın-

daki ilişkiyi incelemiştir. Öğretmen adaylarının liderlik özelliklerinin öğrencile-

rin aktif olarak öğrenme sürecine katıldığı çalışmalar ile desteklenebileceği an-

layışı üzerinde durulmuştur.  
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Akademik özgüvenin oluşmasında sosyal bakış açısıyla durum değerlen-

direbilen, üyesi bulunduğu sosyal yapının özelliklerini bilen ve içinde bulun-

duğu şartları bu doğrultuda değerlendirebilen, tercihlerini toplumsal kabulleri 

göz önünde bulundurarak yapan kişilerin akademik çalışmalarını toplum yara-

rına yapmak için güdülendikleri ve takdir görmelerinin akademik motivasyon 

gelişimini olumlu yönde etkilediği düşünülmektedir. Clark ve Schort (2010) sos-

yal etkilerin önemine ilişkin gerçekleştirdiği araştırmada, üniversite öğrencile-

rinin sosyal yaşam içerisinde sergiledikleri kişilik özellikleri ile motivasyonları 

arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. Araştırma sonucu olarak öğrenmeye yönelik 

motivasyonu az olan öğrencilerin sosyal uyum problemleri yaşadıkları, moti-

vasyonu yüksek olan öğrencilerin ise iletişim ve uyum becerilerinin gelişmiş ol-

duğu belirtilmektedir. Sözer (2015); yapmış olduğu araştırmada öğrencilere 

farklı öğretim yöntemleri doğrultusunda akademik özgüvenlerini desteklemeye 

yönelik performans programı uygulanmış ve programın öğrencilerin akademik 

özgüvenlerini arttırdığı sonucuna ulaşılmıştır. Kalkan, Bakioğlu ve Toprak 

(2019), yapmış olduğu çalışmada sağlık bölümünde eğitim gören üniversite öğ-

rencilerinin akademik özgüvenleri arttıkça akademik motivasyonları da arttığı 

belirlenmiştir. Akademik olarak kendine güvenen, başaracağına inanan öğren-

cilerin motivasyonlarının da aynı doğrultuda artış gösterdiği şeklinde ifade edil-

miştir. Klapp (2017), çalışmasında akademik ve sosyal benlik kavramının aka-

demik beceri üzerindeki etkililiği incelenmiş ve yaşanılan başarı ve başarısızlık 

durumlarının öğrencilerin akademik özgüvenini etkilediği sonucuna ulaşılmış-

tır. 

Akademik özgüven ile ilişkili olduğu belirlenen akademik motivasyon, öğ-

retmen davranışları, kullanılan strateji, yöntem ve tekniklerinin öğrenmeye yö-

nelik güdülenmeyi arttırdığı, uygun yöntemin belirlenerek bir arada iş yapma 

becerisini geliştirdiği ve akademik başarıya etki eden şartların ortaya koyularak 

özgüven gelişiminin sağlandığı belirlenmiştir. Çetinkaya, (2017); Lone & Lone, 

(2016), Öğrencilerin öğrenmeye yönelik istekleri ile akademik özgüvenleri ara-

sında doğru orantılı bir ilişki olduğunu ifade etmiştir. Öğrencilerin kendi öz dü-

zenleme becerilerinin belirlenmesinde öğrenme stillerini fark ederek belirle-

melerinin etkili olduğu bunu gerçekleştirebilen öğrencilerin özgüven gelişimi-

nin de olumlu yönde etkilendiği belirtilmiştir. Erdoğdu (2007), beşinci sınıf öğ-

rencileri ile yapılan araştırmada anne baba tutumları ve öğretmen davranışları-

nın çocukların akademik başarıları arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Akademik 

başarının öğretmenlerin tutumları ile birlikte anne baba tutumları ile ilişkili ol-

duğu sonucuna varılmıştır. Öğretmen ve öğrenciler arasında oluşturulan güven 
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temelli iletişimin akademik başarı ve özgüven üzerinde etkili olduğu düşünül-

mektedir. Maulana, Opdenakker, Stroet & Bosker (2013), öğretmen ve öğrenci-

lerle gerçekleştirdiği çalışmada öğrenci ve öğretmen ilişkisinin öğrencilerin 

akademik motivasyon düzeylerini etkilediğini belirtmiştir. Öğretmenin sınıf içe-

risinde göstermiş olduğu tutum ve davranışların öğrencilerin derse yönelik tu-

tumları üzerinde etkili olduğu düşünülmektedir. Amrai, Motlagh, Zalani ve Par-

hon (2011), üniversite öğrencilerinin akademik motivasyonları ile akademik 

başarıları arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Akademik motivasyon ve akademik 

başarı arasında olumlu yönde bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Akademik bece-

rileri kazanma sürecinde istek ve ilginin artması öğrencinin özgüven gelişimi-

nin, öğrenmeye yönelik ilginin artması gibi etmenlerin akademik başarıyı arttı-

racağı savunulmaktadır. Clark, Middleton, Nguyen & Zwick (2014), çalışma-

sında üniversite öğrencilerinin akademik motivasyonlarının akademik perfor-

mans ve akademik bütünleşme ile ilişkisinin yüksek olduğu belirlenmiştir. Ba-

şarı duygusu ile karşılaşan öğrencilerin akademik motivasyon ve akademik be-

cerilerini geliştirmeye yönelik isteklerinde artış olduğu ifade edilmektedir. Yun 

(2019) ise çalışmasında öğrencilerin akademik motivasyonlarının akademik er-

teleme düzeyleri arasında ilişki olmadığını belirtmiştir. Sciarra ve Ambrosino 

(2011), çalışmasında öğrencilerim akademik kazanımlarının öğretmen beklen-

tisi ve öğrencilerin motivasyon düzeyleri ile ilişkili olduğunu belirtmiştir. Öğret-

menlerin öğrencilere göstermiş olduğu tutum ve davranışların öğrencilerin 

derse, okula, sosyal çevresini etkilediği düşünülmektedir. Öğrencilerin bireysel 

özellikleri doğrultusunda bir anlayış ile Olumlu ve motive edici öğretmen tutu-

munun öğrencilerin özgüven gelişiminde olumlu etki yaratan, motive edici bir 

durum oluşturduğu bilinmektedir. 

Üniversite öğrencilerinin görüşleri doğrultusunda akademik özgüvenin 

meydana gelmesi, gelişmesinde ve ortaya çıkaracağı sonuçlar kapsamında öğ-

rencilerden geri dönütler sağlanmıştır. Çalışmadan elde edilen sonuçlara uygun 

olarak öğrencilerin eğitim aldıkları alana ilişkin yeterli akademik donanım ile 

yeterlik elde etmelerinin, içinde yer aldıkları sosyal çevreye uyum sağlayabile-

cek becerilere sahip olmalarının, eğitimcilerin öğrenci özelliklerinin farkında 

olarak uygulamalarını yerinde yöntem ve teknikler ile gerçekleştirmelerinin ve 

rehberlik eden öğretmen davranışları ile karşılaşmanın öğrencilerin akademik 

özgüven geliştirmelerinde etkili olduğu belirlenmiştir. Belirlenen etmenlerin 

üniversite eğitiminde gerekli çalışmalar ve sosyal faaliyetler ile desteklenmesi 

gerekmektedir. Öğretmen yetiştiren fakültelerde öğrenci özelliklerini tanıyarak 
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her öğrencinin öğrenmesine yönelik çaba gösteren ve buna uygun farklı strate-

jiler takip edebilen öğretmen adaylarının buna uygun eğitim almaları uygun ola-

caktır. Sosyal gelişimin sağlanması adına üniversitelerde gerçekleştirilecek sos-

yal projeler bu kapsamda önemli bulunmaktadır. Uygun ders içerikleri hazırla-

narak öğretmen adaylarının farklı yöntem ve tekniklerle ele alınan çalışmalara 

katılmaları faydalı olacaktır. 
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GASTRONOMİDE YÖRESEL LEZZETLER:  

BİR META-SENTEZ ÇALIŞMASI 
 

Dr. Öğretim Üyesi Erşan YILDIZ1 

 

1.GİRİŞ 

Beslenme ya da yeme-içme canlıların ve özellikle insanoğlunun varolu-

şundan buyana en temel biyolojik ihtiyaçlarından olmuştur. Bu biyolojik ihtiyaç 

hiçbir zaman önemini kaybetmemiştir. Ancak yeme-içme olgusu kazandığı özel-

liklerle farklı boyutları bünyesinde barındırmaya başlamıştır. Bu özelliklere ba-

kıldığında, yeme-içme olgusunun sosyolojik özelliğinin ön plana çıktığı görül-

mektedir. Bu bağlamda yeme-içme olgusu; artık gastronomi, gastronomi tu-

rizmi, yöresel lezzetler gibi kavramlarla ve festivaller vb. etkinlikler, anılmaya 

başlamıştır. Özetle, insanoğlu için hayati önem taşıyan yeme-içme olgusu, günü-

müzde gastronomi kavramı çerçevesinde zenginleşen bir yapıya bürünmüştür 

(Nebioğlu, 2021). 

Tarihsel süreçte, bir toplumun mutfak kültürünün oluşmasında en önemli 

unsur coğrafi faktörlerdir ve bu bağlamda coğrafya bir toplumun kaderidir (Ba-

şaran, 2017). Bir toplumun yaşadıkları yerin coğrafi özellikleri, yemek kültürle-

rini şekillendirmiş ve benimsenen yeme-içme kültürünün insanlar tarafından 

nesilden nesile aktarılmasıyla, dünyanın birçok yerinde olduğu gibi, Anadolu’da 

da farklı yöresel yemek kültürlerin ortaya çıkmasına vesile olmuştur (Gürsoy, 

2018). 

Gastronomi kavramının ortaya çıkmasıyla birlikte, yerel/yöresel/gele-

neksel yiyeceklerin kayıt altına alınması ve turizme kazandırılma çabaları art-

maya başlamıştır. Bu bağlamda, bilimsel araştırmalar yapılmakta ve ticarileş-

tirme ve turizmin hizmetine sunulma çalışmaları devam etmektedir. Gerçekleş-

tirilen bu araştırmada bu çalışmalardan biridir. Bu çalışmada, yöresel lezzet-

lerle ilgili bugüne kadar ulusal anlamda yapılan çalışmalara meta sentez analizi 

uygulamak amaçlanmaktadır. Analiz kapsamında, hazırlanan araştırma sorula-

rına cevaplar bulmak, bulguları sentezlemek ve bulgulardan bütüncül çıkarım-

lar yapmak, araştırmanın diğer önemli amaçları arasındadır. 

                                                           
1 Erciyes Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, eyildiz@erciyes.edu.tr 
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2. GASTRONOMİDE YÖRESEL LEZZETLER 

Yöresel kavramı dinamik bir yapıya sahiptir ve bu yüzden bu kavramı 

gastronomi kapsamında açıklamak oldukça zordur (Nebioğlu, 2020). Yöresel yi-

yecekler, üretildiği yörede gelenekselmiş, kültüre yerleşmiş ve yerel halkın be-

nimsediği yiyecekler olarak ifade edilmektedir (Şahin Perçin & Keskin, 2019). 

Yerel/yöresel olmanın o yiyeceklere kazandırdığı eşsiz olma, kolay kolay taklit 

edilememe, sürdürülebilir olma vb. özelliklerin tamamı yöresel yiyecekler için 

geçerli olmaktadır (Nebioğlu, 2020). Yöresel yiyecekler ya da geleneksel yiye-

ceklerin ortaya çıkmasında bir takım faktörler de etkili olmaktadır. Bunlar; coğ-

rafya, üretim teknikleri, tarihsel süreç ve kültürel etkileşim ve inançtır (Denk & 

Mil, 2016).  

2.1.Türkiye’de Gastronomide Yöresel Lezzetler Üzerine Yapılan 

Araştırmalar 

Türkiye’de gastronomide yöresel lezzetler üzerine yapılan nitel araştır-

maların (alanyazında ulaşılabilen) 2013 yılında yapılan bir makale çalışmasıyla 

başladığı ifade edilebilir. Ulusal anlamda gastronomide yöresel lezzetler üze-

rine; Arvas, A. (2013), Babat, D., Gökçe, F., & Kocabozdoğan, K. (2016), Yerli, Y., 

Şen, A., & Özbay, M. (2018), Gökçe, F., Sunar, H. Babat, D., & Gökçe, H. (2018), 

Uçgun, D., & Işık, N. (2018), Gürsoy, Y. (2018), Polat Üzümcü, T., & Denk, E. 

(2019), Cebeci, H., & Şen, M.A. (2020), Akdağ, G., & Yetim, A. (2020) ve Kaya, S., 

& Seçim, Y. (2022) makale olarak yayınlananlardır. Gökçe, F., Gökçe, H., & Sunar, 

H. (2017), Cumhur, Ö. (2018), Şahin Perçin, N., & Keskin, S.N. (2019) ve Oğan, Y. 

(2021) tarafından hazırlanan ve bildiri olarak sunulan araştırmalardır. Bu araş-

tırmalar seçilip, bu çalışmaya dahil edilen araştırmalardır. Bununla birlikte; 

alanyazında erişilen, fakat çalışmaya dahil edilmeyen, "Gastronomi Turizmi 

Kapsamında Rize Yöresel Lezzetlerinin Değerlendirilmesi" (Başaran, 2017) ve 

"Türk Mutfak Kültüründe Özel Bir Tat: Manavgat’ın Altın Susamı" (Onur, 2017) 

isimli iki tane araştırma mevcuttur. Bu iki çalışma bu araştırmanın sorularına 

uygun olmadığı için değerlendirmeye dahil edilmemiştir. 

 

Tablo 1. Gastronomide Yöresel Lezzetler Üzerine Yapılan Araştırmalar 
Araş-
tırma 
Kodu 

Araş-
tırma 
Türü 

Araş-
tırma 
Yöntemi 

Anahtar Kelimeler Yazar/lar ve Yıl 

A1 Makale Nitel  Yemek kültürü, İskilip, 
İskilip dolması 

Abdulselam ARVAS 
(2013) 

A2 Makale Nitel Kabak tatlısı, 
Hatay mutfak kültürü, 
Yapısalcılık 

Duygu BABAT, Fikret 
GÖKÇE, Kazım KO-
CABOZDOĞAN (2016) 
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A3 Bildiri  Nitel Yerel lezzetler, Gastro-
nomi, Turizm, Giresun, 
Kiraz 

Fikret Gökçe, Hasan 
Gökçe, Halil Sunar, 
(2017). 

A4 Bildiri  Nitel Dartı, Kaymak Kavur-
ması, Geleneksel Gıda, 
Mutfak Kültürü 

Öznur Cumhur (2018) 

A5 Makale  Nitel Dolaz, Peynir, Gelenek-
sel Üretim 

Yusuf YERLİ, Ali ŞEN, 
Merve ÖZBAY (2018) 

A6 Makale  Nitel Ceviz Reçeli/Tatlısı 
Gastronomi 
Hatay Mutfağı 

Fikret GÖKÇE, Halil 
SUNAR, Duygu BA-
BAT, Hasan GÖKÇE 
(2018) 

A7 Makale Nitel Peynir Altı Suyu, Horç 
Peyniri, Geleneksel Gıda 

Durdane UÇGUN, Ner-
min IŞIK (2018) 

A8 Makale Nitel Gastronomi Turizmi, Ye-
rel Yemekler, Giresun 
Yemekleri, Taflan (Kara-
yemiş) 
Kavurması 

Yüksel GÜRSOY 
(2018) 

A9 Bildiri Nitel Yöresel Mutfak, Cezerye, 
Gastronomi 

Nilüfer ŞAHİN PER-
ÇİN, Seda Nur KESKIN 
(2019) 

A10 Makale Nitel Erzurum, Oltu 
Cağ Kebabı, Yöresel Ye-
mek, Gastronomi 

Tülay POLAT 
ÜZÜMCÜ, Erkan DENK 
(2019) 

A11 Makale Nitel Görele Dondurması, 
Gastronomi Turizmi, 
Mutfak Kültürü 

Haluk CEBECİ, Meh-
met Akif ŞEN (2020) 

A12 Makale Nitel Yerel Yemek, Yemek Kül-
türü, Sözlü Tarih, Okay 
Lokum 

Gürkan AKDAĞ, Adem 
YETİM (2020) 

A13 Bildiri Nitel Kırşehir Yöre Mutfağı, 
Köfte, Besmeç, Gastro-
nomi 

Yener OĞAN (2021) 

A14 Makale Nitel Gastronomi, Konya Mut-
fağı, Yağ Somunu, Yöre-
sel Lezzet 

Safa KAYA, Yılmaz SE-
ÇİM (2022) 

 

Tablo 1, Türkiye’de yöresel lezzetler ilgili yapılan çalışmalarla hakkında 

bilgiler sunmaktadır. Çalışmaya dahil edilen toplam 14 araştırmanın tamamı 

“Yöresel lezzetlerin tespiti ya da kayıt altına alınması” konusunu irdelemekte-

dir. Türkiye’deki yöresel lezzetler ilgili yapılan bilimsel çalışmaların azlığı dik-
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kat çekmektedir. Alanyazında sadece 16 araştırmaya ulaşılabilmiş ve bu araş-

tırmaların 14’ünün çalışmaya dahil edilmesine karar verilmiştir. Benzer özellik-

lere sahip bu araştırmalar, meta-sentez yöntemiyle derinlemesine analiz edile-

cek ve bütüncül bir yorumlama yapılacaktır. Öncelikle bu çalışmalar, Türkiye’de 

yörelere ait geleneksel veya yerel yemekleri ya da yiyecekleri başta üretim aşa-

maları ve yöntemleri olmak üzere çeşitli açılardan incelemekte ve önerilerde 

bulunmaktadır. Bununla birlikte bu çalışmalar, yöresel lezzetler ilgili bulgula-

nan artıları ve eksileri ifade etmektedir. Ayrıca bu çalışmalarda, bir yemeğin ya 

da yiyeceğin yöresel lezzet olup olmadığının tespit edilmesi, kayıt altına alın-

ması ve gelecek nesillere aktarılmasının önemine vurgu yapılmaktadır. Araş-

tırma kapsamında üzerinde durulacak 14 çalışmanın hemen hemen tamamında; 

yöresel lezzet, yerel yiyecek, gastronomi vb. kelimelere, hem anahtar kelime 

olarak hem de çalışma içerisinde yer verildiği anlaşılmaktadır. 

Tablo 1’de ifade edilen konuyla ilgili çalışmaların 2013 yılında başladığı 

ve bugüne kadar bu konu üzerinde çok fazla araştırma yapılmadığı anlaşılmak-

tadır. Araştırmalardan dördü bildiri ve on tanesi de makale olarak yayınlanmış; 

tamamı nitel yöntemle incelenmiştir. Araştırmaların dördü tek yazarlı, altısı iki 

yazarlı, üçü üç yazarlı ve biri de dört yazarlı olarak gerçekleştirilmiştir. Bu araş-

tırmaların üç tanesi ulusal anlamda bilinirliliği diğerlerine göre daha fazla olan 

yöresel lezzetler ile ilgili incelemelerde ve değerlendirmelerde bulunmuşlardır.  

Genellikle bu araştırmaların amacı, yöresel lezzetlerin tespit edilmesi, 

üretim aşamalarının kayıt altına alınması, korunması, sürdürülebilirliğinin sağ-

lanması vb. konularda çalışmalar yapmak, tanıtılması, ticarileştirilmesi vb. ko-

nularda da değerlendirmelerde ve önerilerde bulunmaktır. Yöresel lezzetler il-

gili yapılan bu çalışmalar, yöresel lezzetlerin tespit edilmesi, üretim aşamaları-

nın kayıt altına alınması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması konularında yapı-

lan çok önemli araştırmalardır. Bununla birlikte; yöresel lezzetlerin, pazarlan-

ması, tanıtılması, yerel halkın gelir seviyesinin yükseltilmesi, gastronomiye 

hatta gastronomi turizmine kazandırılması için değerli çalışmalar olduğu ifade 

edilebilir. 

Bu çalışma ise, yöresel lezzetlerle ilgili araştırmaların bulgularını meta-

sentez yöntemiyle derleyerek, elde edilen sonuçlara bütüncül bir bakış açısı ge-

tirmeyi hedeflemektedir. Bu hedefler doğrultusunda araştırma soruları belir-

lenmiştir. Araştırma soruları tespit edilirken, seçilen tüm çalışmalarda sorula-

cak soruların cevaplarının bulunması dikkate alınan önemli bir konudur. Bu ha-

liyle çalışmaya dahil edilen araştırmalarda aşağıdaki sorulara yeterli cevaplar 

bulunabileceği öngörülmektedir. 
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 Yöresel lezzet araştırmasının amacı ile ilgili bilgiler nelerdir? 

 Yöresel lezzet araştırmasının yöntemi ile ilgili bilgiler nelerdir? 

 Yöresel lezzet ile ilgili bulgular nelerdir? 

 Yöresel lezzet ile ilgili öneriler nelerdir? 

Bu soruların yanıtlarının ortaya konulmasından sonra, yöresel lezzetlerle 

ilgili ulusal anlamda yapılan çalışmaların; amaçları, yöntemleri, elde ettiği bul-

guları ve bu bulgular kapsamında ifade ettiği öneriler daha net bir şekilde ortaya 

konulmuş olacaktır. Bununla birlikte, yöresel lezzetlerin ekonomiye, gastrono-

miye ve gastronomi turizmine kazandırılması, sürdürülebilirliğinin sağlanması 

için yapılması gerekenler ortaya çıkacaktır. Ayrıca yapılacak bütüncül değerlen-

dirmeler sayesinde, gelecekte atılabilecek adımlar daha net bir şekilde ortaya 

konulacaktır. 

 

3.YÖNTEM 

Bu çalışmada, çalışma için belirlen alanda hazırlanan araştırma sorularına 

cevaplar bulmak için meta sentez analizi yapılmasına karar verilmiştir. Thomas 

& Harden (2008) çalışmasında; meta sentez kavramını tematik sentezleme me-

todu olarak ifade etmiştir (Polat & Ay, 2016). Meta-sentez (tematik içerik ana-

lizi); belirlenen konu ile ilgili yapılan çalışmaların tema ya da ana şablonlar oluş-

turulmak suretiyle eleştirel olarak sentezlenmesi ve yorumlanmasını içeren bir 

yöntemdir (Çalık & Sözbilir, 2014). Meta sentez, nitel araştırma verilerinin daha 

şekilsel bir kapsamda, anlaşılır şekilde ifade edildiği nitel bir araştırma yaklaşı-

mıdır (Nebioğlu, 2021). DeWitt-Brinks & Rhodes (1992) tarafından yapılan ça-

lışmada; meta sentez analizini, bilimsel çalışmaların esas aldığı nicel çalışma ve-

rilerinden ziyade, nitel araştırmaların verilerinin sentezlemesi süreci şeklinde 

ifade etmişlerdir (Polat & Ay, 2016). Bu ifadelerden anlaşılacağı üzere, meta 

sentez analizi nitel yöntemlerle yapılmış araştırmaların analizine dayanan bir 

tekniktir. Serçek & Serçek, (2017) çalışmasında, meta sentez analizinin bir tür 

içerik analizi olduğunu ve içerik analizlerinin de, meta-analiz, meta sentez (te-

matik içerik analizi) ve betimsel içerik analizi olmak üzere üçe ayrıldığını ifade 

etmektedir.  

Alanyazındaki Meta-sentez çalışmalarına göre, araştırmacıların bu analiz 

yönteminde izlediği adımların çok benzer olduğu söylenebilir ve bu adımlarda 

şu şekilde sıralanabilir (Polat & Ay, 2016);  

1. Araştırma sorularının belirlenmesi,  

2. Çalışmanın konusuna uygun anahtar kelimeler belirlenip alanyazın ta-

ramasının yapılması,  
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3. Kaynakların sağlanması, gözden geçirilmesi, kimliklendirilmesi ve de-

ğerlendirilmesi,  

4. Araştırmanın dâhil edilme ve hariç tutulma ölçütlerinin belirlenmesi 

ve değerlendirmeye alınacak çalışmaların seçilmesi, 

5. Seçilen çalışmaların çözümlenmesi ile ortak temalar ve bu temalara ait 

alt temaların oluşturulması, benzer ve farklı yönlerinin ortaya konulması,  

6. Temalar çerçevesinde elde edilen bulguların sentezlenerek çıkarımla-

rın yapılması,  

7. Sürecin ve bulguların ayrıntılı bir şekilde raporlaştırılması, olarak açık-

lanabilir. 

Bu çalışmada, Meta-sentez çalışmalarında özetlenen süreç kapsamında; 

Araştırmanın konusu ve sorularının belirlenmesi, anahtar kelimelerle tarama, 

kaynak elde etme, kaynaklardan seçim yapma kriterlerinin belirlenmesi, seçilen 

çalışmalarla ilgili tema belirleme, temalar çerçevesinde sentezleme yapma ve 

bulguları raporlaştırma ve yorumlama çalışmaları yapılmaktadır. Araştırmala-

rın bu çalışma kapsamına alınmasında; nitel yöntemlerle yapılan, ulusal yayın-

lanan, tam metinine erişilebilen, araştırmanın amacının, yönteminin, bulguları-

nın ve önerilerinin ifade edildiği araştırmalar olması, çalışmaya dahil edilme öl-

çütleri olarak kabul edilmiştir. 

 

4. BULGULAR 

Araştırma soruları kapsamında verilerden elde edilen bulgular dört ana 

tema olarak sınıflandırılmıştır. Alanyazında erişilen ve seçilen çalışmalardan 

elde edilen bulgularla ilgili bilgiler Tablo 2, 3, 4 ve 5’te sunulmaktadır. Ana te-

maların altında yer alan alt kategoriler ve bu kategoriler altında açıklanan ifa-

deler, incelenen araştırmalardaki bahsedilme sıklığı durumlarına göre sıralan-

mıştır. Dolayısıyla, araştırmalarda daha fazla bahsedilen ifadeler önce, daha az 

bahsedilen ifadeler de daha sonra tabloda ifade edilmiştir. 

Araştırma Amacı 

Yöresel lezzetle ilgili yapılan araştırmalar kapsamında belirlenen araştır-

manın amacı ana teması 6 alt kategoride değerlendirilmektedir. Bu kapsamda, 

araştırmalarda en fazla ifade edilen husus, ilk alt kategori olan, Lezzetin üretim 

aşamaları ve sürdürülebilirliği çerçevesinde, Yöresel lezzetin yapılışını kayıt al-

tına almak, (A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14) olduğu an-

laşılmaktadır. Bununla birlikte, Yöresel lezzetin gelecek kuşaklara aktarılmasını 

sağlamak, (A4, A6, A7, A9, A11, A14) hususu da konuyla alakalı en çok dile geti-

rilen amaçlar arasındadır. 
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Araştırmanın amacı ana teması kapsamında ikinci alt kategori ise, Lezze-

tin tarihi ile ilgili dile getirilen hususlardır. Bu bağlamda, Yöresel lezzetin tarihi 

ile bilgiler vermek, (A1, A3, A10) hususu dile getirilen konulardan biri olduğu 

görülmektedir. 

Araştırmanın amacı ana teması çerçevesinde üçüncü alt kategori ise, Lez-

zetin sunumu ve tüketimi ile ilgili dile getirilen maddelerdir. Bu alt kategori bağ-

lamında, Yöresel lezzetin sunum ve tüketim şeklini belirlemek, (A3, A4, A5, A7, 

A8, A10, A11, A13, A14) ifadesinin en çok dillendirilen konu olduğu anlaşılmak-

tadır.  

Dördüncü alt kategori ise, Lezzetin pazarlanması ile ilgili dile getirilen ifa-

delerdir. Bu kapsamda, Yöresel lezzetin satışı ve tanıtılmasını sağlamak (A4, A7, 

A12) ifadesinin araştırmalarda tekrar edildiği tespit edilmiştir. 

Beşinci alt kategori ise, Lezzet ve gastronomi turizmi ilişkisi ile ilgili belir-

tilen ifadelerdir. Bu konuyla alakalı, Yöresel lezzet hakkında gastronomi turizmi 

için değerlendirilmelerde bulunmak, (A8, A10, A11) ifadesinin üç çalışmada 

ifade edildiği belirlenmiştir. 

Altıncı ve son alt kategori ise, Diğer amaçlar ile ilgili açıklanan düşünce-

lerdir. Bu son alt kategori kapsamında, Kültürel ve geleneksel yemeği bilimsel 

olarak incelemek ve Yöresel lezzetin önemine dikkat çekmek, (A1), O yörede ya-

pılan lezzetin diğer yörelere göre farkları incelenmek, (A2), Yöresel lezzetin ni-

teliklerini ve özelliklerini detaylandırmak, (A12) ve Kültürel mirasa katkı sağla-

mak, (A12) gibi amaçların yer aldığı ortaya konulmaktadır. 

 

Tablo 2. Yöresel Lezzet Araştırmasının Amacı İle ilgili bilgiler Kapsa-

mında Öne Çıkan Konular 
ANA TE-
MALAR 

ALT KATEGORİLER KISA AÇIKLAMALAR / ARAŞTIRMA KOD-
LARI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Araştırma 
Amacı 

Lezzetin üretim aşa-
maları ve sürdürüle-
bilirliği 

Yöresel lezzetin yapılışını kayıt altına almak, 
(A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, 
A13, A14) 
 Yöresel lezzetin gelecek kuşaklara aktarılma-
sını sağlamak, (A4, A6, A7, A9, A11, A14) 

Lezzetin tarihi Yöresel lezzetin tarihi ile bilgiler vermek, (A1, 
A3, A10)  
 

Lezzetin sunumu ve 
tüketimi 

Yöresel lezzetin sunum ve tüketim şeklini be-
lirlemek, (A3, A4, A5, A7, A8, A10, A11, A13, 
A14) 

Lezzetin pazarlan-
ması 

Yöresel lezzetin satışı ve tanıtılmasını sağla-
mak (A4, A7, A12) 
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Lezzet ve gastronomi 
turizmi ilişkisi 

Yöresel lezzet hakkında gastronomi turizmi 
için değerlendirilmelerde bulunmak, (A8, A10, 
A11) 

Diğer amaçlar Kültürel ve geleneksel yemeği bilimsel olarak 
incelemek ve Yöresel lezzetin önemine dikkat 
çekmek, (A1) 
O yörede yapılan lezzetin diğer yörelere göre 
farkları incelenmek, (A2) 
Yöresel lezzetin niteliklerini ve özelliklerini 
detaylandırmak, (A12) 
Kültürel mirasa katkı sağlamak, (A12) 

 
Araştırma Yöntemi 
Yöresel lezzetle ilgili yapılan araştırmalar kapsamında belirlenen Araştır-

manın yöntemi ana teması 2 alt kategoride değerlendirilmektedir. Bu kapsamda, 
alt kategorilerden biri olan Nitel araştırmayla ilgili, Çalışmada görüşme/müla-
kat tekniği kullanılmıştır (A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, 
A14), Araştırmada katılımcı gözlem yöntemi kullanılmıştır (A3, A4, A6, A8, A9, 
A10, A11, A12, A13, A14) ve Araştırmada gözlem yöntemi kullanılmıştır (A5, A7, 
A9, A10, A11, A12, A13, A14) ifadelerinin hemen hemen her araştırmada kulla-
nıldığı tespit edilmiştir. Nitel araştırma kategorisinde, Çalışmada doküman ana-
lizi yöntemi kullanılmıştır (A8) ifadesinin sadece bir çalışmada kullanıldığı be-
lirlenmiştir. 

Araştırmanın yöntemi ana temasının ikinci alt kategorisinde ise, Nitel 
araştırma kapsamındaki kullanılan diğer teknikler ile bilgiler yer almaktadır. Bu 
çerçevede, Araştırmada yöresel lezzete yapısal analiz uygulanmıştır (A2), Araş-
tırma aracı olarak not alma tekniği kullanılmıştır (A6), Çalışmada alan araştır-
ması yapılmıştır (A1), Verilerin analizinde içerik analizi kullanılmıştır (A10), 
Araştırmada sözlü tarih çalışması gerçekleştirilmiştir (A12) gibi ifadelerinde 
çok az da olsa bazı çalışmalarda kullanıldığı anlaşılmaktadır.  

 
Tablo 3. Yöresel Lezzet Araştırmasının Yöntemi İle ilgili bilgiler Kapsa-

mında Öne Çıkan Konular 
ANA TE-
MALAR 

ALT KATEGORİLER KISA AÇIKLAMALAR / ARAŞTIRMA KOD-
LARI 

Araştırma 
Yöntemi 

Nitel araştırma Çalışmada görüşme/mülakat tekniği kullanıl-
mıştır (A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, 
A11, A12, A13, A14) 
Araştırmada katılımcı gözlem yöntemi kulla-
nılmıştır (A3, A4, A6, A8, A9, A10, A11, A12, 
A13, A14) 
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Araştırmada gözlem yöntemi kullanılmıştır 
(A5, A7, A9, A10, A11, A12, A13, A14) 
Çalışmada doküman analizi yöntemi kullanıl-
mıştır (A8) 

Nitel araştırma kapsa-
mındaki kullanılan di-
ğer teknikler 

Araştırmada yöresel lezzete yapısal analiz 
uygulanmıştır (A2) 
Araştırma aracı olarak not alma tekniği kulla-
nılmıştır (A6) 
Çalışmada alan araştırması yapılmıştır (A1) 
Verilerin analizinde içerik analizi kullanıl-
mıştır (A10) 
Araştırmada sözlü tarih çalışması gerçekleş-
tirilmiştir (A12) 

 

Yöresel lezzet ile ilgili bulgular 

Yöresel lezzetle ilgili yapılan araştırmalar çerçevesinde Yöresel lezzet ile 

ilgili bulgular ana teması 7 alt kategoride incelenmektedir. Bu bağlamda, Yerel-

lik alt kategorisinde, Çok uzun yıllardır yapılan yöreye özgü geleneksel bir yiye-

cektir. (A1, A2, A3, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14) ifadesinin hemen 

hemen bütün araştırmalarda kullanıldığı anlaşılmaktadır. Yöresel lezzet hazır-

landıktan sonra ritüeller yapılmaktadır. (A1, A10, A11) ifadesinin de üç çalış-

mada belirtildiği tespit edilmiştir. 

Yöresel lezzetin kaynakları alt kategorisinde, Yöresel lezzetin kaynağı hak-

kında kesin bir bilgi yoktur. (A1, A2, A9, A10, A11, A14), Yöresel lezzet etnik 

kültür/kültürlerin bıraktığı bir yemek kültürü mirasıdır. (A2, A4, A8, A10),Yö-

resel lezzetle ilgili literatürde çok az bilgi vardır. (A1, A9, A14) ifadelerinin diğer 

hususlara göre daha fazla tekrarlandığı belirlenmiştir. 

Yöresel lezzetin adlandırılması alt kategorisinde, Yöresel lezzetin birden 

fazla ismi bulunmaktadır. (A1, A4, A5, A7, A10) ifadesinin diğer maddelere göre 

daha fazla kullanıldığı görülmektedir. 

Yöresel lezzetin hazırlanması alt kategorisinde, Yöresel lezzet yöreye özgü 

özel bir teknikle/tarifle hazırlanmaktadır. (A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A10, A11, 

A14) ve Yöresel lezzet yöreye özgü bir kap ve araçlarla hazırlanmaktadır. (A1, 

A5, A10), ifadelerinin kullanım sıklığının yüksek olduğu görülmektedir. 

Yöresel lezzetin servisi alt kategorisinde, Yöresel lezzet sünnet, düğün, 

bayram gibi özel gün ve toplantılarda hazırlanan geleneksel bir yiyecektir. (A1, 

A10, A11) ifadesi diğer maddelere göre daha fazla kullanılmaktadır. 
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Yöresel lezzetin ticarileştirilmesi alt kategorisinde, Yöresel lezzetin pazar-

lama ve satışı yapılmaktadır. (A2, A3, A5, A6, A7, A10, A11, A12, A14) ifadesinin 

birçok çalışmada belirtildiği tespit edilmiştir. 

Yöresel lezzetin diğer bulguları alt kategorisinde ise, Yöresel lezzetin üre-

timi, az bilinmekte ve sınırlı düzeydedir. (A4, A5, A7, A11) ve Her öğününde ye-

nen yöresel bir lezzettir. (A3, A10, A14) ifadelerinin diğer hususlara göre çalış-

malarda daha fazla geçtiği bulgulanmıştır. 

 

Tablo 4. Yöresel Lezzet Araştırmasının Bulguları İle ilgili bilgiler Kapsa-

mında Öne Çıkan Konular 
ANA TEMA-
LAR 

ALT KATEGO-
RİLER 

KISA AÇIKLAMALAR / ARAŞTIRMA KODLARI 

Yöresel lezzet 
ile ilgili bul-
gular 

Yerellik  Çok uzun yıllardır yapılan yöreye özgü geleneksel 
bir yiyecektir. (A1, A2, A3, A5, A6, A7, A8, A9, A10, 
A11, A12, A13, A14) 
Yöresel lezzet hazırlandıktan sonra ritüeller ya-
pılmaktadır. (A1, A10, A11) 

Yöresel lezze-
tin kaynakları 

Yöresel lezzetin kaynağı hakkında kesin bir bilgi 
yoktur. (A1, A2, A9, A10, A11, A14) 
Yöresel lezzet etnik kültür/kültürlerin bıraktığı 
bir yemek kültürü mirasıdır. (A2, A4, A8, A10) 
Yöresel lezzetle ilgili literatürde çok az bilgi var-
dır. (A1, A9, A14) 
Yöresel lezzetin en önemli kaynağı yerel halktır. 
(A1, A14) 
Yöresel lezzetin Osmanlı ordusundan miras kal-
dığı düşünülmektedir. (A1) 
Yöresel lezzetle ilgili literatürdeki bilgilerin bazı-
ları hatalıdır. (A1) 

Yöresel lezze-
tin adlandırıl-
ması 

Yöresel lezzetin birden fazla ismi bulunmaktadır. 
(A1, A4, A5, A7, A10) 
Yöresel lezzet ismini yapıldığı yerden almıştır. 
(A1) 
Yapımında kullanılan bir araçtan almıştır. (A1) 
Yöresel lezzet ismini üründen almaktadır. (A2) 
Yöresel lezzetin sadece bir ismi bulunmaktadır. 
(A2) 

Yöresel lezze-
tin hazırlan-
ması 

Yöresel lezzet yöreye özgü özel bir teknikle/ta-
rifle hazırlanmaktadır. (A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, 
A10, A11, A14)  
Yöresel lezzet yöreye özgü bir kap ve araçlarla ha-
zırlanmaktadır. (A1, A5, A10) 
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Yöresel lezze-
tin servisi 

Yöresel lezzet sünnet, düğün, bayram gibi özel 
gün ve toplantılarda hazırlanan geleneksel bir yi-
yecektir. (A1, A10, A11) 
Yöresel lezzetin servisi birçok yerde ve zaman-
larda yapılmaktadır. (A2, A10) 
Yöresel lezzetin pişirme süresi uzundur (1-12 
saat arası). (A1, A4) 
Yöresel lezzetin pişirme süresi kısadır (0-1 saat 
arası). (A2, A14) 
Yöresel lezzet sadece gruplara hazırlanan bir yi-
yecek değildir. (A10, A11) 
Yöresel lezzet sadece büyük gruplara yapılabile-
cek (50 ve üstü) bir yemektir. (A1) 
Yöresel lezzet yöreye özgü özel bir kapta servis 
edilmektedir. (A1) 

Yöresel lezze-
tin ticarileşti-
rilmesi 

Yöresel lezzetin pazarlama ve satışı yapılmakta-
dır. (A2, A3, A5, A6, A7, A10, A11, A12, A14) 
Yöresel lezzetin maliyeti yüksektir. (A1, A4) 
Yöresel lezzetle ilgili ticari bir girişim yoktur. (A1) 

Yöresel lezze-
tin diğer bul-
guları 

Yöresel lezzetin üretimi, az bilinmekte ve sınırlı 
düzeydedir. (A4, A5, A7, A11)  
Her öğününde yenen yöresel bir lezzettir. (A3, 
A10, A14) 
Yöresel lezzette kullanılacak ürünün seçimi çok 
önemlidir. (A2, A9) 
Yöresel lezzet diğer yörelerde üretilenlerden 
daha lezzetlidir. (A2, A14) 
Hem üretildiği gibi, hem de sos olarak veya başka 
yiyeceklerin yapımında kullanılmaktadır. (A4, 
A5) 
Yöresel lezzetin bir standardının olmadığı tespit 
edilmiştir. (A6, A14) 
Yöresel lezzetin geleneksel tarifi oluşturmuş olup, 
örnek bir yemek reçetesi hazırlanmıştır. (A13, 
A14) 
Yöresel lezzetin sağlığa faydalı ve bazı hastalık-
lara iyi geldiği ifade edilmektedir. (A2) 
Yöresel lezzetin üretiminde kullanılan ham-
madde çevre kirliliğini önlenmektedir. (A7) 

 

Yöresel lezzet ile ilgili öneriler 

Yöresel lezzetle ilgili yapılan araştırmalar çerçevesinde Yöresel lezzet ile 

ilgili öneriler ana teması 4 alt kategoride incelenmektedir. Bu bağlamda, Sürdü-

rülebilirlik alt kategorisinde, Yöresel lezzet korunmalı ve gelecek kuşaklara aynı 
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şekilde aktarılmalıdır. (A1, A3, A4, A5, A7, A8, A9, A11, A14) ve Ürünün coğrafi 

işaretlemesinin yapılması, patentinin alınması vb. çalışmalarının yapılması ge-

rekmektedir. (A2, A3, A4, A5, A7, A8, A12, A14) ifadelerinin seçilen birçok çalış-

mada kullanıldığı ortaya konulmaktadır. 

Yöresel lezzetin tanıtımı ve pazarlanması alt kategorisinde, Ürünün tanı-

tımı ve pazarlama ile ilgili çalışmaların yapılması gerekmektedir. (A2, A4, A5, 

A6, A7, A8, A10, A11, A14) ve Turizm işletme belgeli konaklama yeme-içme ve 

eğlence işletmelerinin mönülerinde yer verilmesi çalışmalarının yapılması ge-

rekmektedir. (A2, A3, A6, A8, A14) hususlarının diğer ifadelere göre daha fazla 

ön plana çıktığı belirlenmiştir. 

Turizm kapsamında değerlendirilmesi alt kategorisinde, Yöresel lezzet 

gastronomi turizmi kapsamında değerlendirilmelidir. (A10, A12, A14) ifadesi-

nin çok fazla kullanılmamasına rağmen, diğer ifadelere göre daha fazla kullanıl-

dığı görülmektedir. 

Yöresel lezzetin geliştirilmesi alt kategorisinde ise, Diğer yöresel lezzetler 

ve yerel değerler içinde çalışmalar yapılmalıdır. (A6, A10, A13) ifadesinin top-

lam 3 çalışmada kullanıldığı ve diğer ifadelere göre çalışmalarda kendisine daha 

fazla yer bulduğu anlaşılmaktadır. 

 

Tablo 5. Yöresel Lezzet Araştırmasındaki Öneriler İle ilgili bilgiler Kapsa-

mında Öne Çıkan Konular 

ANA TEMA-

LAR 

ALT KATEGO-

RİLER 

KISA AÇIKLAMALAR / ARAŞTIRMA KODLARI 

Yöresel lez-

zet ile ilgili 

öneriler 

Sürdürülebilir-

lik  

Yöresel lezzet korunmalı ve gelecek kuşaklara aynı 

şekilde aktarılmalıdır. (A1, A3, A4, A5, A7, A8, A9, 

A11, A14) 

Ürünün coğrafi işaretlemesinin yapılması, patenti-

nin alınması vb. çalışmalarının yapılması gerek-

mektedir. (A2, A3, A4, A5, A7, A8, A12, A14) 

Ürünün standardının oluşturulması yararlı olacak-

tır. (A5, A6, A9) 

Yöresel lezzet geleneksel üretimi vb. konularda 

eğitim verilmelidir. (A2, A6, A9) 

Yöresel lezzetin orijinal yapılışına (malzeme ve 

araç/gereçleri) sadık kalınmalıdır. (A1, A3) 

Yöresel lezzetin yapılışı, sunumu ve servisi ile ilgili 

gelenek ve göreneklere uyulmalıdır. (A1) 
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Yöresel lezzetin 

tanıtımı ve pa-

zarlanması 

Ürünün tanıtımı ve pazarlama ile ilgili çalışmaların 

yapılması gerekmektedir. (A2, A4, A5, A6, A7, A8, 

A10, A11, A14) 

Turizm işletme belgeli konaklama yeme-içme ve 

eğlence işletmelerinin mönülerinde yer verilmesi 

çalışmalarının yapılması gerekmektedir. (A2, A3, 

A6, A8, A14) 

Üretiminin yaygınlaştırılması çalışmalarının yapıl-

ması gerekmektedir. (A4, A7, A11) 

Yöresel lezzetlere yönelik çeşitli festivaller, şenlik-

ler vb. düzenlenmelidir. (A10, A14) 

Yöresel lezzetin varsa faydaları ve tarihi üzerinde 

durulmalıdır. (A8) 

Yöresel lezzetin malzemeleri, araç-gereçleri vb. 

fuar ve etkinliklerde sergilenmeli ve tanıtımı yapıl-

malıdır. (A8) 

Turizm kapsa-

mında değer-

lendirilmesi 

Yöresel lezzet gastronomi turizmi kapsamında de-

ğerlendirilmelidir. (A10, A12, A14) 

Yöresel lezzetin kırsal turizm kapsamında değer-

lendirilmesi gerekmektedir. (A6) 

Yöresel lezzetin kırsal turizm kapsamında yöre 

halkının kalkınmasında kullanılması gerekmekte-

dir. (A6) 

Yöresel lezzetin 

geliştirilmesi 

Diğer yöresel lezzetler ve yerel değerler içinde ça-

lışmalar yapılmalıdır. (A6, A10, A13) 

Yöresel lezzetin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi 

çalışmaları yapılmalıdır. (A7) 

Yöresel lezzetin sunumu göze hoş gelecek şekle ge-

tirilmeli ve geliştirilmesi çalışmaları yapılmalıdır. 

(A8) 

Yöresel lezzetlere yönelik projeler geliştirilmelidir. 

(A10) 

Yöresel lezzet ilgili bilimsel çalışmaların sayısı art-

tırılmalıdır. (A14) 
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5.SONUÇ ve DEĞERLENDİRME 

Yöresel lezzetlerle ilgili ulusal anlamdaki çalışmalara meta sentez analizi-

nin uygulamasının amaçlandığı bu araştırmada, çalışmaya dahil edilen araştır-

malardan elde edilen veriler ifade edilmiştir. Ayrıca, araştırmanın amacı, yön-

temi, bulguları ve önerilerinin araştırma soruları kapsamında incelenmesi de 

yapılmıştır. Bu bölümde, araştırma soruları ve meta sentez analizi kapsamında, 

sentezleme ve bütüncül bir yaklaşım ortaya konulacaktır. 

Araştırmaların Amaçları 

Yöresel lezzetin üretimini kayıt altına alma, gelecek kuşaklara aktarma ve 

sunum ve tüketim şeklini belirleme, amaçlarıyla yapılan araştırmaların çoğun-

lukta olduğu anlaşılmaktadır. Yöresel lezzetin gastronomi turizminde değerlen-

dirilmesi için önerilerde bulunmak gibi dile getirilen farklı amaçlar olsa da, yö-

resel lezzetin sürdürülebilirliği araştırmaların ana amacı olduğu görülmektedir. 

Yöresel lezzetle ilgili yapılan araştırmalarda amaçlar bakımından dikkat çeken 

en önemli konu, bir fikir birliğinin olmamasıdır.  

Lezzetin üretimi, sürdürülebilirliği ve sunumu ve tüketimi sıklıkla ifade 

edilmesine rağmen, lezzetin tarihi, pazarlanması, gastronomi turizmi ile ilişkisi 

vb. amaçlara çok az yer verildiği tespit edilmiştir. Hatta çalışmaların çoğunda bu 

konulara hiç değinilmemiştir. Yöresel lezzetle ilgili çalışmalarda; Lezzetin tarihi, 

pazarlanması, gastronomi turizmi ile ilişkisi vb. amaçlar kesinlikle göz ardı edil-

memesi gereken konulardır. Lezzetin sürdürülebilirliği kadar, satışı, kırsal vb. 

turizme kazandırılması ve yerel kalkınmada kullanılması da bir o kadar önem-

lidir. 

Araştırmaların Yöntemleri  

Araştırma yöntemi çerçevesinde; meta sentez analizinin gereği olarak, 

araştırmaların tamamı nitel araştırma yönteminin kullanıldığı çalışmalardır. Bu 

araştırma sorusu kapsamında seçilen çalışmalarda, ana yöntemin (nitel araş-

tırma) hem ifade edildiği hem de detaylandırıldığı (alt yöntemler) belirlenmiş-

tir. Bu tür çalışmalarda nitel araştırma yönteminin kullanılması yöntem olarak 

doğru bir yaklaşımdır. Ayrıca, her ne kadar çalışmaların çoğunda yapılmasa da, 

yöntemin detaylandırılması (gözlem, katılımcı gözlem, görüşme/mülakat vb.) 

önemlidir. Fakat birçok çalışmada doküman analizi yapılmasına rağmen, bazı 

çalışmalarda yöresel lezzetin standart tarifinin oluşturulma çabalarının (deney) 

gerçekleştirilmesine rağmen, yöntem kısmında bunun ifade edilmediği bulgu-

lanmıştır. 
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Araştırmaların Bulguları  

Yöresel lezzetlerle ilgili elde edilen birçok bulgunun olduğu belirlenmiş-

tir. Aynı tür bulguların sayısının azlığı dikkat çekmektedir. Bu durumun en 

önemli sebebi araştırma amaçlarındaki farklılıktan kaynaklanmaktadır. Araştır-

malarda en fazla dile getirilen bulguları incelediğimizde; lezzetin yöreye özgü 

geleneksel bir yiyecek olması, yöreye özgü özel bir teknikle/tarifle hazırlan-

ması, pazarlama ve satışının yapılması ve kaynağı/tarihi hakkında kesin bir bilgi 

olmaması şeklinde sıralanmaktadır. Bulgulardan anlaşıldığı üzere, olumlu bul-

gularla beraber olumsuz bulgularında tespit edildiği anlaşılmaktadır. Lezzetin 

kaynağı/tarihi hakkında kesin bir bilgi olmaması ya da alanyazında yetersiz ve 

hatalı bilgilerin olması yapılan çalışmaların önemini bir kat daha arttırmaktadır. 

Lezzetin en önemli kaynağı yerel halk olduğu bulgusu da dikkate değerdir. El-

bette ki olumsuz bulgular geçmişin hatalarını su yüzüne çıkarmakta, bizleri de 

üzmektedir. Ancak hataları ve eksikleri tespit etmek ve düzeltmek için son de-

rece değerlidir. 

Yöresel lezzetin; hazırlandığı ve sunulduğu yerel kaplar, sünnet, düğün, 

bayram gibi özel günlerde yapılması, ritüeller vb. gelenek ve göreneklerle ilgili 

bulgulara ulaşılması ve kayıt altına alınması lezzetin sürdürülebilirliği adına son 

derece önemlidir. Bununla birlikte; ticarileştirilmesi, kırsal kalkınmadaki rolü 

ve kırsal kalkınma için turizmle ilişkilendirilme olanakları bu çalışmaları daha 

da önemli hale getirmektedir. Ayrıca, bazı lezzetlerin neden fazla bilinmediği ve 

ticarileştirilemediği bulgulardan da anlaşılabilmektedir. Özellikle; bazı lezzetle-

rin küçük miktarlarda hazırlanamaması, maliyetinin çok yüksek olması, pişme 

süresinin uzunluğu gibi faktörlerin engeller oluşturduğu görülmektedir. Araş-

tırma bulgularındaki tekrar edilme sıklıkları, araştırmacıların hangi konulara 

fazla, hangilerine az ve hangilerine de hiç değinmediğini ortaya koymaktadır. Bu 

durum aslında, araştırmalarda bir fikir birliği olmadığını, bir çeşitlilik olduğunu 

açığa çıkarmaktadır.  

Araştırmaların Önerileri  

Araştırmacıların, yöresel lezzetlerle ilgili birçok öneride bulunduğu tespit 

edilmiştir. Araştırmalarda en fazla ifade edilen önerilerin, yöresel ürünün sür-

dürülebilirliği, pazarlaması ve satışı üzerine yoğunlaştığı görülmektedir. Bu 

bağlamda çeşitli öneriler dile getirilmektedir. Yapılan bu öneriler değerlendiril-

diğinde yöresel lezzete, turizm işletmelerinin, yeme-içme ve eğlence işletmele-

rinin mönülerinde yer verilmesi önerisi pazarlama ve satış açısından oldukça 

önemlidir. Ancak, yöresel lezzetin gastronomi turizmi, kırsal turizm vb. turizm 
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türleri ile ilişkilendirilmesi önerileri oldukça azdır. Özellikle ürünün pazarlan-

ması ve satışı ile ilgili öneriler yetersizdir. Dolayısıyla bu durum, ürünün pazar-

lanması ve satışı ile ilgili neler yapılabilir sorusuna yeterli düzeyde öneri sunul-

madığını göstermektedir. Yöresel lezzetin; tarihi, standartlaştırılması, geliştiril-

mesi, eğitimi, alanyazın bilgi dağarcığının zenginleştirilmesi, bilimsel çalışmala-

rın yapılması gibi önerilerin de oldukça az olduğu anlaşılmaktadır. 

Yöresel lezzetlerle ilgili ulusal anlamda yapılan çalışmalarla ilgili sentez-

leme, bütüncül yaklaşım ve değerlendirmeler meta sentez analiziyle gerçekleş-

tirilmiştir. Bu değerlendirmeler ışığında, yöresel lezzetlerle ilgili hem araştır-

macılara hem de alanyazına aşağıdaki öneriler sunulabilir; 

 Araştırmacılar araştıracağı yöresel lezzetle ilgili çok iyi bir alanyazın ta-

raması yapmalıdır. 

 Araştırmacılar arasında araştırmanın içeri konusunda ağırlıklı fikir bir-

liği olmalıdır. 

 Araştırmacılar tarafından konu ile alakalı daha fazla bilimsel çalışma ya-

pılmalıdır. 

 Yöresel lezzetle ilgili projeler geliştirilmeli ve desteklenmelidir. 

 Alanyazındaki bilgilerin doğruluğu tespit edilmelidir. 

 Yöresel lezzetin tarihi ile ilgili bilgilere yer verilmelidir. 

 Yöresel lezzetin eğer yapılmamışsa coğrafi tescil, patent vb. çalışmaları 

mutlaka yapılmalıdır. 

 Yöresel lezzetin sadece yapılışı değil, her şeyi (kullanılan yerel araç-ge-

reçler, isimleri, ritüeller vb.) kayıt altına alınmalıdır.  

 Yöresel lezzetin standartlaştırılması çalışmaları yapılmalıdır (gerekli 

ise). 

 Yöresel lezzetin geliştirilmesi çalışmaları yapılmalıdır (uygun ise). 

 Yöresel lezzetin çeşitlendirilmesi çalışmaları yapılmalıdır (uygun ise). 

 Yöresel lezzetin turizme kazandırılması çalışmaları yapılmalıdır. 

 Yöresel lezzetin tanıtım ve pazarlama çalışmaları yapılmalıdır. 

 Yöresel lezzetin bir kültür mirası olduğu vurgulanmalıdır. 

 Yöresel lezzetin tanıtım ve pazarlaması için festival, şenlik vb. etkinlikler 

yapılmalıdır. 

 Yöresel lezzet özellikle yerel halkın kalkındırılmasında bir araç olarak 

kullanılmalıdır. 

 Yöresel lezzetin üretimi, pazarlanması vb. konularda yerel halka eğitim 

desteği verilmelidir. 
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 Yöresel lezzetin üretimi, pazarlanması vb. konularda yerel halka giri-

şimcilik desteği verilmelidir. 

 Araştırmacılar bu öneriler kapsamında, çalışmalarını yapmalı ve öneri-

ler geliştirmelidir. 
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Öğr.Gör Halime ALTUNIŞIK* 

 

Giriş  

Rekabetin giderek arttığı günümüz pazarlarında, firmalar rakiplerine 

karşı rekabet üstünlüklerini sağlamak için yeni yöntemler,  yeni teknikler, yeni 

stratejiler geliştirmek zorundadırlar. Rekabet stratejilerinin temelinde fark ya-

ratmanın, farklılaşmanın yattığı bilinen bir gerçektir. Firmaların ayakta kalabil-

meleri için bu kaçınılmazdır. Ürün/hizmet kavramının yaratılması; bir başka 

deyişle ürünün/hizmetin niteliklerinin, onu üretici gözünde ekonomik ve karlı, 

müşteri gözünde istenir veya avantajlı kılan özellikleriyle belirlenmesi gerekir. 

Ürünü/hizmeti istenilen şekilde sunabilmek ancak yaratıcılık, yenilikçilik ve 

araştırma-geliştirmeye önem verilerek sağlanabilir. 

Araştırma-geliştirme kısaca diyebileceğimiz ar-ge ve yenilikçilik (inovas-

yon) kavramları çoğu zaman birbirinin yerine kullanılmakta olan kavramlardır. 

Önce bu kavramları zihne iyice oturtulmalı, birbirinden ayrılan yönleri kesin 

olarak çizilmelidir. 

Asıl önemli olan nokta ise kültürdür. Kültür olmadan yapılacak ar-ge, ino-

vasyon çalışmalarının bir yere kadar verimli olacağı ondan sonra kurum kültürü 

oturmadığı için verimsiz bir hale dönüşeceği gerçektir. Rekabet üstünlüklerini 

devam ettirmede ar-ge inovasyon çalışmaları önemlidir, ama şirketlerin ayakta 

kalmalarını sağlayan kurum kültürünün oluşumu ve bunun nesilden nesile ak-

tarılmasını sağlamaktır. 

 

İnovasyon Nedir? 

Her kavramın olduğu gibi inovasyonun da birden çok tanımı vardır. İno-

vasyon; bir ürün veya hizmetin, tasarım, üretim, satış, satış sonrası hizmetler 

veya diğer aşamalarında yapılan yenilik (mevcudu değiştirme veya yeni  bir şey 

ortaya koyma) sonucunda o ürün veya hizmetin rekabet gücünün artması sağ-

lanıyorsa ve dolayısıyla ticari açıdan karlılığı artıyorsa bu yapılan yeniliğe ino-

vasyon denir (Gümüş,2009:162)(2). 

                                                           
* Avrasya Üniversitesi 
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 İnovasyonu hissedebilir hale gelmek önemlidir. Örneğin “kalite” kavramı. 

Kalite, hepimizin hayatına girmiş, kelimelerle cümlelerle tanımlamakta zorluk 

çekebileceğimiz ama onu hissetmekte hiç zorlanmayacağımız bir kavramdır. 

Benzer bir şekilde inovasyonu da görebilmeli, sesini duyabilmeliyiz ki gerçekten 

inovasyonun ne olduğunu anlayabilelim. İnovasyonlar bir fikir olarak doğar – 

bu fikir en altta çalışan personelden de çıkabilir – ve işletmeye ticari fayda ola-

rak geri döner. 

 İnovasyon sürekliliği olan bir faaliyettir. Bu nedenle, ortaya atılan, 

geliştirilerek işler hale getirilen ve sonuçta firmaya rekabet gücü kazandıracak 

şekilde pazarlanan bu fikirlerin ve sonuçlarının tekrar tekrar değerlendirilmesi 

ve yeni getiriler için yaygınlaştırılarak kulanılması gerekir. Bu sayede doğacak 

yeni fikirlerse yeni inovasyon faaliyetlerini doğurur. 

 

Sürdürülebilir İnovasyon  

Sürdürülebilirlik kavramı literatürde üzerinde fikir birliğine varılmış bir 

kavram olmadığından sürdürülebilir inovasyonun tanımını yapmak zor olmak-

tadır. Little (2005) sürdürülebilirlik güdümlü inovasyonu sosyal, çevresel veya 

sürdürülebilirlik meselelerinin yönlendirdiği yeni bir pazar alanının, ürünlerin, 

hizmetlerin veya süreçlerin oluturulması şeklinde tanımlamıştır (Little,2005:3) 

(10). Bunun yanı sıra inovasyonun tanımı, sürdürülebilirlik konularının (çevre-

sel, toplumsal, finansal) fikir oluşturma aşamasından ar-ge faaliyetlerine ve bu 

fikri ticarileştirmeye kadar olan işletmenin tüm sistemine  entegre edildiği bir 

süreç olarak tanımlanmıştır (Charter ve Clark, 2007 :9)(10). 

 

Ar-ge Nedir? 

Bir kurumun bilim adamları ve mühendisler istihdam etmek suretiyle şir-

ketin çalışma alanı doğrultusunda bilim ve teknolojinin gelişmesini sağlayacak 

yeni bilgileri elde etmek veya mevcut bilgilerle yeni malzeme, ürün ve araçlar 

üretmek, yazılım üretimi dahil olmak üzere yeni sistem, süreç ve hizmetler oluş-

turmak veya mevcut olanları geliştirmek, yaptığı çalışma ve faaliyetleri anlat-

mak için kullanılan yaygın bir terimdir. 

Organization for Economic Co- operation and Development ’in tanımla-

masına göre ar-ge; sistematik bir temele dayalı olarak, insanlık, toplumsal ve 

kültürel bilgi birikimini arttıran yaratıcı etkinliklerin yürütülmesi ve bu bilgi bi-

rikiminin yeni uygulamalarda kullanımıdır (Yalçın, 2009: 2)(9)  

Ar-ge, inovasyon için gereken en önemli faaliyetlerden biridir. Ancak gi-

rişimsel inovasyon yoksa, diğer bir deyişle ar-ge yapanların girişimcilik niteliği 
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yoksa, değer yaratılamaz; ar-ge sonuçları inovasyona dönüştürülemez. 

Dolayısıyla tüm firmalarda yürütülen inovasyon çalışmaları sadece teknolojik 

inovasyonu değil organizasyonel inovasyonu da kapsar. Kaldı ki, teknoloji 

tabanlı firmalarda her ne kadar ağırlık teknolojik inovasyona veriliyorsa da, or-

ganizasyonel inovasyona yeterli kaynak ayrılmadan başarılı olunması 

beklenemez. 

 

Ar-ge, İnovasyon, İcat Farkı  

Ülkemizde inovasyon ve ar-ge birbirine çok karıştırılan kavramlardandır. 

Steve Jobs  “İnovasyon ne kadar ar-ge dolarına sahip olduğunuz ile ilgili değildir. 

Apple Mac ‘ı ürettiğinde, IBM Ar-ge’ye en az 100 kat daha fazla harcamaktaydı. 

Bu, para ile ilgili değil. Bu sahip olduğunuz insanlar, nasıl yönetildiğiniz ve ne 

kadar anladığınızla ilgili” diyerek inovasyonun ar-ge den farkını çok açık dile 

getirmiştir. İnovasyon rekabet gücünün simgesidir. Bununla beraber rekabetçi-

lik ile ilgili fonlar incelendiğinde ağırlıklı olarak ar-ge yatırımlarının desteklen-

diğini ve/veya desteklenmeye çalışıldığını görmekteyiz. Ancak direk olarak ino-

vasyon = ar-ge demek yanlış olacaktır. Benzer bir soru inovasyon ile icat kav-

ramları arasında da vardır. Bir icadın inovasyon ve bir mucidin inovatör olması 

için parayı işin içine katmaları gerekmektedir. Bir icat eğer ilgili ürün veya hiz-

meti rekabet gücünü arttırmak suretiyle ticari bir başarıya dönüşüyorsa buna 

inovasyon denir (Gümüş, 2009:162)(2). 

İnovasyon icat değildir. İcatların sonuçlarından yararlanabilir ancak asıl 

önemli olan ekonomik getirisi olan, henüz yapılmamış, bilinmeyen birşeyleri 

yapmaktır. Bu nedenle de fikirler ve kavramlar önem kazanır. Elektrikli süpürge 

J. Murray Spengler tarafından icat edilmiş olsa da ticarileştirilmesini ve satışını 

W. H. Hoover adlı bir deri imalatçısı gerçekleştirmiştir. Bunun için de Spengler 

adı değil, Hoover adı dünya çapında bilinir (Yalçın, 2009:16)(9). 

İnovasyon çok farklı alanlarda gerçekleştirilebilir. Bunlar arasında ürün, 

süreç, deneyim, pazarlama vb inovasyonlar sayılabilir. Bu yaklaşımlar genellikle 

teknoloji ve ürün odaklı olarak ortaya çıkmaktadır.  

 Günümüzde inovasyona ürün olarak bakıldığı doğrudur. Firma sahipleri 

olsun devlet olsun gözle görülür elle tutulur şeyler beklemektedirler.  Ancak 

teknoloji ve ürün odaklı inovasyonların kısa zamanda taklit edilmesi ve ömür-

lerinin kısa olması, firmaların kolayca taklit edilemeyecek, uzun ömürlü bir ino-

vasyon anlayışına geçmesini zorunlu kılmaktadır. Ayrıca çok farklı inovasyon-

ların yapılmasına elverişli bir ortam yaratacak inovasyon yaklaşımına ihtiyaç 

vardır; yönetim inovasyonu. 
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Oslo Kılavuzunda belirtilen inovasyon türlerinin temel özellikleri kısaca 

şu şekildedir (Gök, 2006:1-27)(3) . 

 

Ürün İnovasyonu  

Bir ürün yeniliği mevcut özellikleri veya öngörülen kullanımlarına göre 

yeni ya da önemli derecede iyileştirilmiş bir mal veya hizmetin ortaya konulma-

sıdır. Ürün inovasyonuna örnek olarak nefes alabilen tekstil ürünleri,  cep tele-

fonunda kameralar, bankacılık veya fatura ödeme sistemleri gibi internet hiz-

metleri sayılabilir. 

 

Süreç İnovasyonu  

Bir süreç yeniliği yeni veya önemli derecede iyileştirilmiş bir üretim veya 

teslimat yönteminin gerçekleştirilmesidir. Süreç inovasyonuna örnek olarak 

otomasyon teçhizatı, süreçleri ayarlanabilen gerçek zamanlı sensörler, mal ve 

envanter kaydı için taşınabilir tarayıcılar ve bilgisayarlar vb. örnek sayılabilir. 

 

Pazarlama İnovasyonu  

Bir pazarlama inovasyonu ürün tasarımı veya ambalajlanması, ürün ko-

numlandırması, ürün tanıtımı (promosyonu ) veya fiyatlandırmasında önemli 

değişiklikleri kapsayan yeni bir pazarlama yöntemidir. Pazarlama inovasyo-

nuna örnek olarak , bir vücut losyonu şişesinin tasarımının temelden yenilen-

mesi , bayanlara yönelik kredi kartlarının arka kısmına ayna yerleştirilmesi  ve-

rilebilir . 

 

Organizasyonel İnovasyon  

Bir organizasyonel yenilik, firmanın ticari uygulamalarında, iş yeri orga-

nizasyonunda veya dış ilişkilerinde yeni bir organizasyonel yöntem uygulama-

sıdır. Organizasyonel inovasyona örnek olarak, firma faaliyetleri için entegre bir 

izleme sisteminin ilk kez gerçekleştirilmesi amacıyla resmi ve gayri resmi ça-

lışma ekiplerinin ilk kez oluşturulması sayılabilir. 

Türkiye’de inovasyona daha çok ürün inovasyonu olarak bakıldığı doğru-

dur. Ancak organizasyonda yapılacak bir yenilik /değişim diğer inovasyon tür-

lerinin gelişimine yarar sağlayacaktır. İnovasyon fikri alt birimde çalışan kişi-

den de çıkabilmektedir . Eğer bu fikri firma içinde dile getirebilecek bir çalışma 

ortamı yoksa fikir ortaya çıkmadan ölür diyebiliriz. Bu yüzden üst düzey yöne-

ticilerin her daim çalışanlarla ilişkisinin güçlü olması gerekir. 
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Yönetim İnovasyonu  

Yönetim inovasyonu, yönetim işinin yapılış biçimini büyük ölçüde değiş-

tiren veya alışılagelmiş örgütsel biçimlerde önemli ölçüde değişiklik yaparak ör-

gütsel amaçları ilerleten her şeydir ( Hamel &Bren,2007:15-18)(3). Buradan da 

anlaşılabileceği gibi tüm inovasyon türlerinin başında yönetim inovasyonu var-

dır diyebiliriz. 

 

 
Kaynak: Hamel, G. Ve Bren, B, The Future of Management, Harvard Business 

School Press, 2007:32)(3) 

 

Şekilde görüldüğü gibi piramidin tepesinde yönetim inovasyonu yer al-

maktadır. Bunun nedeni: Piramidin tabanında işletme inovasyonu vardır. İş-

letme inovasyonu genellikle haberleşme alt yapısının kalitesine dayanır. Ancak 

donanım ve yazılımdaki avantajlar hızla yaygınlaşır ve bu konudaki avantajın 

kaybolmasına yol açar. Ürün inovasyonu bir şirketi çok iyi bir noktaya taşımada 

önemli bir faktördür . Ancak inovasyon türlerini açıklarken bahsedildiği gibi uy-

gulanabilir bir patent koruması yok ise ürünün avantajları hızlı bir biçimde yok 

olacaktır. Sonuçta ürün inovasyonu bir şirkete nadiren sektör liderliği sağla-

maktadır. Örneğin Nokia’nın süper ince cep telefonu tasarımını geliştirmek 

Samsung’un sadece birkaç yılını almıştır. Stratejik inovasyon bünyesinde yeni iş 

modelleri, yeni süreçler taşıyan bir kavramdır. Stratejik inovasyonlar sahiple-

rine çok büyük kazançlar sağlayabilir. Ancak açığa çıkartılması ve etkisiz hale 

getirilmesi çok zor değildir. Örneğin, Pegasus havayollarının pazarın alt seg-

mentine hitap edecek ve hiç uçmayanları uçak yolcusu yaparak ucuz ve güvenli 

uçuş stratejisi kısa zamanda sektördeki Atlas Air, İz Air gibi diğer havayolu şir-

ketleri tarafından taklit edilmiştir. 

Piramidin en üstünde yer alan yönetim inovasyonu ise kopyalanması zor 

ve benzersiz bir avantaj yaratma kapasitesine sahiptir. Bunun temel nedeni ise 

 

Yönetim İnovasyonu 

 

Stratejik İnovasyon 

 

Ürün İnovasyonu 

 

İşletme (Organizasyonel ) İnovasyonu 
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bünyesinde temel aykırılıklar taşımasıdır. Özellikle tepe yönetiminin geleneksel 

konumları sorgulaması ve köklü yönetim inançlarını terk edilmesini zorunlu kıl-

ması kopyalanma olasılığını oldukça azaltmaktadır (Soylu,Göl,2010:120-

121)(3). 

 

Yönetim İnovasyonu Her Koşulda Üstünlük Sağlar mı? 

Tek bir başarılı atılım rekabetçi karları sonsuza kadar sürdüremeyecektir. 

Önemli olan seri inovasyonlarla bu yapıyı sürekli kılabilmektir. Örneğin Google 

dünyanın lider arama motoru olmasına karşın neredeyse her ay yeni bir özellik 

sunmaktadır; bunlar, dünyanın en büyük kütüphanelerinde nadir kitapları 

arama imkanından istenilen yerin uydu fotoğrafını görüntülemeye, binlerce 

akademik yayını tam metin olarak sunmaktan bir önceki gecenin televizyon şov-

larının metinlerini okuyabilmeye kadar gidebilmektedir (Kelley & Littman, 

2007:49-69) (3). 

Yönetim inovasyonu,  özellikle; uzun zamandır var olan geleneklere mey-

dan okuyan yönetim ilkelerine dayanıyorsa, sistemsel bir yapıya sahipse ve sü-

rekli yenilik çabalarının bir parçası ise rekabet avantajı yaratabilir (Bernhut, 

2001:1-16)(3). Buna en iyi örnek Iphone verilebilir. 3 ile başlayıp 6 ya gelene 

kadar yeniliklerini devam ettirdiler. 

İnovasyon sisteminin başarısı sistemdeki aktörler arasındaki iletişim ve 

iş birliğine bağlıdır (Todtling ve Trippl, 2005:1205)(4).Değişime direnç göste-

rildiği takdirde ve iletişim kaynaklarındaki eksiklikler giderildiğinde inovas-

yonda kalıcı başarılar sağlanacaktır. Tüm bunlar ise kültürle sağlanacaktır. 

 

Kültür  

Bilindiği gibi kültürün birçok tanımı vardır. Kültür; bir toplumu diğer top-

lumlardan ayıran değerlerin, inançların, davranışların, gelenek ve göreneklerin, 

tutum ve tavırların bütünüdür. Kültür; insanlar arası etkileşimin bir sonucudur. 

İnsanların, sosyal davranış geliştirmek ve deneyimlerini yorumlamak için kul-

landıkları kazanılmış birikimlerdir. Bu birikim değerleri oluşturur, tutumları 

yaratır ve davranışları etkiler (Vern ve Kenneth, 1985 )(5). 

 

Kurum Kültürü  

Kurum genelinde geçerli olarak algılanan duygu ve düşünceler bütünüdür 

(Aydar,2010)(6) 
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Toplumu inceleyen sosyolojini bütün konuları üç noktada toplanır: Sosyal 

bireyin ne olduğu, sosyal bireylerin ne yaptığı, sosyal kültürel yapının tanın-

ması. 

Birincisi yalnız toplumsal, ikincisi kültürel, üçüncüsü ise ikisinin birlikte 

işleyişini ifade eder. Sosyal bireyler kategori, yığın, grup, birlik, topluluk ve top-

lumlardır. Kurum iki veya daha fazla bireyin bilinçli olarak koordine olmuş et-

kinlikleri ya da güçlerinden oluşan yapıdır. Bu durumda belirli amaçlara ulaşıl-

masına yönelik bir aktivite söz konusu olmaktadır (Worsley,1977:305)(7) . Bu 

durumda kurum; belirlenmiş amaçları gerçekleştirmek için, işlevlerin ve so-

rumlulukların dağıtılması yoluyla personelin düzenlenmesidir. Ya da ulusal ve 

bilinçli bir liderlik altında, belirli amaçlara yönelmiş, planlanmış toplumsal bi-

rimlerdir (Tezcan, 1995:95)(7). Kurum kültürünün en temel işlevleri arasında 

şunları belirtmek mümkündür ; (Ertekin,1978:6)(7) : 

-Kurum kültürü; insanları aynı değerler ve aynı çalışma anlayışı çevre-

sinde yakınlaştırır. 

-Birbirine bağlayıcı rol oynar. 

-Kuruma bütünlük kazandırır. 

-Kurum kültürü; değişen çevre koşullarında hedefin kaybolmamasını sağ-

ladığı için yol göstericidir ve kontrol aracıdır. 

-Kişilerin nasıl davranması gerektiğini açıklar. 

-Kuruluş için neyin önemli olduğunu belirler. 

-Kişilerin birbirleri ile olan etkileşim biçimini belirler. 

-Ne için çaba gösterilmesi gerektiğini anlatır. 

-Çalışanlara organizasyonel aidiyet hissi verir. 

-Organizasyonel kimliği oluşturur. 

-İnanç ve değerlere bağımlılık yaratır. 

-Günlük çalışmalarda rehber olur. 

-Çalışanların davranış biçimini belirler. 

Böylelikle yöneticiler ve çalışanlar belirlenen amaç doğrultusunda çok iyi 

bir çalışma prensibi edinirler. Kurumsal kültür, çalışanların davranış biçimini 

şekillendirir, kurumda çalışan herkesin yaşam biçimi haline dönüşür. Bireyin iş 

ortamına bağlılığı artar, motivasyonu yükselir. Böylece de kurumun ihtiyaçla-

rını ve amaçlarını destekleyen çalışma ortamı oluşmuş olur. Birey kuruma ka-

zandırırken, kurum da bireye kazandırmış olur. 

Kurumların kendilerine özgü bir kültür oluşturmasının sebebi ise, kültü-

rün iş yaşamındaki olayları, çalışanları ve müşteri ilişkileri üzerinde son derece 
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etkili olmasıdır. Kurumlar, varlıklarını ve amaçlarını sürdürmek için kurum kül-

türüne önem vermek zorundadırlar. 

 

İnovasyon Kültür Meselesidir  

İşletmelerdeki değişim ihtiyacının farkındayız ve değişimin inovasyonun 

önünü açmadaki önemi bariz denilebilir. Bu inanca sahip olmanın, organizas-

yonlardaki bu yenilik potansiyelin sonuçları inovasyon kültürü olarak tanımla-

nabilir. 

İnovasyon kültürü organizasyonlarınızda yeniliklere açık ve inovasyon 

üreten bir atmosferin genel adıdır (Gümüş,2009:165)(2). 

 

Çocuklukta İnovasyon Kültürünün Oluşumu  

İnovasyon kültürü ilk ailede başlar. Çocuklar doğaları gereği her şeyi me-

rak ederler. Çocuğun sorgulamaya başladığı dönem ailenin sıkılmadan ilgilen-

mesi, aile içi iletişimin iyi olması, çocuğu istemsizce inovatif düşünmeye sürük-

ler. Çocuğun izlediği çizgi film, oynağı oyun, dinlediği müzik hayal dünyasını 

oluşturur. Çocuk biraz daha büyüdüğünde ilginç şeyler sormaya başlar ve yaşıt-

larından farklı düşünür. Örneğin basit bir resim gösterdiğimizde çok farklı şey-

ler görebilir. Aileden sonra bu kültürün devam etmesinde okul önemli bir yer-

dir. Öğretmenin çocuğa vereceği eğitimin yanında çocuğun sosyalleşmesine ola-

nak sunmalıdır.  

Dolayısıyla aile ve öğretmenlere bu kültürün oluşmasında görevler düş-

mektedir. 

 

Şirkette İnovasyon Kültürünü Oluşturma  

İnovasyon kültürünün oluşturulması şirketin yöneticisinin yükümlülü-

ğündedir. Kültürel değişim, davranışların, inanışların ve değerlerin değişimiyle 

ilgilidir; insanların kafa yapılarının değişmesini gerektirir. Bu sürenin uzunluğu 

veya kısalığı, yöneticinin inovasyon konusunu sahiplenme düzeyi ve bu amaçla 

gerekli farkındalığı ve motive edici ortamı yaratmasıyla bağlantılıdır. İnovasyo-

nun hedefinin çalışanlara çok iyi anlatılması ve kendilerinin inovasyon sonunda 

elde edecekleri kazanımların ortaya konması değişimi hızlandırır (Karaata, 

2012:42-43)(8) 

Bu kültürün olduğu ortamda bulunması gereken en önemli şey güvendir. 

Yönetici ve çalışanları arasında iyi iletişim olması, bu güveni sağlamakta ilk 

adımdır. Bu konuda yöneticinin görevi büyüktür. Yönetici çalışanların işle ilgili 

gelişmeleri bilmelerini sağlayarak güven ve bağlılığı arttırabilir. 
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Küçük ölçekli firmalarda önemli bir sorun olarak görülmese de orta ve 

büyük ölçekli şirketlerdeki bürokrasi, inovasyon kültürünün oluşturulmasının 

önünde bir önemli bariyer olarak yer alabilmektedir. Bürokrasi, bu tür şirketle-

rin inovasyon sürecini gerektiği gibi hızlı bir şekilde gerçekleştirmelerini de en-

geller. General Elektric’ in efsanevi lideri Jack Welch, şirketin süreçlerini iyileş-

tirme çalışmasını yönetirken, “hedefim büyük şirketimize küçük firmaların ru-

hunu ve hızını kazandırmak “ demiştir (Karaata, 2012:43)(8). 

Şirketler inovasyon fikirlerini seçme ve uygulama konusunda ne kadar 

hızlı hareket ederlerse, çalışanların motivasyonu ve sürece katılımı o derece 

yüksek olur. Sürecin beklenenden uzun sürmesi ise hayal kırıklıkları ve moti-

vasyonsuzlukları beraberinde getirir ( Karaata, 2012:43)(8) 

Sonuçta çalışanlar yalnız inovasyon konusunda değil normal işlerinin sür-

dürürlerken de isteksizlik yaşayabilirler. Bu konuda yine yöneticiye görev düş-

mektedir.  İnovasyon fikri uygulama safhasına geçtiğinde hemen planlı bir ha-

zırlıkla amaca ulaşılmaya çalışılmalıdır. 

İnovasyon kültürünün yeşermesini sağlayan diğer önemli bir unsur, yö-

netici ve çalışanlarda “ şirketi sahiplenme” duygusunun yaratılmasıdır. Çalışan-

ların inovasyon fikirleri ve inovasyon sürecine katılımlarıyla şirket zenginleşip 

büyüyecekse, çalışanların bu fikirleri üretmek ve uygulmak için bir nedenleri 

olmalıdır. Bu amaçla çeşitli yöntemler uygulamaya konabilir. Belli kriterleri sağ-

layan çalışanlara şirket hisselerinden verilmesi, etkili bir yöntem olabilir. Ayrıca 

her bir çalışanın inovasyon sürecine katılımının şirket üzerindeki etkilerinin bi-

linmesinin sağlanması önemli bir motivasyon aracıdır ( Karaata,2012:43)(8) 

Çalışanları inovasyona teşvik etmek için parasal ödül kullanılabilir. Ancak 

bu tutum şirket içinde rekabetçi bir ortam oluşmasına sebep olabilir. İnovasyon 

kültürünü ve ortamını yaratırken şirketlerin başarısızlığı belli oranda tolere et-

meleri gerekir. İnovasyon risk almayı gerektirebilir. Her şey de olduğu gibi ino-

vasyon sürecinde de hata yapmamak mümkün değildir. Tüm çalışanların ino-

vasyon fikirleri geliştirip inovasyon sürecinde dahil olduğu bir ortam yaratabil-

mek için hataları cezalandırmayan bir kurumsal kültür geliştirilmelidir, bunu 

adil kültür olarak tanımlamamız da mümkündür. 

 

İnovasyonda Başarıyı Sağlamak  

İnovasyon ve ar-ge bir tutulmamalıdır. İcat gibi, ar-ge de inovasyona girdi 

oluşturabilir; ancak inovasyon, ar-ge faaliyeti olmadan da yapılabilir. Ar- ge pa-

ranın bilgiye dönüştürülmesi, inovasyon ise bilginin paraya dönüştürülmesidir. 

Bu nokta önemli: Çünkü ar-ge ye milyonlarca lira harcayıp sonunda başarısız 
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olmak varken, inovasyonda böyle bir durum yoktur ve bilgi paradan daha büyük 

bir hazinedir. İnovasyon denilen şey, şirketin diğer faaliyetlerinden bağımsız bir 

eylem olarak görülmemelidir. Yapılan her iş gelişmeye, iyileştirmeye açık olma-

lıdır. İnovasyonu kurum kültürü haline çevirebildiğimiz an başarının süreklili-

ğini sağlayabiliriz. İşin özü inovasyonun her şeyden önce kültürel bir konu ol-

duğunu özümsemektir. Bunun devamında risk almaktan korkmamak,  yaratıcı-

lığı en üst düzeyde kullanmak ve bunu destekleyen bir ortam oluşturmak, başa-

rıyı ödüllendirirken başarısızlığı hoş görmek, müşterinin en önemli inovasyon 

kaynağı olduğunu unutmamak tüm bu çerçevede iletişimimizin etkin olmasını 

sağlamak, iş birliğine açık olup önümüze ölçülebilir hedefler koymak, tüm bun-

ların sonunda performansı izleyip değerlendirmek, inovasyonda başarıyı yaka-

lamayı sağlayacaktır. 

Başarıya ulaştırma kısaca şöyle şifrelendirilebilir: 

Rekabet için inovasyon  

İnovasyon için ar-ge (olmayabilir) 

Ar-ge için yaratıcılık  

Yaratıcılık için motivasyon 

Motivasyon için bilgi 

Bilgi için öğrenen organizasyon ve teknoloji gerekir. 

Ancak hepsinin temelinde kurumsal kültür yatar demek mümkündür. 

 

İnsan Kaynakları  

Rekabet üstünlüğü için insan kaynağı göz ardı edilemez. İnsan kaynağı ku-

rumun ihtiyaçları doğrultusunda bilgi donanımına sahip olmalı, kendilerini öz-

gürce ifade edebilecek ve özgürce bilgilenebilecekleri bir ortam oluşturulmalı-

dır. 

İnsan kaynağının yenilik konusundaki sinerjilerini ve motivasyonlarını 

arttırabilmek için; 

Hatalara toleranslı davranılmalı, öğrenmeyle ilgili çalışmaları özgür bı-

rakmalı, bilginin üretilmesi, paylaşılması ve ondan yararlanılması için yol gös-

terilmeli, çalışanların bu alanda iş birliğini arttıracak ve etkinleştirecek iletişim-

lerini sağlayacak ortam hazırlanması gerekir (Aydar, 2010)(6). 

 

Türkiye’nin İnovasyon Performansı  

Gelişmekte olan ülkeler içerisinde yer alan Türkiye’nin inovasyon perfor-

mansı AB’nin ortalamasının çok altında yer almaktadır. Ancak Türkiye’nin ino-

vasyondaki gelişim oranı (% 4.1) AB ortalamasının üstündedir. Türkiye’nin di-

ğer ülkelerle karşılaştırıldığında güçlü olduğu alanlar “Finansman ve Destek, 
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İnovasyoncular ve Ekonomik Etkiler” alanlarındayken, göreceli olarak zayıf 

yönleri ise özellikle “insan kaynakları, firma yatırımları ve verileri “boyutların-

dadır. Bunlar içerisinde ise özellikle insan kaynakları boyutunda Türkiye’nin 

performansı neredeyse sıfıra yakındır ki bu da karşılaştırılan ülkeler içerisinde 

en kötü olduğunu göstermektedir. Türkiye’nin inovasyon performansının art-

masındaki ana itici güçler özellikle “Finansman ve destek, firma yatırımları, ve-

riler ve ekonomik etkiler“ boyutlarındadır. Özellikle özel krediler (%18.9), iş 

dünyası ar-ge harcamaları (%17.5) teknolojik ödemeler dengesi akışları 

(%19.8) ve bilgi yoğunluklu hizmetler ihtiyacı (%31.9) gibi alanlardaki artışlar 

inovasyon performansının ana itici güçleridir. Diğer alanlardaki artış oranı nis-

peten küçük seviyelerde kalmıştır (Anonim, 2010) (1). 

 

Sonuç  

İnovasyon bir kültür meseledir. Bu kültür bireye kuruma yerleştiridiği an 

şirketler ölümsüzleşir diyebiliriz. Gelişmiş ülkelere baktığımızda başarının sır-

rının çok farklı olmadığını görmekteyiz: Sürekli inovasyon yapma yeteneği. İno-

vasyon sürekliliği olan bir faaliyettir. Bu nedenle, ortaya atılan, geliştirilerek iş-

ler hale getirilen ve sonuçta firmaya rekabet gücü kazandıracak şekilde pazar-

lanan bu fikirlerin ve sonuçlarının tekrar tekrar değerlendirilmesi ve yeni geti-

riler için yaygınlaştırılarak kulanılması gerekir. Bu sayede doğacak yeni fikir-

lerse yeni inovasyon faaliyetlerini doğurur. Ar-ge inovasyon için gereken en 

önemli faaliyetlerden biridir. Ancak girişimsel inovasyon yoksa, diğer bir de-

yişle ar-ge yapanların girişimcilik niteliği yoksa, değer yaratılamaz; ar-ge sonuç-

ları inovasyona dönüştürülemez. Sürekli ar-ge yapan şirketler en inovatif şirket 

demek hiçbir zaman doğru değildir. Ar-ge para işidir, ama inovasyon başarıya 

ulaştığında bilginin paraya dönüşmesi demektir. İnovasyon, tek aşamalı bir 

faaliyet değil; aksine, fırsatları yakalayacak ve pazar payını artıracak şekilde iç 

ve dış faktörlerin etkilediği sürekli bir organizasyon faaliyetidir. Bundan dolayı 

inovasyondan da önce bir kurum kültürünün oluşması gerekmektedir. 
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1. GİRİŞ 

Teknolojinin her alanda çok hızlı bir şekilde gelişmesi ve yaygınlaşması 

ile birlikte dünya adeta küresel bir köy biçimini almıştır. Bu durum sınırların 

önemini azaltmış, farklı dini, etnik ve kültürel özelliklere sahip insanların aynı 

ortamda yaşamalarını ve iletişim halinde olmalarını kolaylaştırmıştır. Bireyler 

arasındaki iletişimde mesafe ve fiziki koşullar artık engel durumunda olmaktan 

uzaktır. Toplumların artık her zamankinden daha kozmopolit olmasıyla “bir-

likte yaşama” kültürü hayati önem kazanmıştır. Fakat toplumların refahı ve dü-

zeni için birlikte yaşama kültürüne olan ihtiyaç açıkça görüldüğü halde, dünya-

nın değişik yerlerinde bireyler arasındaki farklılıklar kaos ve çatışma sebebi ol-

maya maalesef devam etmiştir. Bu durum salgın hastalık, küresel ısınma, terör, 

yoksulluk ve kuraklık gibi küresel çaplı meselelerden dolayı sıkıntıda olan insa-

noğlunun maruz kaldığı sıkıntıların daha da sıklaşmasına sebep olmaktadır. Bu 

bağlamda farklılıkları doğal bir zenginlik şeklinde gören bakış açısını ve anla-

yışı, birlikte yaşama biçimini gelecek nesillere aktarmak toplumların geleceği 

için çok önemlidir. Bunu gerçekleştirmenin yegâne yolu eğitim ve öğretimdir. 

Kişilerin farklılıkları hoşgörü ile karşılamaları ve birer zenginlik kaynağı 

olarak görmeleri, birlikte yaşama becerisi kazanmaları bu hedefe yönelik olarak 

verilecek kaliteli bir eğitimle olanaklıdır. Bu nedenle ülkeler vatandaşlarının ni-

telikli insanlar olabilmesi amacıyla eğitim konusuna yoğunlaşmaktadır. Genç-

leri bu bakış açısıyla yetiştirmek için eğitim sistemleri, eğitim politikaları ve eği-

tim programları geliştirmektedir. Türkiye’de de toplumun geleceği için önemli 

görülen vatandaşlık eğitimi okullarda, okullarda da daha çok Sosyal Bilgiler 

dersi aracılığıyla verilmektedir. Çünkü bu dersin en önemli amaçlarından biri 

hak ve sorumluluklarının bilincinde olan, içerisinde yaşadığı topluma uyum sağ-
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layan iyi vatandaşlar yetiştirmektir. Bu kapsamda Sosyal Bilgiler, bireylere bir-

likte yaşama becerisinin kazandırılması hususunda önemlidir. Bu bölümde Sos-

yal Bilgiler Öğretim Programının birlikte yaşama kültürü doğrultusunda ince-

lenmesi hedeflenmiştir. Bu amaçla öncelikle Sosyal Bilgiler dersinden bahsedi-

lecek ve ardından birlikte yaşama kültürü irdelenecektir. Daha sonra ise Sosyal 

Bilgiler Öğretim Programı birlikte yaşama kültürü ile ilgili olarak incelenecektir. 

Çalışmanın sonuçları doğrultusunda Sosyal Bilgiler Öğretim Programına yöne-

lik tavsiyelerde bulunulmuştur. Çalışma nitel bir çalışma olup verilerin toplan-

masında doküman analizi yöntemi tercih edilmiştir. Ulaşılan veriler ise betimsel 

analiz yöntemiyle çözümlenmiştir. 

 

2. SOSYAL BİLGİLER 

Barr, Barth ve Shermis (1977) tarafından Sosyal Bilgiler dersi, vatandaş-

lık eğitimi amacı kapsamında insan ilişkileri konusundaki bilgi, beceri ve dene-

yimlerin harmanlanması olarak tanımlanmıştır. Erden (2000) Sosyal Bilgileri, 

iyi ve görevlerinin bilincinde vatandaşlar yetiştirmek hedefiyle, genç bireylere 

toplumsal hayatla ilgili olan her şeyin kazandırıldığı disiplin olarak tanımlamış-

tır. Doğanay’a (2002) göre ise Sosyal Bilgiler, insanları ve onların çevreleriyle 

olan etkileşimini, hem zaman hem de yer boyutunda ele alan önemli bir disiplin 

ve derstir. Bu tanımlardan yola çıkıldığında sosyal bilgilerin, günün koşullarına 

göre değişime uğrayan hayat şartlarında bilgiye dayalı biçimde karar alıp, bu 

kararları uygulayabilen, ülke ve dünya sorunlarına duyarlı, problem çözebilen, 

sorumluluk alabilen, özgüveni yüksek ve belirsizlikle baş edebilen bireyler ye-

tiştirmeyi amaçladığı söylenebilir. Bu amaç doğrultusunda sosyal ve beşerî bi-

limlerden almış olduğu bilgileri disiplinlerarası bir şekilde ortaya koyan bir ya-

pıya sahip disiplin veya ders biçiminde tanımlanabilir. 

Barr, Barth ve Shermis (1977) Sosyal Bilgiler öğretiminde üç yaklaşı-

mın/geleneğin bulunduğunu ifade etmişlerdir. Bu yaklaşımları; vatandaşlık ak-

tarımı, sosyal bilimler olarak Sosyal Bilgiler ve sosyal bilimlerde yansıtıcı araş-

tırma olarak adlandırmışlardır. 

Barr, Barth ve Shermis (1977) ilk geleneği görüldüğü gibi ''vatandaşlık 

aktarımı'' şeklinde adlandırmışlardır. Bu yaklaşım, bir bütün olarak değerlendi-

rildiğinde toplumun lehine olacak şekilde, alandaki en eski gelenektir. Bu gele-

nek temelde, kültürün devam etmesi için gerekli görülen ve en çok arzu edilen 

bilgilerin, değerlerin ve becerilerin kasıtlı olarak aktarılmasını yani telkin edil-

mesini esas almaktadır. ''Sosyal Bilim Olarak Sosyal Bilgiler'' olarak adlandır-
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dıkları ikinci geleneğin, 1960’lı yıllarda meydana gelen olaylardan dolayı mey-

dana geldiğini ifade etmişlerdir. Sosyal bilim olarak Sosyal Bilgiler öğretiminin, 

öğretmenlerin bu derste öğrencilere sosyal bilimlerde araştırmacılar tarafından 

kabul edilmiş olan araştırma yöntemlerini, araştırma şekillerini ve dünyaya ba-

kış yollarını öğretmeyi istemeleri anlamına geldiğini belirtmişlerdir. Araştırma-

cılar üçüncü geleneği ise ''Yansıtıcı Araştırma'' biçiminde adlandırmışlardır. 20. 

yüzyıldan günümüze kadar John Dewey ve onunla aynı düşüncede olanların fel-

sefelerinden gelen bu gelenekte üzerinde durulan temel nokta, öğrencileri iyi 

bir vatandaş olmaları için hazırlama ihtiyacıdır. 

Barr, Barth ve Shermis (1977) tarafından yapılan çalışmalar sosyal bilgi-

lerin nasıl algılandığı konusundaki tartışmalara son noktayı koymamıştır. Pek 

çok yazar, sosyal bilgilerle ilgili olarak farklı yaklaşımlar ileri sürmüştür. Ancak 

bu yazarların çalışmaları ve bu derse yönelik bakış açıları incelendiğinde, Sosyal 

Bilgiler alanındaki araştırmacılar tarafından en çok kabul gören görüş Barr, 

Barth ve Shermis (1977) tarafından Sosyal Bilgiler disipliniyle ilgili yapılmış ça-

lışmalardır. Bunun yanı sıra Türkiye’de okutulmakta olan Sosyal Bilgiler Dersi 

Öğretim Programında (2018)) bulunan genel amaçlar incelendiğinde yukarıda 

sözü edilen tüm yaklaşımları içerdiği görülmektedir (Hanaylı, Öztürk, Baysan, 

Akar Vural, 2020). 

 

3. BİRLİKTE YAŞAMA KÜLTÜRÜ 

İçerisinde çok sayıda etnik yapıyı ve kültürü barındıran toplumlar, kendi-

lerini meydana getiren unsurların etnik yapılarını, inançlarını ve kültürlerini 

aynı ortak çerçevede birleştirmeyi hedefler. Aslında çok kültürlü bir yapının 

varlığı oldukça doğaldır. Çünkü bu çok kültürlülük bir medeniyetin var oluş do-

ğasından kaynaklanır. Fakat bu kültürel çeşitlilik, o toplumu meydana getiren 

asli unsurların dışında kalan ırk, dil, etnik yapı ve mezheplere karşı hoşgörüyü, 

onları zenginlik olarak görerek toplumsal yapı içerisinde kabullenmeyi ve 

özümsemeyi her zaman başaramayabilir. Farklılıklara gösterilen bu tepkiler 

hem topluma hem de medeniyete değişiklik göstermektedir. Bundan ötürü bir-

likte yaşama kültür seviyesinin her toplumda bire bir olması şüphesiz mümkün 

değildir. İçerisinde bulunduğumuz bu çağda birlikte yaşama kültürüne ve bece-

risine sahip olmak, her zamankinden daha fazla öneme sahiptir. Bilgi, ulaşım ve 

iletişim teknolojilerindeki gelişmeler, uluslararası insan hareketlerini ve etkile-

şimi arttırmaktadır. Ayrıca bugün, yaşanan göçlerle birlikte toplumdaki mez-

hep, din, dil ve etnik yapılardan oluşan toplumsal mozaik hızla değişmektedir 

(Kunduracı, 2015). 
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Bir toplumun varlığını devam ettirebilmesi, oluşturmuş olduğu toplumsal 

kuralların insanlar tarafından benimsenmesine ve bu kurallara uyulmasına bağ-

lıdır. Birey ve toplum arasında kurulan bağ, bireyin toplum çıkarını kendi çıka-

rından üstün görmesini ve toplumun yararını gözetmesini sağlar. Öte yandan bu 

bağ bireyin içerisinde yaşadığı toplumda yer alan ve farklı özelliklere sahip in-

sanları da benimsemesini sağlar. Toplum içerisinde ahenk ve düzeni sağlayan 

birlikte yaşama kavramı da bu sayede oluşmuş olur. Ancak gelişmişlik seviyesi 

ne olursa olsun bazı toplumlarda özellikle baskın grupların azınlık gruplara ve 

baskın kültürlerin azınlık kültürlere yönelik olarak ayrımcılık ve baskı uygulan-

dığı üzücü bir gerçektir. Bu durum sadece bu tür olayların yaşandığı toplumları 

ve ülkeleri değil bütün insanlığı sıkıntıya sokmaktadır. Bu nedenle birlikte var 

olma duygusunun ve birlikte yaşama arzusunun bütün toplumlarda önemsen-

mesi ve bunun sağlanması gerekmektedir (UNESCO, 1998; Er ve Ataman, 2008; 

Karaca, 2012). Çünkü toplumların daha kozmopolit bir hal alması baskı ve dış-

lanma olaylarının oranını arttırmaktadır. Bu olaylar ise büyük problemlerin 

doğmasına neden olmaktadır. Bu durum, sadece o toplum içerisinde baskı ve 

dışlanmaya maruz kalan grupların zarar görmesine yol açmakla kalmayıp, bü-

tün toplumsal barışın ve düzeninin zarar görmesine, tüm toplumun olumsuz et-

kilenmesine neden olmaktadır. 

Bu bağlamda değerlendirildiğinde birlikte yaşama kültürü toplumsal ba-

rışın ve düzenin korunması açısından son derece önemlidir. Birlikte yaşama kül-

türünün bireysel ve toplumsal boyutta kazandırılması ise ancak eğitim ile müm-

kündür. Özellikle doğrudan insan ve toplum yaşamını konu alan ve öğrencide 

sosyal bilimlerin temellerini atarak onların iyi birer vatandaş olmalarını sağla-

yan Sosyal Bilgiler dersi bu konuda kilit rol oynamaktadır. Bu açıdan bakıldı-

ğında Sosyal Bilgiler Öğretim Programının öğrencilere birlikte yaşama becerisi 

ve arzusu kazandıracak biçimde düzenlenmesi hayati öneme sahiptir. 

 

4. SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA BİRLİKTE YA-

ŞAMA KÜLTÜRÜ 

Türkiye’de okutulmakta olan 2018 Sosyal Bilgiler Öğretim Programının 

özel amaçları incelendiğinde birlikte yaşama kültürüyle doğrudan ya da dolaylı 

olarak ilişkili çok sayıda özel amacın olduğu görülmektedir. Sosyal Bilgiler der-

sinin vatanını ve milletini seven bireylerin yetiştirilmesini amaçladığı anlaşıl-

maktadır. Bunun yanı sıra sorumluluklarını bilen ve millî bilince sahip vatan-

daşlar şeklinde yetişmeleri istenmektedir. Öğretim programının bu noktada 

ulusal düzeyde birlikte yaşama vurgusu yaptığı tespit edilmektedir. Öte yandan 
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bu dersi alan öğrencilerin demokratik ve laik değerleri yaşatmaya istekli olma-

ları hedeflenmektedir. Demokrasi ve laiklik birlikte yaşam kültürünün geliştiril-

mesi için oldukça önemlidir. Çünkü demokrasinin hâkim olduğu toplumlarda 

farklılıklar zenginlik olarak görülmekte ve herkes hiçbir ayrım gözetilmeksizin 

ülkenin geleceği ile ilgili olarak söz sahibi olmaktadır. Aynı şekilde laik düzenin 

oturmuş olduğu toplumlarda din ve mezhep ayrımı yapılmaksızın toplumun bü-

tün bireylere aynı hak ve özgürlükler tanınmaktadır. 

Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı, hukuk kurallarının bütün insanlar 

için bağlayıcı olduğunun, herkesin yasalar karşısında eşit olduğunun öğrenciler 

tarafından bilinmesini öngörmektedir. Bu açıdan bakıldığında da öğretim prog-

ramında birlikte yaşama kültürüne vurgu yapıldığı görülmektedir. Öte yandan 

hem ulusal düzeyde hem de küresel düzeyde insanların refah içerisinde bir 

arada yaşaması aynı zamanda doğadaki düzenin sürmesine ve doğanın korun-

masına da bağlıdır. Öğretim programının özel amaçlarında bu duruma vurgu ya-

pılmaktadır. Aynı zamanda toplumu oluşturan bireylerin aydın, doğru bilgiye 

ulaşabilen ve eleştirel düşünebilen kişiler olmaları gerektiği göz önüne alınarak 

bu doğrultuda vatandaşların yetiştirilmesi hedeflenmiştir. 

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin bireyler ve toplumlar için olumlu etkile-

rinin aynı sıra olumsuz etkileri de bulunmaktadır. Bu nedenle toplumsal düze-

nin korunması ve devam ettirilmesi için vatandaşların bilgi ve iletişim teknolo-

jilerini faydalı yönde ve doğru kullanması gerekmektedir. Aynı şekilde bireyle-

rin üretici olmaları ve toplumun ihtiyaçlarının karşılanması konusunda katkı 

sunmaları birlikte yaşam ve toplumsal refah bağlamında çok önemli husustur. 

Sosyal Bilgiler Öğretim Programında özel hedefler belirlenirken bu hususlar 

dikkate alınmıştır. 

Toplumsal ilişkilerin düzenlemesi ve karşılaşılan sorunların çözümü için 

temel iletişim becerileri ile oldukça önemli bir yere sahiptir. Öğretim progra-

mında öğrencilerin bu doğrultuda temel iletişim becerilerini kullanmaları 

amaçlanmaktadır. Öğrencilerin birlikte yaşama kültürüne sahip olmaları için 

onların; katılımın önemine inanmaları, sorunların çözümü için fikirler belirtme-

leri, hayatlarını demokratik kurallar çerçevesinde düzenlemeleri, millî ve ma-

nevi değerler ile evrensel değerleri benimsemeleri, erdemli insan olmanın öne-

mini ve nasıl erdemli insan olunacağını bilmeleri, ülkesini ve dünyayı ilgilendi-

ren konulara duyarlılık göstermeleri beklenmektedir. Özetle öğretim programı-

nın özel amaçlarına bakıldığında birlikte yaşama kültürüne yönelik öğelere sık-

lıkla vurgu yapıldığı görülmektedir. 
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Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı’nda yer verilen temel beceriler in-

celendiğinde, birlikte yaşama kültürüne doğrudan vurgu yapan becerilerin yanı 

sıra dolaylı olarak da toplumsal düzenin korunmasına ve sürdürülmesiyle ilgili 

öğelerle dolaylı olarak ilişkili becerilerin de olduğu tespit edilmektedir. Ayrıca 

öğretim programında yer verilen değerlerin tamamının birlikte yaşama kültürü 

ile doğrudan ilgili olduğu görülmektedir. 

Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programının içeriği incelendiğinde toplam 

yedi öğrenme alanının yer aldığı görülmektedir (MEB, 2018). Bu öğrenme alan-

ları kapsamında ilkokul 4. Sınıf, ortaokul 5., 6. ve 7. sınıf seviyelerinde toplam 

131 kazanımın yer aldığı tespit edilmektedir. Söz konusu bu konu ve kazanımlar 

ele alındığında, Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programında birlikte yaşama kül-

türüne önem verildiği ve buna yönelik içeriğin sıklıkla yer aldığı görülmektedir. 

 

5. SONUÇ 

Hem ulusal hem de küresel boyutta yaşanan sorunlar birlikte yaşama kül-

türünün önemini her geçen gün arttırmaktadır. Birlikte yaşama kültüründen ka-

sıt sadece ulusal anlamda değil küresel anlamda da geçerli bir kavramdır. Çünkü 

bilgi, ulaşım ve iletişim teknolojilerinin gelmiş olduğu nokta ulusal sınırların her 

alanda aşılmasına neden olmuştur. Dünyanın bir ucunda yaşanan savaş diğer 

ucunda yaşayan ulusları etkileyebilmektedir. Yine dünyanın bir ucunda yaşanan 

salgın hastalık kısa sürede dünyanın öteki ucunda yaşayan toplumlara bulaşa-

bilmektedir. Bu nedenle küresel boyutta bir vatandaşlık eğitiminin verilmesi ve 

birlikte yaşama kültürünün kazandırılması insanlık için hayati öneme sahiptir. 

Gelecek nesillerin farklılıkları zenginlik olarak görebilmeleri, hoşgörülü 

olabilmeleri, etkili ve iyi vatandaş olabilmeleri, toplumsal ve evrensel değerlere 

sahip olabilmeleri, birlikte yaşama kültürünü kazanmış olabilmeleri etkili bir 

eğitimle mümkün olabilmektedir. Özellikle Sosyal Bilgiler dersi ve Sosyal Bilgi-

ler Dersi Öğretim Programı bu konuda lokomotif görevi üstlenmektedir. Bu ne-

denle Sosyal Bilgiler dersi ve bu dersin öğretim programı toplumsal düzenin ko-

runması adına büyük öneme sahiptir. Öğretim programlarının u bilinçle düzen-

lenmesi gerekmektedir. Türkiye’de okutulmakta olan 2018 Sosyal Bilgiler Öğ-

retim Programı değerlendirildiğinde: Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programının 

özel amaçlarında, becerilerde, değerlerde ve içerik bölümünde birlikte yaşama 

kültürüyle doğrudan ya da dolaylı olarak ilgili olan öğelere sıkça yer verdiği gö-

rülmüştür. Öğretim programında birlikte yaşama kültürünün önemsendiği ve 

birlikte yaşama kültürünün öğrencilere kazandırılmasının hedeflendiği tespit 

edilmiştir. Son olarak öğretim programında daha çok ulusal boyutta bir birlikte 
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yaşama kültürü anlayışının yer aldığı sonucuna ulaşılmıştır. Öğretim progra-

mında küresel vatandaşlıkla ve küresel boyutta bir birlikte yaşama kültürüne 

yönelik öğelere daha sık yer verilebilir. 
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ÖĞRETMENLERİN WEB 2.0 ARAÇLARINI 

KULLANMAYA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ:  
OSMANİYE İLİ ÖRNEĞİ 

 

Özlem Çakır1 

Fatma Alaca2 

Funda Erdoğdu3 

Bekir Turan4 

 

1. GİRİŞ 

Günümüz öğretme-öğrenme ortamlarında bilginin aktarılmasından zi-

yade öğrencilerin bilgiye ulaşmalarında ve elde ettikleri bilgiyi yapılandırmala-

rında öğretmenlerin rehberliği önem kazanmıştır. Öğretmenlerin; öğrenme sü-

recine etkin katılım, derslere ilgi ve merakı artırma, değişen ve gelişme gösteren 

teknoloji çağına hazırlama gibi hususlarda öğrencilerine katkı sağlamaları bek-

lenmektedir. Bu nedenle öğretmenlerin, öğrencilerinin öğrenme ihtiyaçlarını 

karşılayabilmeleri için yeni teknolojilerin kullanımına, eğitim ortamında tekno-

loji kullanımına ilişkin yeterli bilgi, beceri ve deneyime sahip olmaları gerek-

mektedir.  

Eğitimde dijitalleşme ve Web 2.0 araçlarının kullanımı günümüzde hızla 

yaygınlaşmakta, bu uygulamaların önemi ise her geçen gün artmaktadır. Web 

2.0 araçları içerik geliştirmeye, kullanıcılar arası fikir alışverişini destekleyen 

etkileşimli iş birliğine olanak sunan web platformudur (McLoughlin ve Lee, 

2007). Web 2.0 araçları öğrencilerin gelişim düzeyi, ilgi-ihtiyaçlarına göre içerik 

geliştirme, sosyal etkileşim, iş birliği, geliştirilen içeriği farklı platformlarda pay-

laşabilme imkanı sunmaktadır (Horzum, 2010; Atıcı ve Yıldırım, 2010; Batıbay, 

2019; İşman ve Hamutoğlu, 2013; Yazıcı, Ocak ve Bozkurt 2021). Web 2.0 araç-

                                                           
1 Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bö-
lümü 
2 Millî Eğitim Müdürlüğü Özel Büro- EYUDER Osmaniye İl Temsilcisi 
3 Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü 
4 İDE Yazılım Donanım Bilişim Hizmetleri, Eğitim Çözümleri Uzmanı 
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larının eğitim ortamlarına sağladığı katkılara bakıldığında öğrencilere; grup ça-

lışması alışkanlığı kazandırmakta, öğrenmeyi etkili hale getirmekte, düşünme 

becerisi geliştirmekte, bilgi okur-yazarlığı edinmeyi sağlamakta, problem 

çözme yeteneğini geliştirmekte, öğrenmeyi ilgi çekici hale getirmekte, kişisel ge-

lişime katkıda bulunmaktadır (Karaman, Yıldırım ve Kaban, 2008). Ayrıca öğ-

rencilerin öğrenme sürecine aktif katılımını desteklemekte ve özgüvenlerinin 

artmasına da yardımcı olmakta, fazla sayıda duyu organına hitap ederek öğren-

menin sürdürülebilirliğine katkıda bulunur (Aytan ve Başal, 2015; Tünkler, 

2021). 

Öğretmenlerin, öğretim ve alan bilgisi konularında bilgi teknolojilerini 21. 

yüzyılın eğitim ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde kullanma becerilerine sahip 

olmaları gerekmekle birlikte konunun ve teknolojinin özelliklerini karşılayan, 

öğrencilerin derse aktif katılımını sağlayan öğretim yöntemlerini tercih etme-

leri gerektiği ifade edilmiştir (İlhan, 2004). Osmaniye İl Milli Eğitim bünyesinde 

başlatılan Osmaniye Öğretmen Akademisi Projesi öğretmenlerle akademisyen-

lerin buluştuğu bir mesleki gelişim hareketliliğidir. Bu bağlamda öğretmenlere, 

katılımlarının gönüllülük esasına dayandığı hizmetiçi eğitimler, seminerler, şen-

likler, çalıştaylar düzenlenmektedir. Mesleki gelişimlerinin içerisinde... Öğret-

menlerin Web 2. 0 araçlarının işlevlerini, kullanmayı ve en önemlisi de branşına 

entegre edebilecek yetkinliğe erişmelerinin gerekli olduğu düşünülmektedir. 

Etkili ve verimli öğrenme ortamları oluşturmak için öğretmenlerin günümüz 

teknoloji araçlarını tanımaları, kullanmaları bu yönde bir eğitimden geçmeleri-

nin faydalı olacağı düşünülmektedir. Bu gereklilikten hareketle, çalışmanın 

amacını öğretmenlerin Web 2.0 araçlarını kullanmaya ilişkin görüşlerini incele-

mek oluşturmaktadır. 

Araştırmanın amacına bağlı olarak aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır: 

1. Hizmet içi eğitimden önce Web 2.0 araçlarının eğitimde kullanımına 

ilişin düşünceleriniz nasıldır? 

2. Hizmet içi eğitim süresince öğrendiğiniz Web 2.0 araçlarından han-

gisi/hangilerinin derslerinize sağlayacağı katkı nasıldır? 

3. Web 2.0 araçlarını ailenizdeki bireylerin öğrenmesine destek olma dü-

şünceniz nasıldır? 

4. Hizmet içi eğitim ve size sağladığı katkı/katkılara ilişkin düşünceniz 

nasıldır? 

5. Hizmet içi eğitimde edindiğiniz bilgi ve becerinin görev yaptığınız ilde 

yaygınlaşmasına ilişkin düşünceleriniz nasıldır? 
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2. YÖNTEM 

2.1. Araştırmanın modeli  

Bu araştırma öğretmenlerin Web 2.0 araçlarını kullanmaya ilişkin görüş-

lerini incelemeyi amaçlayan betimsel bir çalışmadır. Aynı zamanda bu çalış-

mada Türkiye’de Osmaniye ilinde görev yapan bir öğretmen grubuyla ilgili tek 

bir durumun derinlemesine incelendiğinden nitel bir durum çalışması olarak da 

nitelendirilebilir. Durum çalışması, Shulman (1986, akt. Campoy, 2005) tarafın-

dan özellikle eğitim araştırmalarında, öğrenme-öğretme süreçlerinin değerlen-

dirilmesinde kullanılması önerilen ve Stake (2000) tarafından tek bir durumun 

derinlemesine incelenmesi biçiminde tanımlanan bir araştırma desenidir. 

2.2. Çalışma Grubu  

Araştırmanın çalışma grubunu 2019-2020 eğitim öğretim yılında, Milli 

Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yürütülen “Osmaniye Öğretmen Akademisi 

Öğrenenler Topluluğu” hizmet içi eğitim kursunda gerçekleşmiştir. Hizmet içi 

eğitime katılan 18 öğretmen ile gerçekleştirilmiştir.  

2.3. Veri Toplama Aracı 

Veri toplama aracı olarak, araştırmacılar tarafından ilgili alan yazın ince-

lenerek hazırlanmış yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır.  

2.3.1. Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formu 

Araştırmanın nitel boyutu kapsamında öğretmenlerin Web 2.0 aracını 

kullanmaya yönelik görüşlerini öğrenmek için beş adet açık uçlu sorudan oluşan 

yarı yapılandırılmış görüşme formu hazırlanmıştır. Bu soruların iç geçerliğini 

sağlamak için doktorasını Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi alanla-

rında tamamlamış alan uzmanlarının görüşü alınmış, gerekli görülen düzeltme-

ler yapılmıştır. 

1. Hizmet içi eğitimden önce Web 2.0 araçlarının eğitimde kullanımına 

ilişin düşünceniz nasıldır?, Web 2.0 araçlarını daha önce kullandınız mı?”  

2. Hizmet içi eğitim süresince öğrendiğiniz Web 2.0 araçlarından han-

gisi/hangilerinin derslerinize katkı sağlayacağını düşünüyorsunuz? Sağlayacağı 

katkı/katkıları ifade ediniz. 

3. Web 2.0 araçlarını ailenizdeki bireylerin de öğrenmesine destek ol-

mayı düşünür müsünüz?  

4. Hizmet içi eğitim ve size sağladığı katkılara ilişkin düşünceniz nasıldır? 

5. Hizmet içi eğitimde edindiğiniz bilgi ve becerinin görev yaptığınız ilde 

yaygınlaşması için neler yapmayı düşünürsünüz? 

Yarı-yapılandırılmış görüşme formunda yer alan açık uçlu sorulara veri-

len yanıtlar iki araştırmacı tarafından incelenerek veri setinin benzerlik oranı 
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hesaplanmıştır. Bu benzerlik oranı nitel araştırmanın güvenirliğini belirlemek-

tedir. Miles ve Huberman (1994) modelinde önerdiği güvenirlik formülü kulla-

nılmıştır. İçsel tutarlılık olarak adlandırılan ve kodlayıcılar arasındaki görüş bir-

liği olarak kavramsallaştırılan bu benzerlik: Güvenirlik = Görüş Birliği / (Görüş 

Birliği + Görüş Ayrılığı). Araştırmacılar tarafından “görüş birliği” ve “görüş ayrı-

lığı” olan konular tartışılmış ve gerekli düzenlemeler yapılmıştır (Baltacı, 2017). 

Hesaplama sonucunda araştırmanın güvenirliği birinci soru için .94, ikinci soru 

için 96, üçüncü soru için .90, dördüncü soru için .94, beşinci soru için .92 çıkmış-

tır. İçsel tutarlılığı veren kodlama denetimine göre kodlayıcılar arası görüş bir-

liğinin en az % 80 olması beklenmektedir. Elde edilen sonuç, araştırma için gü-

venilir kabul edilmiştir. 

2.4. Verilerin Toplanması ve İşlem Basamakları 

Hizmet içi eğitim öncesi hazırlık sürecinde araştırmacılar tarafından öğ-

retmenlerin öğrenme ortamında ihtiyaç duyabileceği Web 2.0 araçları belirlen-

miştir. Hizmet içi eğitim sürecinde Tablo 1’de belirtilen Web 2.0 araçları tanıtıl-

mış ve eğitim ortamlarında kullanmaya ilişkin deneyim edinmeleri sağlanmış-

tır. 

 

Tablo 1. Hizmet içi eğitimde öğretilen Web 2.0 araçları (Plickers, Kahoot, 

Class Dojo, Mindmeister, Exam Reider, Padlet, Edpuzzle, Goqr.me, Quiver 3D, 

Remind) 

Hizmet içi eğitim içeriği Eğitim Süresi 

Öğretmenlere çalışmanın içeriği ile ilgili bilgilendirmek  (1 saat) 

Öğretmenlere “Padlet” kullanma deneyimi edindirmek. Öğret-

menler kendi branşının Öğretim Programından belirledikleri 

kazanıma ilişkin bir dijital öğretim materyali hazırlamak.  

 (1saat+2 saat) 

Öğretmenlere “Goqr.me” deneyimi edindirmek. Öğretmenler 

kendi branşının Öğretim Programından belirledikleri kazanıma 

ilişkin bir dijital öğretim materyali hazırlamak. 

 (1saat+2 saat) 

Öğretmenlere “Kahoot” deneyimi edindirmek. Öğretmenler 

kendi branşının Öğretim Programından belirledikleri kazanıma 

ilişkin bir dijital öğretim materyali hazırlamak. 

 (1saat+2 saat) 

Öğretmenlere “Class Dojo” deneyimi edindirmek. Öğretmenler 

kendi branşının Öğretim Programından belirledikleri kazanıma 

ilişkin bir dijital öğretim materyali hazırlamak. 

 (1saat+2 saat) 
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Öğretmenlere “Plickers” deneyimi edindirmek. Öğretmenler 

kendi branşının Öğretim Programından belirledikleri kazanıma 

ilişkin bir dijital öğretim materyali hazırlamak. 

 (1saat+2 saat) 

Öğretmenlere “Edpuzzle” kullanma deneyimi edindirmek. Öğ-

retmenler kendi branşının Öğretim Programından belirledik-

leri kazanıma ilişkin bir dijital öğretim materyali hazırlamak.  

 (1saat+2 saat) 

Öğretmenlere “Remind” kullanma deneyimi edindirmek. Öğret-

menler kendi branşının Öğretim Programından belirledikleri 

kazanıma ilişkin bir dijital öğretim materyali hazırlamak. 

 (1saat+2 saat) 

Öğretmenlere “Mindmeister” kullanma deneyimi edindirmek. 

Öğretmenler kendi branşının Öğretim Programından belirle-

dikleri kazanıma ilişkin bir dijital öğretim materyali hazırla-

mak. 

 (1saat+2 saat) 

Öğretmenlere “Quiver 3D” kullanma deneyimi edindirmek. Öğ-

retmenler kendi branşının Öğretim Programından belirledik-

leri kazanıma ilişkin bir dijital öğretim materyali hazırlamak. 

 (1saat+2 saat) 

Öğretmenlere “Exam Reider” kullanma deneyimi edindirmek. 

Öğretmenler kendi branşının Öğretim Programından belirle-

dikleri kazanıma ilişkin bir dijital öğretim materyali hazırla-

mak. 

 (1saat+2 saat) 

 

2.7. Verilerin analizi  
Nitel veriler içerik analizi kullanılarak analiz edilmiştir. İçerik analizi ile 

veriler tanımlanmaya, verilerin içinde saklı olabilecek gerçekler ortaya çıkarıl-
maya çalışılır. İçerik analizinde temel yapılan işlem, birbirine benzeyen verileri 
belirli kavramlar ve temalar çerçevesinde bir araya getirmek ve bunları düzen-
leyerek yorumlamaktır (Yıldırım ve Şimşek, 2006). Öğretmen adaylarının nitel 
sorulara verdikleri yanıtlardan alt temalar oluşturulmuş; alt temaların hangi 
sıklıkta tekrar ettiği hesaplanarak frekans halinde tablolar oluşturulmuştur. 
Bulguların yorumlanmasında doğrudan alıntılara yer verilmiş; katılımcılardan 
yapılan doğrudan alıntılarda öğretmenlerin numarasını ifade eden kodlamalar 
kullanılmıştır. Örnek olarak, 1 numaralı Öğretmen Ö1 biçiminde verilmiştir. 

 
3. BULGULAR 
Bu bölümde nitel verilerden elde edilen bulgulara yer verilmiştir. 
Öğretmen adaylarının açık uçlu sorulara vermiş oldukları yanıtlar içerik 

analizi yöntemiyle değerlendirilerek analiz edilmiştir.  
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İlk araştırma sorusu: “1. Hizmet içi eğitimden önce Web 2.0 araçlarının 
eğitimde kullanımına ilişin düşünceleriniz nasıldır?, Web 2.0 araçlarını kullan-
dınız mı?”  

 
Tablo 2. “1. Hizmet içi eğitimden önce Web 2.0 araçlarının eğitimde kul-

lanımına ilişin düşünceniz nasıldır?, Web 2.0 araçlarını daha önce kullandınız 
mı?” sorusuna ilişkin frekans dağılımı 

Hizmet içi eğitimden önce Web 2.0 araçlarının eğitimde kullanımına ilişin dü-

şünceniz nasıldır?, Web 2.0 araçlarını daha önce kullandınız mı? 
F 

Bilmiyordum 
İlk defa böyle bir deneyimde bulundum.  9 

EBA  3 

Bildiğim Web 2.0 araçları 

Kahoot 3 

Canva, Class Dojo 1 

Class Dojo 1 

Class Dojo, Quiver 3D 1 

Toplam 18 

 

Tablo 2’de görülen “Hizmet içi eğitimden önce Web 2.0 araçlarının eği-

timde kullanımına ilişin düşünceniz nasıldır?, Web 2.0 araçlarını daha önce kul-

landınız mı?” sorusuna ilişkin verilen yanıtlar ilk defa böyle bir deneyimde bu-

lundukları, daha önce Web 2.0 araçlarını kullanmadıkları, sadece EBA’yı bildik-

lerini, derslerinde Web 2.0 araçlarını kullanan öğretmenler de sınırlı sayıda araç 

kullandıklarını ifade etmişlerdir. Öğretmenlerin yanıtlarından örnekler şöyle-

dir: 

İlk defa böyle bir deneyimde bulundum, gayet faydalı ve olumlu bir dene-

yimdi (Ö5). 

Sadece EBA’yı biliyordum. Derslerimde kullandım (Ö8). 

Kahoot’u derslerimde kullanmıştım. Öğrencilerin ilgisini çekmişti (Ö14). 

Class Dojo ile sınıfta öğrencilerin yaptığı her davranış ve etkinliği kaydet-

tiği e-portfolyo oluşturmak istiyordum. Ancak derste nasıl kullanılacağını dene-

yimlememiştim. Hizmet içi eğitim sayesinde öğrendim (Ö17). 

İkinci araştırma sorusu: “2. Hizmet içi eğitim süresince öğrendiğiniz Web 

2.0 araçlarından hangisi/hangilerinin derslerinize katkı sağlayacağını düşünü-

yorsunuz? Sağlayacağı katkı/katkıları ifade ediniz?” 
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Tablo 3. “2.Hizmet içi eğitim süresince öğrendiğiniz Web 2.0 araçlarından 

hangisi/hangilerinin derslerinize katkı sağlayacağını düşünüyorsunuz? Sağla-

yacağı katkı/katkıları ifade ediniz?” sorusuna ilişkin frekans dağılımı 
Hizmet içi eğitim süresince öğrendiğiniz Web 2.0 araçlarından han-
gisi/hangilerinin derslerinize katkı sağlayacağını düşünüyorsunuz? 
Sağlayacağı katkı/katkıları ifade ediniz 

F 

Plickers 15 

Kahoot 10 

Class Dojo 5 

Examreider 4 

Padlet 4 

Canva 3 

Mindmeister 3 

Edpuzzle 3 

Quiver 3d 3 

Goqr.me 3 

Remind 3 

Diğer 8 

Toplam 74 

 

Tablo 3’de görülen “Hizmet içi eğitim süresince öğrendiğiniz Web 2.0 

araçlarından hangisi/hangilerinin derslerinize katkı sağlayacağını düşünüyor-

sunuz? Hangilerini kullanmak istersiniz?” sorusuna öğretmenler en fazla Plic-

kers ve Kahoot kullanmak istediklerini, kullanımının kolay olması, derslerde iş-

levsel olması ve öğrencilerin teknolojik alete, fazladan bir donanıma ihtiyaç 

duymadıklarını ifade etmişlerdir. Öğretmenlerin yanıtlarından örnekler şöyle-

dir: 

Plickers teknolojik alete çok ihtiyaç olmadan dersin işlenişini daha canlı 

yapmak için. Ters-yüz öğrenme- öğrencinin derse hazır gelmesi için kullanırım 

(Ö1). 

Canva aracı ile öğrencilerime poster, afiş hazırlatmak; Exam Reider- yap-

tığım sınavları daha rahat değerlendirmek; Class dojo- öğretmen-veli-öğrenci 

işbirliğini arttırmak için kullanırım (Ö6). 

Sınıfta öğrencilerime konuyu anlatırken 2 boyutlu materyalleri 3 boyuta 

çevirip dersi daha zevkli hale getirmek için birçok derste kullanabiliriz (Ö9). 

Sınıfta öğrencilerime ders anlatırken 2 boyutlu materyalleri 3 boyuta çe-

virip konuyu anlatırken daha anlamlı görseller oluşturmak için birçok kullana-

bilirim (Ö12). 
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Kahoot kullanımı kolay ve öğrencileri derse motive ettiği için kullanırım 

(Ö14). 

Padlet, plickers, goqr.me hem öğretici hem eğlenceli oldukları için kulla-

nırım (Ö16). 

Derslerimde Web 2.0 araçlarından "Plickers" ı kullanmayı tercih ederim. 

Uygulaması kolay, öğrencinin herhangi bir materyale ihtiyacı yok (Ö18). 

Üçüncü araştırma sorusu: 3. Web 2.0 araçlarını ailenizdeki bireylerin de 

öğrenmesine destek olmayı düşünür müsünüz?” 

 

Tablo 4. “3. Web 2.0 araçlarını ailenizdeki bireylerin de öğrenmesine des-

tek olmayı düşünür müsünüz?” sorusuna ilişkin frekans dağılımı 

Web 2.0 araçlarını ailenizdeki bireylerin de öğrenmesine des-

tek olmayı düşünür müsünüz? 

F 

Evet 16 

Hayır 2 

Toplam 18 

 

Tablo 4’de görülen “Web 2.0 araçlarını ailenizdeki bireylerin de öğrenme-

sine destek olmayı düşünür müsünüz?” sorusuna ilişkin öğretmenler kesinlikle 

evet cevabı vermiştir. Hayır cevabını veren öğretmen ise çocuklarının üniversite 

öğrenimi gördüğü için bilgi beceri açısından kendinden daha donanımlı olduğu 

için hayır cevabı vermiştir.  

Hayır, çünkü çocuklarım üniversiteli benden çok daha iyiler (Ö7). 

Tabiki, hatta öğrendiğimin akşamına çocuklarıma öğretmeyi denedim 

(Ö10). 

Öğretmek isterdim ama çocuğum bana öğretiyor (Ö13). 

Çocuklarıma da kesinlikle öğretmek isterim (Ö17). 

Dördüncü araştırma sorusu: “4. Hizmet içi eğitim ve size sağladığı katkı-

lara ilişkin düşünceniz nasıldır?” 
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Tablo 5. “4. Hizmet içi eğitim ve size sağladığı katkılara ilişkin düşünceniz 

nasıldır?” sorusuna ilişkin frekans dağılımı 

Hizmet içi eğitim ve size sağladığı katkılara ilişkin düşünceniz 

nasıldır? 

F 

Katkı sağladı 18 

Katkı sağlamadı - 

Toplam 18 

 

Tablo 5’de görülen “Hizmet içi eğitim ve size sağladığı katkılara ilişkin dü-

şünceniz nasıldır?” sorusuna ilişkin öğretmenler hizmet içi kurs sayesinde ders-

lerinin daha verimli geçeceğini, öğrencilerin ilgilerini çekeceklerini, onların mo-

tivasyonunu sağlayabileceklerini, derslerinde Web 2.0 araçlarını kullanmak is-

tediklerini ifade etmişlerdir.  

Eğitmenler bizimle bireysel olarak ilgilendi. Sorulan her sorunun anlaşı-

lana kadar anlattı. Anlatılan bilgileri, uyguladık ve işini seven insanların bu 

kursu vermesi bize çok faydalı oldu. Bizde derslerimizde öğrencilerimize faydalı 

olmak için bu araçları kullanacağız (Ö4). 

Eğitmenler güler yüzlü ve oldukça sabırlıydı. Sıkmadan, eğlenceli bir şe-

kilde konular anlatıldı. Bizim öğrenmemiz için faydalı uygulamalar yaptırdılar. 

Uygulamalar sayesinde kalıcı öğrenme sağlandı. Biz de derslerimizde Web 2.0 

araçlarını kullanarak öğrencilerin ilgilerini çekebilir, dersimizi verimli işleyebi-

liriz (Ö12). 

Çok bilgilendirici, öğretici bir kurs oldu benim için. Öğretmenlerimizi de 

çok sevdik. Öğrendiğimiz araçları kullanarak öğrencilerimizi motive edebilir. 

Onları öğrenmeye istekli hale getirebiliriz (Ö16) 

Beşinci araştırma sorusu: “5. Hizmet içi eğitimde edindiğiniz bilgi ve be-

cerinin görev yaptığınız ilde yaygınlaşması için neler yapmayı düşünürsünüz?” 

 

Tablo 6. “5. Hizmet içi eğitimde edindiğiniz bilgi ve becerinin görev yap-

tığınız ilde yaygınlaşması için neler yapmayı düşünürsünüz?” sorusuna ilişkin 

frekans dağılımı 

Hizmet içi eğitimde edindiğiniz bilgi ve becerinin görev yaptı-

ğınız ilde yaygınlaşması için neler yapmayı düşünürsünüz? 

F 

Yaygınlaştırılmasına katkı sağlamak isterim 15 

Yeterli olduğumda çevremdekilere öğretmek isterim. 3 

Toplam 18 
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Tablo 6’da görülen “Hizmet içi eğitimde edindiğiniz bilgi ve becerinin gö-

rev yaptığınız ilde yaygınlaşması için neler yapmayı düşünürsünüz?” sorusuna 

ilişkin öğretmenler hizmet içi eğitimde öğrendikleri bilgi ve becerilerin yaygın-

laştırılması için öncelikle kendi okulundaki öğretmenler ile başlayarak; yenilik 

ve gelişmeye istekli herkes ile bilgilerini paylaşmak istediklerini ifade etmişler-

dir.  

Çalıştığım okuldaki öğretmenlere öğrendiklerimi anlatmak istiyorum 

(Ö3). 

Çevremdekileri edindiğim bilgiler doğrultusunda aydınlatarak yaygınlaş-

tırmayı planlıyorum (Ö11). 

Öğretmen eğitimi yapabilirim (Ö13). 

Okulumuzdan başlayarak bütün öğretmen arkadaşlara bir plan ve prog-

ram çerçevesinde öğretmek isterim (Ö15). 

Öncelikle bu araçları uygulayarak, iyice öğrenip sınıfta uygulamak iste-

rim. Sonrasında kendimi daha da geliştirerek (Ö16). 

Tam öğrendiğime inandığımda meslektaşlarımla paylaşırım (Ö17). 

Mahalli hizmet içi eğitim programlarında öğretme görevi alabilirim 

(Ö18). 

 

4. SONUÇLAR, TARTIŞMA ve ÖNERİLER 

Bu çalışma hizmet içi eğitime katılan öğretmenlerin Web 2.0 araçlarını 

kullanmaya ilişkin görüşlerini incelemeyi amaçlanmıştır. Hizmet içi eğitimin ba-

şında öğretmenlerin üçte ikisinin Web 2.0 araçlarını bilmediklerini, geriye ka-

lanların da en fazla iki aracı kullanabildikleri ifade edilmiştir. Hizmet içi eğitimin 

sonunda öğretmenlerin üçte ikisinin 5-6, geriye kalanların da 2-3 araç kullana-

bildiklerini ifade etmişlerdir. Öğretmenler Web 2.0 araçlarının eğitimde kulla-

nılmasının derslerinin daha verimli geçeceğini, öğrencilerin ilgisini çekeceğini, 

öğrencilerin derse motivasyonlarını sağlayacağı, öğrencilere daha faydalı olaca-

ğını bu nedenle de Web 2.0 araçlarını derslerinde kullanmak istediklerini ifade 

etmişlerdir.  

Öğretmenlerin Web 2.0 araçlarını derslerinde nasıl kullanacaklarını bil-

meleri eğitim amaçlı kullanmalarını da sağlayacaktır. Öğretmenler hizmet içi 

eğitimde öğrenilenlerin yaygınlaştırılması için öncelikle kendi okulundaki öğ-

retmenler ile başlayarak yenilik ve gelişmeye istekli herkes ile bilgilerini pay-

laşmak istediklerini; evde çocuklarına öğretmek istediklerini; Web 2.0 araçları-

nın eğitimde kullanımına ilişkin yapılacak eğitimlere katılmaya istekli oldukla-
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rını ifade etmişlerdir. Bu sonuç ile öğrenme faaliyetlerinin yönlendiricileri öğ-

retmenlerin Web 2.0 araçlarının eğitimde kullanımına olumlu yaklaşmakta ol-

duğu sonucuna ulaşılabilir. Bu araştırmada elde edilen bulgularda öğretmenle-

rin Web 2.0 araçlarını etkin kullanmalarının öğrenme ortamına sağladığı katkı-

ların alan yazında yapılan araştırmalar ile de tutarlılık göstermektedir. Elmas, 

Demirdöğen ve Geban (2011) ders tasarımlarında Web 2.0 araçlarını kullanımı 

konusunda öğretmenlerin eğitim almaları gerektiğini ifade etmişlerdir. Öğret-

men ve öğretmen adaylarının bu teknolojileri kullanabilecek yeterlilikler ile do-

natılmaları ve bu teknolojileri aktif kullanmaları gerekmektedir (Yavuz- Konok-

man, Yanpar-Yelken ve Sancar-Tokmak, 2013). Bu nedenle meslek hayatına 

yeni başlamış olan öğretmenlere düzenlenecek olan hizmet içi eğitimlerde Web 

2.0 araçlarını eğitim ortamında kullanmalarına olanak sağlanabilir. Fakülte’de 

öğrenimine devam eden öğretmen adaylarına, meslek ve alan bilgisi ders içerik-

leri farklı Web 2.0 araçları kullanılarak geliştirilebilir. Fakülte’de öğrenimine 

devam eden öğretmen adaylarına farklı Web 2.0 araçlarını kullanarak içerik ge-

liştirme deneyimi edinmeleri sağlanabilir. 
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YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİN ÖZEL EĞİTİM 

SINIFLARINA YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI 
DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ 

 

Dr. Serkan DEMİR1  

 

1. GİRİŞ 

Toplumda yer alan her bireyin bilgiye erişebilmesi, istenilen bireysel ge-

lişime sahip olabilmesi için nitelikli eğitim olanaklarına ulaşabilmesi gerekir. 

Uluslararası anlaşmalarda da hiçbir çocuğun, bireyin ayrım gözetmeksizin nite-

likli eğitim hakkından yararlanması gerektiği ifade edilmektedir (Birleşmiş Mil-

letler, 1948; Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu, 1989). Ancak tarihsel 

süreçte özel gereksinimli bireylerin dünyada eğitim imkânlarından formal ola-

rak 18. Yüzyıldan itibaren yararlanabildiklerini görüyoruz. Tarihsel süreçte özel 

gereksinimli bireylerin eğitimine yönelik farklı dönüşümler yaşanmış ve farklı 

kavramlar öne sürülmüştür. Amerika’da 1975 yılında çıkarılan “Tüm Engelli Ço-

cukların Eğitimi Yasası” ile en az kısıtlayıcı ortam kavramı literatüre girmiştir 

(Batu ve Kırcaali-İftar, 2011, s.13). En az kısıtlayıcı ortamdan, en çok kısıtlayıcı 

ortama doğru; çok az destekli ya da desteksiz genel eğitim sınıfından, hastane 

ya da bakımevinde sağlanan eğitim hizmetlerine kadar uzanan özel eğitim hiz-

metleri bulunmaktadır (Salend, 2005).  

En az kısıtlayıcı ortam kavramının ortaya çıkışı ile birlikte 1977 yılında 

Amerika’da ilk kaynaştırma eğitimlerinin başladığını görüyoruz (Batu, 2008, s. 

91). Kaynaştırma eğitiminde gerekli destek hizmetlerin sağlanarak özel gerek-

sinimli öğrencilerin akranları ile aynı ortamda eğitim hizmetinden yararlanma-

ları söz konusudur. Bununla birlikte özel gereksinimli öğrencilerin bireysel 

özellikleri nedeniyle, tipik gelişen akranları ile aynı ortamda eğitim alamadıkları 

durumlar da söz konusu olabilmektedir. Bu durumda bulunan öğrenciler için 

sağlanan eğitim hizmetlerinden birisi özel eğitim sınıflarında sağlanan eğitim 

hizmetidir.  

                                                           
1 Milli Eğitim Bakanlığı, Şehit Emre Tunca İlkokulu, Ankara, Türkiye. E-mail:serkandemir-
gazi@gmail.com, Orcid: 0000-0002-0478-1831 
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Milli Eğitim Bakanlığı; okul ve kurumlarda durumları ayrı bir sınıfta eği-

tim görmeyi gerektiren ve özel gereksinimi olan öğrenciler için yetersizlik türü, 

eğitim performansları ve bireysel özellikleri dikkate alınarak, materyal ve özel 

araç gereçler sağlanarak oluşturulan sınıfları, özel eğitim sınıfı olarak tanımla-

mıştır (MEB, 2016). Özel eğitim sınıfları dünyada 19. Yüzyıl sonlarına doğru 

açılmaya başlamıştır. Sınıf bazında ilk kez Amerika’da zihinsel yetersizliği bulu-

nanlar için devlet okulları bünyesinde 1896 yılında (Wedell, 1990, s.18); Tür-

kiye’de ise ilk olarak 1952 yılında Ankara’da ilkokullar bünyesinde özel eğitim 

sınıfları açılmaya başlamıştır (Sucuoğlu, 2009, s.41).  

Özel eğitim sınıflarında sağlanan eğitim hizmetlerinin nitelikli bir şekilde 

yürütülebilmesinde yöneticiler ve öğretmenler önemli bir role sahiptir. Aktaş 

ve Küçüker (2002) özel gereksinimli bireylerin gelişim gösterebilmelerinin, 

toplumdaki bireylerin özel gereksinimli bireylere yönelik tutumları ile ilişkili 

olduğunu belirtmektedir. Özel gereksinimli bireylerin karşılaştıkları olumsuz 

tutumlar, sosyal yaşantılarında da dışlanma gibi durumlara yol açabilmektedir 

(Antonak ve Livneh, 2000; Olkin ve Howson, 1994).  

Özel eğitim sınıflarında sağlanan eğitimin başarılı bir şekilde yürütülme-

sinde yönetici ve öğretmenlerin tutumları bu anlamda önemli bir role sahiptir. 

Alanyazında özel gereksinimli öğrencilerin eğitimine yönelik görüşler ve tutum-

lar konusunda (Avramidis, Bayliss ve Burden, 2000; Brownlee ve Carrington, 

2000; Daşbaş, Kesen ve Eryılmaz, 2013; Demir Atalay ve Atalay, 2017; Demir ve 

Kale, 2019; Ekinci, Çavdar, Ekinci ve Reşitoğlu Çavdar, 2022; Gözün ve Yıkmış, 

2004; Parasuram, 2006; Pesen ve Demirhan, 2021; Usta, Çetin ve Arıkan, 2022) 

çok sayıda araştırma olmasına karşın; özel eğitim sınıflarına yönelik tutumlar 

konusunda bir araştırmaya rastlanmamıştır.  

Yönetici ve öğretmenlerin özel eğitim sınıflarına yönelik tutumlarının ne 

düzeyde olduğu bilinmemektedir. Araştırmanın alandaki boşluğu doldurarak, 

bu yönüyle alana katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Araştırmanın genel amacı, 

yönetici ve öğretmenlerin özel eğitim sınıflarına yönelik tutumlarını incelemek 

ve farklı demografik değişkenler bakımından karşılaştırmaktır. Araştırmanın 

genel amacına ulaşabilmek için aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır. Ölçekten 

elde edilen puanlara göre: 

1. Yönetici ve öğretmenlerin özel eğitim sınıflarına yönelik tutumları ne 

düzeydedir? 

2. Yönetici ve öğretmenlerin özel eğitim sınıflarına yönelik tutumları ara-

sında istatistiki olarak anlamlı fark var mıdır? 
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3. Yönetici ve öğretmenlerin özel eğitim sınıflarına yönelik tutumlarında 

cinsiyet değişkeni bakımından istatistiki olarak anlamlı fark var mıdır? 

4. Yönetici ve öğretmenlerin özel eğitim sınıflarına yönelik tutumlarında 

mesleki kıdem değişkeni bakımından istatistiki olarak anlamlı fark var mıdır? 

5. Yönetici ve öğretmenlerin özel eğitim sınıflarına yönelik tutumlarında 

mezuniyet alanı değişkeni bakımından istatistiki olarak anlamlı fark var mıdır? 

 

2. YÖNTEM 

Araştırmada betimsel araştırma yöntemlerinden ilişkisel tarama modeli 

kullanılmıştır. Araştırma deseninde bağımlı değişken özel eğitim sınıflarına yö-

nelik tutum; bağımsız değişkenler ise görev durumu, cinsiyet, mesleki kıdem ve 

mezuniyet alanı değişkenleridir. Araştırmanın çalışma grubunu, Ankara’da bün-

yesinde özel eğitim sınıfı bulunan resmi okullarda görevli ve seçkisiz örnekleme 

yöntemi ile belirlenen 97’si erkek 109’u kadın toplam 206 yönetici ve öğretmen 

oluşturmuştur.  

Araştırma verileri 2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci döneminde top-

lanmıştır. Araştırmada veriler, araştırmacı tarafından geliştirilen beş dereceli 

Likert ölçek kullanılarak toplanmıştır. Geliştirilen ölçek 4 alt boyuttan ve 21 

maddeden oluşmakta olup, Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) katsayısı 0,87; Cronbach 

Alfa güvenilirlik katsayısı 0,89’dur. Ölçeğin alt boyutlarında güvenirlik katsayı-

ları; gelişimsel alt boyutunda 0,85, olumsuz duygular alt boyutunda 0,80, duyuş-

sal alt boyutunda 0,85, davranışsal alt boyutunda ise 0,84 olarak bulunmuştur. 

Özel Eğitim Sınıflarına Yönelik Tutum Ölçeği’nde yer alan örnek maddelere 

Tablo 1’de yer verilmiştir. 

 

Tablo 1. Özel Eğitim Sınıflarına Yönelik Tutum Ölçeğinde Yer Alan Madde 

Örnekleri 

Alt Boyut Madde 

  

Gelişimsel 

M1. Özel eğitim sınıfı ile ilgili güncel bilgileri takip etmeyi severim. 

M4. Özel eğitim ile ilgili kursları ve seminerleri ilgiyle takip ederim. 

… 

  

Olumsuz 

Duygular 

M9. Özel eğitim sınıfı konusunun konuşulduğu ortamlardan uzaklaşı-

rım. 

M11. Tayinim özel eğitim sınıfı bulunan bir okula çıkarsa benim için 

hayal kırıklığı olur. 

… 
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Duyuşsal 

M15. Özel eğitim sınıfının kapısına yaklaştığımda ayaklarım geri gi-

der. 

M18. Özel eğitim sınıflarının genel eğitim sınıflarıyla yan yana olma-

sından hoşlanmıyorum 

… 

  

Davranışsal 

M19. Özel eğitim sınıfı öğrencilerini gördüğümde onlara sinirleniyo-

rum. 

M20. Özel eğitim sınıfı bulunan bir okulda çalıştığım için kendimden 

utanıyorum. 

… 

 

Elde edilen verilerin çarpıklık katsayısı (skewness) değeriyle normal da-

ğılım gösterip göstermediği belirlenmiştir. Çarpıklık katsayısı (-0,111) / stan-

dart hatanın (0,169) mutlak değeri (0,36), 1,96’dan küçük olduğundan, 0,05 an-

lamlılık düzeyinde normal dağılım göstermektedir (Bursal, 2017, s.48). Verile-

rin analizi için parametrik testler yapılması uygun bulunmuştur. Araştırmada 

veriler analiz edilirken; birinci soruya ilişkin verilerde aritmetik ortalama (X̄), 

ikinci ve üçüncü sorulara ilişkin verilerde Bağımsız Örneklem t testi kullanılmış-

tır. Dördüncü ve beşinci sorulara ilişkin verilerde ise Tek Yönlü ANOVA ve an-

lamlı fark bulunan veriler için Çoklu Karşılaştırma (Post-Hoc) testleri kullanıl-

mıştır. Aritmetik ortalamalara ilişkin değerlendirmelerde Tablo 2’de yer alan 

ölçütler kullanılmıştır. 

 

Tablo 2. Aritmetik Ortalamalara İlişkin Değerlendirme Ölçütleri 

Aritmetik ortalamalara ilişkin puanlar Değerlendirme ölçütü 

1,00-1,75 Çok düşük düzeyde olumlu tutum 

1,76-2,50 Düşük düzeyde olumlu tutum 

2,51-3,25 Orta düzeyde olumlu tutum 

3,26-4,00 Yüksek düzeyde olumlu tutum 

 

3. BULGULAR  

Yönetici ve Öğretmenlerin Özel Eğitim Sınıflarına Yönelik Tutumları  

Tablo 3 incelendiğinde; genel ortalamaya göre yönetici (X̄=2,94) ve öğret-

menlerin (X̄=3,04) özel eğitim sınıflarına yönelik olumlu tutumlarının orta dü-

zeyde olduğu görülmektedir. Alt boyutlara ilişkin ortalamalara bakıldığında; 
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“gelişimsel” alt boyutunda yönetici (X̄=2,97) ve öğretmenlerin (X̄=3,01); “olum-

suz duygular” alt boyutunda yönetici (X̄=2,69) ve öğretmenlerin (X̄=2,93); “du-

yuşsal” alt boyutunda yönetici (X̄=2,86) ve öğretmenlerin (X̄=2,98) özel eğitim 

sınıflarına yönelik olumlu tutumlarının orta düzeyde olduğu görülmektedir. 

“Davranışsal” alt boyutunda ortalamalara bakıldığında ise yönetici (X̄=3,43) ve 

öğretmenlerin (X̄=3,45) özel eğitim sınıflarına yönelik olumlu tutumlarının yük-

sek düzeyde olduğu görülmektedir (Tablo 3). 

 

Tablo 3. Özel Eğitim Sınıflarına Yönelik Tutumlara İlişkin İstatisitkler 

Alt boyutlar Görev N 
Aritmetik Orta-

lama (X̄) 

Standart 

Sapma 

(s) 

Gelişimsel  
Yönetici 108 2,97 0,58 

Öğretmen 98 3,01 0,54 

Olumsuz duygular 
Yönetici 108 2,69 0,67 

Öğretmen 98 2,93 0,70 

Duyuşsal 
Yönetici 108 2,86 0,94 

Öğretmen 98 2,98 0,80 

Davranışsal 
Yönetici 108 3,43 0,75 

Öğretmen 98 3,45 0,57 

Toplam  

 

Yönetici 108 2,94 0,53 

Öğretmen 98 3,04 0,47 

 206   

 

Yönetici ve Öğretmenlerin Özel Eğitim Sınıflarına Yönelik Tutumları-

nın Karşılaştırılması 

Tablo 4 incelendiğinde; görev durumu değişkenine ilişkin Bağımsız Ör-

neklem T Testi [t(204)=-1,52; p>,05] sonuçlarına bakıldığında, özel eğitim sınıf-

larına yönelik tutumlar açısından gruplar arasında anlamlı bir farklılığın olma-

dığı ancak; “olumsuz duygular” alt boyutunda Bağımsız Örneklem T Testi 

[t(204)=-0,24; p<,05] sonucuna göre yönetici (X̄=2,69) ve öğretmenlerin 

(X̄=2,93) özel eğitim sınıflarına yönelik tutumlarında öğretmenler lehine an-

lamlı bir farkın bulunduğu söylenebilir.  
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Tablo 4. Görev Durumu Değişkenine Göre Bağımsız Örneklem t Testi So-

nuçları 
Alt Boyutlar Görev N X̄ s df t p 

Gelişimsel 
Yönetici 108 2,97 0,58 204 -0,48 0,62 
Öğretmen 98 3,01 0,54    

Olumsuz duygular 
Yönetici 108 2,69 0,67 204 -0,24 0,016 
Öğretmen 98 2,93 0,70    

Duyuşsal 
Yönetici 108 2,86 0,94 204 -1,02 0,30 
Öğretmen 98 2,98 0,80    

Davranışsal 
Yönetici 108 3,43 0,75 204 -0,18 0,85 
Öğretmen 98 3,45 0,57    

Toplam 
Yönetici 108 2,94 0,53 204 -1,52 0,12 
Öğretmen 98 3,04 0,47    
 206      

 
Yönetici ve Öğretmenlerin Özel Eğitim Sınıflarına Yönelik Tutumları-

nın Cinsiyet Değişkeni Bakımından Karşılaştırılması 
Tablo 5 incelendiğinde cinsiyet değişkenine ilişkin Bağımsız Örneklem T 

Testi [t(204)=-3,56; p<,05] sonuçlarına bakıldığında, özel eğitim sınıflarına yö-
nelik tutumlar açısından erkekler (X̄=2,86) ve kadınlar (X̄=3,10) arasında kadın-
lar lehine anlamlı bir farklılığın olduğu ancak; “gelişimsel” alt boyutunda 
[t(204)=-1,64; p>,05] ve “davranışsal” alt boyutunda [t(204)=-1,74; p>,05] Ba-
ğımsız Örneklem T Testi sonuçlarına göre erkek ve kadınların özel eğitim sınıf-
larına yönelik tutumlarında anlamlı bir fark bulunmadığı, tutumlarının benzer 
olduğu söylenebilir. 

 
Tablo 5. Cinsiyet Değişkenine Göre Bağımsız Örneklem t Testi Sonuçları 

Alt Boyutlar Görev N X̄ s df t p 

Gelişimsel Erkek  97 2,92 0,57 204 -1,64 0,10 

Kadın 109 3,05 0,55    

Olumsuz 
duygular 

Erkek  97 2,61 0,62 204 -3,80 0,00 

Kadın 109 2,97 0,72    

Duyuşsal Erkek  97 2,72 0,94 204 -3,04 0,02 

Kadın 109 3,09 0,79    

Davranışsal Erkek  97 3,53 0,73 204 -1,74 0,08 

Kadın 109 3,51 0,60    

Toplam Erkek  97 2,86 0,51 204 -3,56 0,00 

Kadın 109 3,10 0,48    

 206      
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Yönetici ve Öğretmenlerin Özel Eğitim Sınıflarına Yönelik Tutumları-

nın Mesleki Kıdem Değişkeni Bakımından Karşılaştırılması 

Mesleki kıdem değişkenine ilişkin ANOVA Testi [F(4, 201)=1,402; p>,05], 

[F(4, 201)=0,790; p>,05], [F(4, 201)=2,495; p>,05], [F(4, 201)=1,414; p>,05], 

[F(4, 201)=2,412; p>,05] sonuçlarına bakıldığında, yönetici ve öğretmenlerin 

özel eğitim sınıflarına yönelik tutumları açısından gruplar arasında anlamlı bir 

farklılığın bulunmadığı görülmektedir (Tablo 6). 

 

Tablo 6. Mesleki Kıdem Değişkenine Göre ANOVA Testi Sonuçları 

Alt Boyutlar  Kıdem N X̄ s df F p 

Gelişimsel  1. 0-5 Yıl 

2. 6-10 Yıl 

3. 11-15 Yıl 

4. 16-20 Yıl 

5. 21 Yıl ve 

 Üzeri 

Toplam 

34 

43 

50 

45 

34 

 

206 

2,91 

3,11 

3,00 

3,05 

2,83 

 

2,99 

0,475 

0,472 

0,703 

0,559 

0,529 

 

0,566 

4 

201 

205 

1,402 0,235 

 

Olumsuz duygular  1. 0-5 Yıl 

2. 6-10 Yıl 

3. 11-15 Yıl 

4. 16-20 Yıl 

5. 21 Yıl ve 

 Üzeri 

Toplam 

34 

43 

50 

45 

34 

 

206 

2,79 

2,86 

2,88 

2,80 

2,62 

 

2,80 

0,734 

0,751 

0,645 

0,715 

0,662 

 

0,700 

4 

201 

205 

0,790 0,053 

 

Duyuşsal  1. 0-5 Yıl 

2. 6-10 Yıl 

3. 11-15 Yıl 

4. 16-20 Yıl 

5. 21 Yıl ve 

 Üzeri 

Toplam 

34 

43 

50 

45 

34 

 

206 

2,80 

3,08 

3,09 

2,93 

2,55 

 

2,92 

0,904 

0,733 

0,838 

1,008 

0,857 

 

0,885 

4 

201 

205 

2,495 0,054 
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Davranışsal  1. 0-5 Yıl 

2. 6-10 Yıl 

3. 11-15 Yıl 

4. 16-20 Yıl 

5. 21 Yıl ve 

 Üzeri 

Toplam 

34 

43 

50 

45 

34 

 

206 

3,34 

3,57 

3,51 

3,45 

3,25 

 

3,44 

0,638 

0,526 

0,636 

0,753 

0,783 

 

0,672 

4 

201 

205 

1,414 0,231 

 

Toplam  1. 0-5 Yıl 

2. 6-10 Yıl 

3. 11-15 Yıl 

4. 16-20 Yıl 

5. 21 Yıl ve 

 Üzeri 

Toplam 

34 

43 

50 

45 

34 

 

206 

2,92 

3,10 

3,06 

3,01 

2,78 

 

2,99 

0,476 

0,448 

0,527 

0,578 

0,443 

 

0,509 

4 

201 

205 

2,412 0,051 

 

 

Yönetici ve Öğretmenlerin Özel Eğitim Sınıflarına Yönelik Tutumları-

nın Mezuniyet Alanı Değişkeni Bakımından Karşılaştırılması 

Tablo 7 incelendiğinde, mezuniyet alanı değişkenine ilişkin ANOVA Testi 

[F(4,201)=5,849; p<,05] sonuçlarına göre, özel eğitim sınıflarına yönelik yöne-

tici ve öğretmen tutumlarında gruplar arasında anlamlı bir farklılığın olduğu gö-

rülmektedir. Hangi gruplar arasında farklılık olduğunu belirlemek için yapılan 

Çoklu Karşılaştırmalar (Tukey) Testi sonuçlarına göre; işitme engelliler öğret-

menliği mezunları ile sınıf öğretmenliği ve diğer alan mezunları arasında an-

lamlı bir fark olduğu belirlenmiştir. Aritmetik ortalamalara bakıldığında “işitme 

engelliler öğretmenliği” mezunlarının (X̄=3,40), “sınıf öğretmenliği” (X̄=2,86) ve 

“diğer” alanlardan (X̄=2,94) mezun olanlara göre, özel eğitim sınıflarına yönelik 

tutumlarının daha olumlu olduğu söylenebilir. Çoklu Karşılaştırmalar testi ve 

aritmetik ortalamalara bakıldığında “zihin engelliler öğretmenliği” mezunları-

nın (X̄=3,20), “sınıf öğretmenliği” (X̄=2,86) mezunu olanlara göre, özel eğitim 

sınıflarına yönelik tutumlarının daha olumlu olduğu söylenebilir. 

 

Tablo 7. Mesleki Kıdem Değişkenine Göre ANOVA Testi Sonuçları 

Mezuniyet Alanı N X̄ s df F p Çoklu Karşılaş-

tırma Testi 

1.İşitme Engelliler Öğ-

retmenliği 

11 3,40 0,30 4 5,849 0,00 1-4* 

1-5* 
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2. Zihin Engelliler Öğ-

retmenliği 

38 3,20 0,42 201   2-4* 

3. Görme Engelliler 

Öğretmenliği 

14 3,12 0,49 205    

4. Sınıf Öğretmenliği 98 2,86 0,49     

5. Diğer 45 2,94 0,54     

Toplam 206 2,99 0,50     

 

4. SONUÇ VE TARTIŞMA 

Araştırma bulgularına göre yönetici ve öğretmenlerin özel eğitim sınıfla-

rına yönelik olumlu tutumlarının orta düzeyde olduğu, “davranışsal” alt boyu-

tunda ise yüksek düzeyde olduğu bulunmuştur. Araştırmadan elde edilen bul-

gulara göre; yönetici ve öğretmenlerin özel eğitim sınıflarına yönelik tutumla-

rında; “olumsuz duygular” alt boyutunda öğretmenler lehine istatistiki olarak 

anlamlı bir fark bulunmuştur. Öğretmenlerin yöneticilere göre özel eğitim sınıf-

larına ilişkin tutumlarının daha olumlu olduğu söylenebilir. 

Cinsiyet değişkenine ilişkin bulgularda ise test toplamında, olumsuz duy-

gular ve duyuşsal alt boyutlarında kadınlar lehine anlamlı bir fark bulunmuştur. 

Araştırma bulgusunu destekler şekilde Yaralı (2015) tarafından yapılan araştır-

mada duyarlılık alt boyutunda kadınlar lehine anlamlı fark bulunmuştur. Kadın-

ların, erkeklere göre özel eğitim sınıflarına ilişkin tutumlarının daha olumlu ol-

duğu söylenebilir. 

Araştırma sonucunda mesleki kıdem değişkenine ilişkin anlamlı bir fark 

bulunmamıştır. Farklı araştırmalara bakıldığında; Pesen ve Demirhan, (2021) 

tarafından yapılan araştırmada ise öğretmenlerin hizmet süresi arttığında özel 

gereksinimli bireylere yönelik olumsuz tutumlarının arttığı sonucuna ulaşılmış-

tır. Toy ve Duru (2016) tarafından yapılan araştırmada da mesleki kıdemleri 

düşük olanların özel gereksinimli öğrencilere yönelik tutumlarının daha olumlu 

olduğu bulgusu, Pesen ve Demirhan (2021) tarafından yapılan araştırma bulgu-

larını desteklemektedir. 

Araştırmada mezuniyet alanları açısından işitme engelliler öğretmenliği 

ile zihin engelliler öğretmenliği alan mezunları lehine istatistiki olarak anlamlı 

bir fark bulunmuştur. Yaralı (2015) tarafından yapılan araştırmada da benzer 

sonuçlar bulunmuştur. Pesen ve Demirhan (2021) tarafından yapılan araştır-

mada da özel eğitim öğretmenlerinin özel gereksinimli öğrencilere yönelik tu-

tumlarının daha olumlu bulunması araştırma bulguları ile örtüşmektedir. 
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Sonuç olarak; kadınların, öğretmenlerin ve özel eğitim bölümü mezunla-

rının özel eğitim sınıflarına yönelik tutumlarının erkeklere, yöneticilere ve diğer 

alan mezunlarına göre daha olumlu olduğu söylenebilir. 

 

5. ÖNERİLER 

Araştırma sonucunda, özel eğitim alan mezunu olan öğretmenlerin özel 

eğitim sınıflarına yönelik tutumlarının daha olumlu olduğu bulunmuştur. Bu an-

lamda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından özel eğitim sınıflarına, özel eğitim alan 

mezunlarının atanması için gerekli ve teşvik edici düzenlemeler yapılması öne-

rilmektedir. Ayrıca Yükseköğretim Kurulu tarafından, eğitim fakültelerinde özel 

eğitime yönelik zorunlu ders sayılarının artırılması için düzenlemeler yapılması 

önerilmektedir. 

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başta yöneticiler olmak üzere öğretmen-

lere, özel eğitim sınıflarına yönelik farkındalık eğitimleri düzenlenmesi öneril-

mektedir. Yapılacak eğitimler özel eğitim sınıflarına yönelik tutumlara olumlu 

yönde katkı sunabilir. 

Yapılan araştırma, Ankara’da bünyesinde özel eğitim sınıfı bulunan resmi 

ilkokul ve ortaokullarda görevli, gönüllü yönetici ve öğretmenlerden elde edilen 

verilerle sınırlıdır. Farklı illerde ve bölgelerde farklı çalışma gruplarını ve değiş-

kenleri de ele alan araştırmalar yapılması önerilmektedir. 
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IT IS THE RIGHT THING TO FORGIVE FOR YOU (OR 
IS IT NOT?): EXAMINING FORGIVENESS IN HONOR 

CULTURES THROUGH TURKISH SONGS 
 

Asst. Prof. Dr. Veysel Mehmet ELGİN1 

 

1. INTRODUCTION 

It is the right thing to forgive for you is the title of a famous Turkish song 

about forgiveness. The song is about a lover who is asking for forgiveness. Alt-

hough many people may perceive the idea of forgiveness as positive, the occur-

rence of forgiveness may not be seen as easy as it may be thought. In fact, per-

ceiving forgiveness as difficult and its rare occurrence may be very common in 

Turkey because of Turkey’s cultural characteristics. Since song is an important 

cultural artifact to understand culture, examining forgiveness via songs may 

provide significant findings to understand forgiveness within the cultural 

framework. Accordingly, this study aims to examine forgiveness in Turkey via 

Turkish songs and elaborate it within the cultural psychology framework. For 

this purpose, I will start with explaining the cultural syndrome of Turkey, 

namely Honor Culture in the next section. Then, I will provide information about 

forgiveness-related songs. After then, I will elaborate three forgiveness-related 

songs in detail. Finally, I will finish with discussing the findings within the 

framework of Honor Culture that Turkey possesses.  

 

2. HONOR CULTURE (CULTURE OF HONOR) 

Honor may be conceptualized in two categories that are virtue (i.e., integ-

rity) as commonly considered worldwide, and social image as mainly consid-

ered in the honor cultures in the Mediterranean region (Pitt-Rivers, 1966). 

Honor is a significant topic in the Mediterranean region, and it was initially stud-

ied by the anthropologists (e.g., Herzfeld, 1980; Peristiany, 1966). In honor cul-

tures, honor represents the value of a person both on the eyes one’s own and on 

the eyes of others, and person protects it at all costs (Pitt-Rivers, 1966). In other 
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words, since honor can be lost in honor cultures, people are very sensitive to 

honor-related insults to maintain their honors (Kim & Cohen, 2010; Leung & 

Cohen, 2011). Accordingly, since the retaliation of wrongdoing is expected in 

the honor cultures (Leung & Cohen, 2011), it may be expected that the members 

of honor culture may be less likely to forgive the wrongdoer. In this regard, since 

Turkey is an honor culture (Elgin, 2013; Uskul, Cross, Sunbay, Gercek-Swing, & 

Ataca, 2012), it may be expected that people in Turkey may be less inclined to-

wards forgiveness. In fact, a psychology study on apology in Turkey also pro-

vided some evidence to support this expectation (Elgin, 2022). Overall, since the 

current study aims to examine forgiveness in Turkey via songs, the following 

section continues with the forgiveness songs in Turkey. 

 

3. FORGIVENESS SONGS IN TURKEY 

In order to examine the forgiveness via songs, the first step is finding the 

forgiveness-related songs. Therefore, as a main criterion, Turkish songs that in-

clude forgiveness in the title (i.e., af-fet-me-k, and bağışla-ma-k in Turkish) were 

searched both on YouTube and Google. This search revealed the total number 

of 74 songs in mid-July. As the second criterion, since it is believed that higher 

view counts on YouTube is more likely to reflect higher association with culture, 

songs with over one million views on YouTube were chosen for the examination. 

In this regard, it was found that 20 songs meet this criterion. However, later two 

songs were eliminated because while one of the songs’ lyrics does not include 

any forgiveness word and a clear forgiveness content despite its title, the other 

song was considered as a poem format rather than song. Accordingly, the total 

number of 18 songs were examined via content analysis in this study. 

The content analysis of 18 songs revealed two main themes that are ask-

ing for forgiveness (9 songs) and unforgiveness (8 songs), and one minor theme 

that is the probability of being forgiven (1 song). On the other hand, it is very 

interesting that none of the songs revealed a theme indicating the actualization 

of forgiveness such as forgiving someone. 

In addition, regarding the genre of the songs, findings revealed that the 

majority of the songs’ genre is Pop music (9 songs) which is followed by Ara-

besque music (2 songs), Pop-Arabesque music (2 songs), Rock music (2 songs), 

Rap music (2 songs), and Turkish Folk Music (1 song). The details of the songs 

such as song titles, singer names, view counts on YouTube, genre and themes 

were presented below in Table 1.  
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Table 1. Songs, Singers, View Counts on YouTube (in Millions), Genre and 

Themes of 18 songs 
SONG SINGER(S) VIEW COUNTS 

(in millions) 
GENRE THEME 

Affettim Sefo 57 Rap Unforgiveness 

Affet Derya Bedavacı 49 
Pop-Ara-
besque Unforgiveness 

Affet Müslüm Gürses 39 
Pop-Ara-
besque 

Asking for 
Forgiveness 

Bağışla MEG 38 Rap Unforgiveness 
Sen Affetsen Bergen 36 Arabesque Unforgiveness 
Affet Beni 
Sevgilim 

Burry Soprano & 
Ege Balkız 35 Pop 

Asking for 
Forgiveness 

Beni Affet Ali Atay 12 Pop 
Asking for 
Forgiveness 

Yıllar Affet-
mez Bergen 11 Arabesque Unforgiveness 
Affetmedim 
Kendimi Taner 7 Pop Unforgiveness 

Affeder mi 
Aşk Bizi? 

Alper Atakan & 
İrem Derici 6 Pop 

The Probabil-
ity of being 
Forgiven 

Vicdanın Af-
fetsin Simge 4 Pop Unforgiveness 
Beni Affet Bu 
Gece Cem Adrian  2 Pop 

Asking for 
Forgiveness 

Affet Pera 2 Rock 
Asking for 
Forgiveness 

Affet  Ayçin Asan  1 Pop 
Asking for 
Forgiveness 

Sana Affet-
mek Yakışır Fettah Can 1 Pop 

Asking for 
Forgiveness 

Affet Seksendört 1 Rock 
Asking for 
Forgiveness 

Affetmem Funda 1 Pop Unforgiveness 
Bağışla 
Sevdiğim Neşet Ertaş 1 Turkish Folk 

Asking for 
Forgiveness 

 

In the next section, in order to examine forgiveness via songs more com-

prehensively, two songs with the theme of unforgiveness and one song with the 

theme of asking for forgiveness were examined in detail among the 18 songs. 

These three songs were chosen because it may be claimed that they are well 

known and classic songs in Turkish music industry; which in turn, they may be 
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more likely to represent cultural characteristics. These songs are Affet (by 

Müslüm Gürses), Sen Affetsen (by Bergen), and Affetmem (by Funda) that will be 

examined in the next section. 

 

3 Songs 

As mentioned before, three songs will be examined in this section. These 

songs are in the order of Affet (by Müslüm Gürses), Sen Affetsen (by Bergen), and 

Affetmem (by Funda). 

 

Song-1: Forgive (Affet) (by Müslüm Gürses) 

The first song to be examined in detail through the content analysis is Af-

fet (Forgive) and the view count of this song on YouTube was just more around 

39 million on July 18, 2022 (Yusuf Aydin, 2022). To begin with, Affet exactly 

means “forgive” in Turkish. The singer of the song is Müslüm Gürses. Although 

he passed away, he was and he is still a very famous singer in Turkey. One of the 

reasons what makes this song and the singer very popular is the singer’s very 

unique vocal style, and this song is vocalized in a way of the combination of 

dominant arabesque style with the pop style. To make it clear, although the 

singer was an arabesque singer in his early career, he became a pop-arabesque 

singer in his late career and this song’s genre can be named as pop-arabesque. 

It can be understood from the song’s lyrics that a lover says to the beloved 

one in the relationship “forgive me” many times. It may be claimed that the lover 

made a wrongdoing, but s/he is reluctant to accept the wrongdoing because 

s/he starts with a conditional - if - statement that is “if I have hurt you”. It can 

also be understood from the lyrics that they are close to break up (i.e., “Just be-

fore we say we broke up”) and maybe that is why the lover says “forgive me” 

many times. In other words, it can be claimed that if they were not close to the 

break up (i.e., losing something very valuable), the lover may not have implied 

any wrongdoing and asked for forgiveness many times. In addition, on the basis 

of the fact that both the song writer and singer are male, one may also claim that 

manhood in Turkey is also a critical point to understand the issue of asking for 

forgiveness in Turkey. To make it clear, in order to maintain their social image, 

people and especially men may prefer to be seen strong in Honor Cultures, and 

since they may perceive asking for forgiveness as weakness, they may be reluc-

tant to do so until it is the last option (i.e., just before breaking up). In fact, since 

manhood is precarious in honor cultures (Vandello, Bosson, Cohen, Burnaford, 
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& Weaver, 2008), males may have more difficulties to ask for forgiveness. Fi-

nally, after examining the lyrics of this song and the other 17 songs, this song’s 

theme was named as asking for forgiveness. The lyrics of the song is as follows:

  

Forgive (Affet) (by Müslüm Gürses) 

If I have hurt you (Eğer seni kırdıysam) 

You may take offence at me (Darıl bana) 

But if you seek me one day (Ama bir gün beni ararsan) 

Look at your soul (Bak ruhuna)  

 

If my night suddenly falls (Birden gecem tutarsa) 

Turn the sun to me (Güneşi çevir bana) 

Darling, forgive me (Sevgilim bağışla) 

Even if it is a bit hard (Biraz zor olsa da) 

 

Forgive me towards evening (Affet beni akşamüstü) 

When my shadow extends (Gölgem uzarken)  

Forgive me in the afternoon (Öğleden sonra affet) 

Whenever you want (Ne zaman istersen)  

 

Forgive me at night (Affet beni gece vakti)  

When the moon has risen and gliding (Ay doğmuş süzülürken)  

Forgive me before morning (Sabaha kalmadan affet)  

Just before we say we broke up (Tam ayrıldık darken)  

 

Because you have been the rain on my desert (Çünkü sen çölüme yağmur oldun)  

You have been the daylight of my night (Sen, geceme gündüz oldun)  

You have been the companion to me (Sen, canıma yoldaş oldun)  

You have been the blanket in my winter (Sen, kışıma yorgan oldun)  

 

Song-2: Even if You [my God] Forgive (Sen Affetsen) (by Bergen) 

The second song to be examined in detail through the content analysis is 

Even if You [my God] Forgive (Sen Affetsen) and the view count of this song on 

YouTube was around 36 million on July 18, 2022 (QSMG, 2022). This song’s 

genre is Arabesque, and in general the singer can be called as an Arabesque 

singer as well. 
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To begin with, Sen Affetsen refers a sort of dialogue with God, in which the 

singer says many times “event if you [my God] forgive [cruel people, evil people, 

etc.]… I will not forgive [them]”; which in turn, indicates the unforgiveness theme. 

The singer of the song is Bergen, who passed away, was very famous singer in 

Turkey. In addition, this song is still very popular in Turkey. In fact, if someone 

in Turkey is asked to give a song name about forgiveness, I believe many people 

would say the name of this song. I think it is not surprising because people may 

find many similarities between this song and the singer’s real life that is she 

(Bergen) has suffered a lot in her life such as she had been damaged very seri-

ously by her lover who has become her husband later and even she was killed 

by him at the end. 

The analysis of the lyrics reveals three points. The first point signals that 

some people are very bad (i.e., evil, cruel) and they are doing bad things (i.e., 

making others cry, making others sorrowful, leaving, ruining hope). The second 

point is the forgiveness in religion that is God is almighty and God is forgiver 

(i.e., “You are God, you may forgive”). The third and the dominant point is unfor-

giveness. In other words, character in the song states many times not to forgive 

the wrongdoers (i.e., “I will not forgive [them]). Overall, after examining the lyr-

ics of this song and the other 17 songs, this song’s theme was named as unfor-

giveness. The lyrics of the song is as follows: 

Even if You [my God] Forgive (Sen Affetsen) (by Bergen) 

My God, even if you forgive your evil humans, I will not forgive [them]  

(Tanrım kötü kullarını sen affetsen ben affetmem) 

Even if you [my God] forgive all the cruel ones, I will not forgive [them] 

(Bütün zalim olanları sen affetsen ben affetmem) 

Even if you [my God] forgive all the cruel ones, I will not forgive [them] 

(Bütün zalim olanları sen affetsen ben affetmem) 

 

You are God, you may forgive [them], you may remit [them], you may say 

“my humans” 

(Sen Tanrı'sın, affedersin, bağışlarsın, kulum dersin) 

You are God, you may forgive [them], you may remit [them], you may say 

“my humans” 

(Sen Tanrı'sın, affedersin, bağışlarsın, kulum dersin) 

You [my God] know what I have been through; even if you forgive [them], I 

will not forgive [them] 

(Neler çektim, sen bilirsin; sen affetsen ben affetmem) 
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Even if you [my God] forgive [them], I will not forgive [them] 

(Sen affetsen ben affetmem) 

Even if you [my God] forgive all the cruel ones, I will not forgive [them] 

(Bütün zalim olanları sen affetsen ben affetmem) 

 

The ones who make others cry and then they laugh, the ones who leave oth-

ers and go their own ways 

(Ağlatıp da gülenleri, terk edip de gidenleri) 

The ones who are loved but do not love back; even if you [my God] forgive 

[them], I will not forgive [them] 

(Sevilip sevmeyenleri sen affetsen ben affetmem) 

The ones who are loved but do not love back; even if you [my God] forgive 

[them], I will not forgive [them] 

(Sevilip sevmeyenleri sen affetsen ben affetmem) 

 

The ones who ruin my hopes, the ones who fires this world 

(Ümidimi kıranları, bu dünyayı yakanları) 

The ones who ruin my hopes, the ones who fires this world 

(Ümidimi kıranları, bu dünyayı yakanları) 

The ones who leave on hard times; even if you [my God] forgive [them], I will 

not forgive [them] 

(Dar günde bırakanları sen affetsen ben affetmem) 

Even if you [my God] forgive [them], I will not forgive [them] 

(Sen affetsen ben affetmem) 

The ones who make people sorrowful; even if you [my God] forgive [them], I 

will not forgive [them] 

(Boynu bükük koyanları sen affetsen ben affetmem) 

 

Song-3: I will not Forgive [You] (Affetmem) (by Funda) 

The third and the final song to be examined in detail through the content 

analysis is I will not Forgive [You] (Affetmem) and the view count of this song on 

YouTube was just more than one million on July 18, 2022 (Bit pazarı müdavim-

leri, 2022). This song’s genre is Pop, and the singer is a Pop singer as well. 

To begin with, Affetmem means “I will not forgive” in Turkish and the name 

of this song’s singer is Funda. Different from the other two singers I mentioned 

above, Funda is still alive and it is hard to say that she is currently a famous 

singer in Turkey. On the basis of news on a newspaper, she has launched three 

https://www.youtube.com/channel/UCNtWU3xanwenAXfQ8rTEQOw
https://www.youtube.com/channel/UCNtWU3xanwenAXfQ8rTEQOw
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songs in 70s, one of which is Affetmem, and then became famous at that time but 

after getting married she did not continue her singing career (70'lerin Funda'sı 

kendini hatırlattı, 2008). 

There are several reasons for choosing this song. To begin with, even this 

song is very old (i.e., from 70s), more than one million view count on YouTube 

may be interpreted as the fact that the lyrics (because only singer’s one picture 

exists on the video) means a lot for people in Turkey; which in turn, it may be 

more likely that the song provides more cultural clues. Secondly, different from 

the general characteristics of forgiveness in Turkish songs, this song’s melody is 

not sad or angry, but somewhat joyful.  

Regarding the analysis of the lyrics, it can be understood that there is a 

separation after a romantic relationship, and it seems that the reason of separa-

tion is the other side’s wrongdoings (i.e., “If you are sorry for what you did”, “You 

made life unbearable for me”). The theme is clearly unforgiveness. In fact, what 

makes this song special is that there is an absolute unforgiveness in the song 

that whatever the wrongdoer does there is no way of being forgiven. In this re-

gard, it may be inferred from the lyrics that even if the wrongdoer apologizes or 

whatever s/he does (i.e., “If you are sorry for what you did”, “If you hold my hand 

and beg”, “It does not matter anymore whatever you do now”), s/he will not be 

forgiven (i.e., “I will not forgive [you]”). Overall, after examining the lyrics of this 

song and the other 17 songs, this song’s theme was named as unforgiveness as 

mentioned before. The lyrics of the song is as follows: 

I will not Forgive [You] (Affetmem) (by Funda) 

If you come across me someday again (Bir gün yine karşıma çıksan) 

If you hold my hand and beg (Ellerimi tutup yalvarsan) 

If you are sorry for what you did (Yaptıklarından pişmansan)  

I will not forgive [you] (Affetmem)  

 

If you say “please do not leave me” (Bırakma beni nolur desen) 

If I listen to your heart’s voice (Kalbinin sesini dinlesem) 

If I know you love me a lot (Beni cok sevdiğini bilsem) 

I will not forgive [you] (Affetmem) 

 

I do not want your love anymore (İstemem artık aşkını) 

I made a life for myself without you (Sensiz kurdum yaşantımı) 

You made life unbearable for me (Zehir ettin bu hayatı)  

I will not forgive [you] (Affetmem)  
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I forgot all your promises (Unuttum hep sözlerini) 

[I forgot] Your awesome eyes (O güzelim gözlerini)  

It does not matter anymore whatever you do now (Artık ne yapsan boşuna)  

I will not forgive [you] (Affetmem) 

 

If many years pass (Aradan uzun yılar geçse) 

If you leave everything behind and come back to me again (Her şeyi bırakıp 

yine bana dönsen)  

If you caress my hair and kiss [my hair] (Saçlarımı okşayıp öpsen)  

I will not forgive [you] (Affetmem)  

 

4. CONCLUSION 

The idea of forgiveness may be seen as positive, however the occurrence 

of forgiveness may not be that easy or frequent everywhere in the world; which 

in turn, this indicates the role of culture. This study aims to examine forgiveness 

in Turkey via Turkish songs and elaborate it within the cultural psychology 

framework. For this purpose, searching on YouTube and Google revealed 74 

Turkish songs that include forgiveness in the title. After this search, 18 songs 

whose view counts are over one million on YouTube were examined in general, 

and three songs within the 18 songs were examined in detail via content analy-

sis. 

To begin with, the findings revealed that majority of the songs’ genre is 

Pop music (Pop: 9 songs; Arabesque: 2 songs; Pop-Arabesque: 2 songs; Rock: 2 

songs; Rap: 2 songs; and Turkish Folk Music: 1 song). Secondly, the analysis re-

vealed three themes which are asking for forgiveness (9 songs), unforgiveness (8 

songs), and the probability of being forgiven (1 song). In other words, exceeding 

the expectations of the study, none of the revealed themes indicated the subject 

of forgiving someone or something. To make it clear, the absence of forgiveness 

is somewhat in line with honor culture because since honor can be lost in honor 

cultures, people are very sensitive to maintain their honors (Kim & Cohen, 2010; 

Leung & Cohen, 2011), and they are expected to retaliate towards honor-related 

threats (Leung & Cohen, 2011) rather than to conduct non-retaliatory attitudes 

such as forgiving. 

The analysis of the first song which was written and sang by a male artist 

indicated that the lover in the song is reluctant to accept the wrongdoing and is 

asking for forgiveness so late, just before the break up. This situation may be 

interpreted as in line with the manhood in honor cultures. To make it clear, in 
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order to maintain their social image, people and especially men may prefer to 

be seen strong in Honor Cultures, and since they may perceive asking for for-

giveness as weakness, they may be reluctant to do so until it is the last option. 

In fact, since manhood is precarious in honor cultures (Vandello et al., 2008), 

males may have difficulties to ask for forgiveness. 

The analysis of the second song whose theme is unforgiveness indicated 

that there is no way of forgiving the wrongdoer for the character in the song 

which is in line with the expectation derived from the honor culture. In addition, 

as a novelty, this song also mentions the topic of forgiveness in religion and 

claims that God is the forgiver, but the character –human- in the song is not. 

Thirdly, the analysis of the final song indicated absolute unforgiveness af-

ter a break-up that whatever the wrongdoer does the character in song will 

never ever forgive the other person. In other words, this can be interpreted as 

the extreme form of the honor culture’s effect. Overall, it can be claimed that the 

absence of forgiveness in the songs can be seen as consistent with the expecta-

tion of the honor culture and a previous pilot study in Turkey including for-

giveness (Elgin, 2022). 

Like all studies, this study also has some limitations. To begin with, de-

spite searching the songs carefully, it is always possible to have some songs in-

cluding forgiveness in the title but in different linguistic forms and therefore 

may not have been detected in the current study. In addition to this, in order to 

conduct a feasible study to examine the forgiveness through the songs, the cri-

terion was searching songs including forgiveness in the title. However, it is cer-

tain that there are forgiveness related songs which do not include forgiveness 

in the title but their contexts are completely about forgiveness; which in turn, 

they were not examined in the current study due to the criterion. Although this 

may bring some weakness to the study, it is inevitable to overcome this limita-

tion because examining the content of all songs in Turkey without any criterion 

does not seem feasible, if not impossible. In addition, considering the qualitative 

research characteristics of this study, the findings do not imply complete objec-

tivity and possible subjective interpretations may have occurred during the 

analysis. In addition, although the choice of the three songs for the detailed ex-

amination was justified by the fact that they are well known and classic songs, 

this choice could also be considered as somewhat subjective. Finally, only one 

researcher conducted the whole study and the qualitative analyses, and there-

fore no inter-rater reliability was obtained in the current study. Accordingly, fu-

ture studies conducting similar studies with more than one rater and providing 
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inter-rater reliability scores would increase both the reliability and the validity 

of the studies. 
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WORLD IS COMPOSED OF WORDS: A BRIEF 

EXAMINATION OF FORGIVENESS IN TURKISH 
LANGUAGE AND ITS INVESTIGATION IN CULTURAL 

PSYCHOLOGY 
 

Asst. Prof. Dr. Veysel Mehmet ELGİN1 

 

1. INTRODUCTION 

What is forgiveness in Turkish and how can it be examined with Turkey’s 

cultural characteristics? This question is important because forgiveness has an 

important place in one’s life, and a person from Turkey is not an exception. In 

order to understand forgiveness in Turkey better, this study aims to examine 

forgiveness through Turkish Language and elaborate it within the framework of 

cultural psychology. In this regard, in the current study while examining thro-

ugh Turkish Language refers using various Turkish dictionaries, cultural psyc-

hology framework refers Turkey’s cultural syndrome which is Honor Culture.  

In this paper, I will start with explaining Honor Culture that Turkey pos-

sesses. Then, I will provide the findings of forgiveness in Turkish dictionaries. 

Finally, I will discuss the findings within the framework of Honor Culture, which 

will be followed by the limitations of the study and some recommendations for 

the future studies. 

 

2. HONOR CULTURE (CULTURE OF HONOR) 

Honor is a central topic in the Mediterranean region and academically it 

was initially studied by anthropologists (e.g., Peristiany, 1966; Pitt-Rivers, 

1977). As many Mediterranean country, Turkey also possesses the Honor Cul-

ture -in other words, Culture of Honor (Uskul, Cross, Sunbay, Gercek-Swing, & 

Ataca, 2012). Honor basically refers the worth of a person not only in the eyes 

of one’s own but also in the eyes of others, and the person maintains his/her 

honor at all costs (Pitt-Rivers, 1966). In addition, in order to make the term 

clear, honor refers social image, reputation and prestige (Mandelbaum, 1988; 
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Pitt-Rivers, 1977). Although honor is important for many societies, honor is a 

central issue in the honor cultures and it affects many psychological processes 

(Leung & Cohen, 2011; Uskul et al., 2012). In addition, not only personal honor 

but also collective honor (e.g., family honor) is also very crucial in honor cultu-

res. 

Regarding the details of honor culture, it can be claimed that violent res-

ponse to insult is an important dimension of the honor culture (Elgin, 2013). 

Violent respond to insult in honor cultures may be seen as necessary because 

otherwise person may be seen as weak or person may be seen as someone who 

deserves the insult (Pitt-Rivers, 1977). Of course it is important to note that in-

sult is not limited with swearwords or physical behaviors such as punching but 

it may also include any degrading acts, and significant wrongdoings. Therefore, 

since retaliation is important in honor cultures (Leung & Cohen, 2011), one may 

expect that forgiveness is perceived as difficult and it does not occur frequently 

in the honor cultures, and accordingly in Turkey (for the perception of forgive-

ness in Turkey, see also Elgin, 2022). 

 

3. FORGIVENESS IN TURKISH LANGUAGE 

In order to understand the meaning of a word in one language, naturally 

one of the best ways is looking up the dictionary. For this purpose I used two 

well-known online dictionary sources and four different types of printed dicti-

onaries (i.e., Etymology dictionary, Proverbs dictionary, Idioms dictionary, and 

Slang dictionary) to examine forgiveness. In the current study, document analy-

sis data collection method was used and content analysis was conducted as the 

research method. 

 

4. FORGIVENESS (AFFETME) IN TURKISH DICTIONARY 

The meaning of forgiveness was initially examined through two online 

prestigious Turkish dictionary sources that are Contemporary Turkish Dictio-

nary (Güncel Türkçe Sözlüğü in Turkish) of the Turkish Language Association 

(Türk Dil Kurumu in Turkish) – www.sozluk.gov.tr- and Kubbealtı Dictionary 

(Kubbealtı Lugatı in Turkish) -www.lugatim.com- on July 2022. To begin with, 

forgiveness in English is named as affetme in Turkish. In order to examine for-

giveness (affetme) through dictionaries in detail, I examined the Turkish words 

closely related with affetme such as af, affetme, affetmek, bağışlama and bağış-

lamak in the following sections.  
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Af 

As a first step, I started to examine the root of forgiveness (affetme) in 

Turkish, which is af. The Contemporary Turkish Dictionary (CTD) provides two 

meanings for af. The first meaning is forgiving a crime, a mistake or a wrongdo-

ing. Accordingly, this first meaning of af is in line with the topic of this study, 

namely forgiveness. On the other hand, the second meaning of af in Turkish re-

fers being dismissed from a duty, which does not fit the forgiveness meaning in 

English.  

Then, examining af in Kubbealtı Dictionary (KD) reveals four meanings. 

The first meaning is forgiving, not-punishing a crime, a mistake or a wrongdo-

ing, which is in line with the first meaning in CTD and also the topic of the cur-

rent study. The second meaning is tolerating someone, or being tolerated. The 

third meaning is in line with the second meaning in CTD, which is being dismis-

sed from a duty, job. The fourth meaning refers the usage of af in law, which is 

the remission of punishment. Finally, I believe it is very important to note that 

the affedersiniz word in Turkish, which is derived from af and naturally related 

with affetme, means to apologize. Accordingly, it can be claimed that there is 

linguistically a natural relation between forgiveness and apology in Turkish. 

Affetme 

As the main goal of this section, directly examining forgiveness (affetme) 

in the dictionary reveals that CTD provides only one meaning for affetme which 

is forgiveness and it is completely in line with the topic of this study. On the 

other hand, KD did not provide any output for affetme, but provided output for 

the synonym of affetme in Turkish which is affetmek, and this will be explained 

in the following part. 

Affetmek 

As a linguistic information, affetmek in Turkish is a sort of synonym of af-

fetme. Therefore, I also examined affetmek in this section. Looking up the word 

affetmek in CTD reveals three meanings. The first meaning is forgiveness which 

is the same as affetme in CTD, and also in line with the topic of the current study. 

The second meaning is tolerating someone. The third meaning is letting some-

one leaving his/her duty; in other words, this meaning is related with dismissal.  

Additionally, KD reveals two direct meanings. The first one is the same 

with CTD, which is forgiveness. However, KD also provides details about the 

areas of forgiveness. To make it clear, while the first area is related with forgi-

ving a crime, a mistake or a wrongdoing –which is also in line with af mentioned 

before-, the second area is related with forgiving a sin [by God], namely forgive-
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ness in religion. In addition, as the second meaning of affetme in KD, it was re-

vealed that it refers tolerating someone, which is same as the second meaning 

in CTD and also parallel to af mentioned before. 

Bağışlama and Bağışlamak 

In Turkish, the word of bağışlama and bağışlamak are also used very com-

monly as a synonym of affetme in the meaning of forgiveness. Therefore, I think 

examining the meanings of bağışlama and bağışlamak in the dictionaries are 

also fruitful when examining forgiveness in Turkish. To begin with, bağışlama 

in CTD refers two meanings. The first meaning is forgiveness. However, here, 

bağışlama refers forgiveness in two different areas that are forgiveness in indi-

vidual level and forgiveness in religion as affetmek was given in KD and as men-

tioned before. In fact, regarding the forgiveness in religion, the words of mağfi-

ret, gufran were used to explain bağışlama, and these words directly comes from 

Arabic to Turkish as they are clearly refer God’s forgiveness. In addition, the se-

cond meaning of bağışlama in CTD is donation, which means different from for-

giveness. On the other hand, KD did not provide any output for bağışlama, but 

provided output for the synonym of bağışlama in Turkish which is bağışlamak, 

and this will be explained in the following part. 

Regarding the bağışlamak, CTD provides four meanings. The first mea-

ning is donation. The second meaning is forgiving, not punishing after a wrong-

doing, which is in line with the current study’s topic. The third meaning is dis-

missal from a duty, and the fourth meaning is tolerance. Additionally, KD also 

gives four meanings for bağışlamak, which mostly overlap with CTD. The first 

meaning in KD is donation. The second meaning is providing. The third meaning 

is forgiving, not punishing which fits the topic of the current study. The fourth 

meaning is related with religious context, which refers God lets someone live 

rather than die, which also emphasizes God’s power and strength.  

After examining the meaning of forgiveness in Turkish through CTD and 

KD, it will be also fruitful to examine forgiveness in other kinds of specific dicti-

onaries such as etymology, proverbs, idioms and slang dictionaries to deepen 

the understanding of forgiveness in Turkish language. Accordingly, next section 

continues with the findings in the aforementioned sources. 

 

5. FORGIVENESS IN ETYMOLOGY DICTIONARY 

In order to examine forgiveness in Turkish further, Nisanyan’s (2012) ety-

mology dictionary of Turkish was used. The aforementioned forgiveness key 

words in Turkish, namely, af, affetme, affetmek, bağışlama, bağışlamak and even 
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mağfiret, gufran were looked up in the dictionary. It was found that only the 

words of af, bağışlamak, mağfiret and gufran are present in the dictionary. To 

begin with the af, the dictionary states that af in Turkish comes from afv in Ara-

bic and it refers remission of punishment, which is in line with the forgiveness 

context. Secondly the dictionary explains bağışlamak, but surprisingly only in 

the meanings of donation and granting. Finally, the etymology dictionary states 

mağfiret and gufran, both of which have come from Arabic to Turkish language, 

they are synonyms, and they refer God’s forgiveness. 

 

6. FORGIVENESS IN PROVERBS DICTIONARY  

Forgiveness in Turkish proverbs were examined via Aksoy’s (2014) Tur-

kish proverbs dictionary. Examination was conducted through two ways. In the 

first way, it was aimed to find proverbs that includes forgiveness-related Tur-

kish keywords (e.g., af, affetme, affetmek, bağışlama, bağışlamak). This examina-

tion revealed that no proverbs were found which includes the forgiveness or 

forgiveness-related aforementioned words.  

In the second way, the dictionary was also reviewed contextually in order 

to find out the proverbs that are related with forgiveness. The contextual exami-

nation of forgiveness in the dictionary revealed three proverbs that are so-

mewhat related with forgiveness. It can be claimed that the main point of these 

three proverbs refers forgiving or not punishing someone who asks for mercy. 

Since the translation of proverbs may cause loss in meaning, both English trans-

lated forms and Turkish original forms of these proverbs are given below: 

Sword is not to be lifted for the one who begs for mercy (Aman diyene kılıç 

kalkmaz) 

The bowed head is not to be cut off (Eğilen baş kesilmez) 

The fight is not to be prolonged when the other person begs for mercy (İş 

amana binince kavga uzamaz) 

 

7. FORGIVENESS IN IDIOMS DICTIONARY  

Forgiveness in Turkish idioms were examined via Aksoy’s (2015) Turkish 

idioms dictionary. Similar to the process of proverb examination mentioned 

above, firstly, it was aimed to find idioms that include forgiveness-related Tur-

kish keywords (e.g., af, affetme, affetmek, bağışlama, bağışlamak). Although few 

idioms were found, none of them were related with forgiveness but related with 

the other meanings of the words (e.g., Adınızı bağışlar mısınız? that means as-

king one’s name; Allah bağışlasın that means may God protect the one that is 
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significant for you such as your child; Canını bağışlamak that means letting so-

meone live when there was an opportunity to kill that person). 

Secondly, the contextual examination of forgiveness in the dictionary was 

conducted. It was found two idioms which are somewhat related with forgive-

ness and therefore one cannot claim that they are fully related with forgiveness. 

These two idioms refer the same meaning, which can be interpreted as asking 

for mercy and forgiveness after realizing a defeat. Similar to the proverbs men-

tioned before, since the translation of idioms may cause loss in meaning, both 

English translated forms and Turkish original forms of these idioms are given 

below: 

[after resistance] Begging for mercy (Amana gelmek) 

Begging for mercy (Aman dilemek) 

 

8. FORGIVENESS IN SLANG DICTIONARY 

Finally, in order to examine forgiveness in Turkish further, Aktunc’s 

(2015) Turkish slang dictionary was investigated. Unfortunately, the review of 

the dictionary did not reveal any slang that is about forgiveness.  

 

9.  CONCLUSION 

Forgiveness is an important topic and this study aims to examine forgive-

ness in Turkish. In detail, this study aims to examine how forgiveness takes 

place in Turkish through various dictionaries and discuss the revealed points 

within the framework of honor culture. In this regard, two well-known online 

dictionary sources (i.e., Contemporary Turkish Dictionary of the Turkish Langu-

age Association and Kubbealtı Dictionary) and four different types of printed 

dictionaries (i.e., etymology dictionary, proverbs dictionary, idioms dictionary, 

and slang dictionary) were used. In other words, document analysis data collec-

tion method was used and content analysis was conducted as the research met-

hod. 

In order to examine forgiveness (affetme) through dictionaries in detail, 

other Turkish words closely related with affetme were also examined. The dic-

tionary findings about forgiveness in Turkish revealed two themes which are i) 

forgiveness in individual level, and ii) forgiveness in religion. To make it clear, 

while forgiveness in individual level generally refers forgiving, not-punishing a 

crime, a mistake or a wrongdoing; forgiveness in religion refers God’s forgive-

ness and it emphasizes God’s power and strength. In addition, analysis also in-

dicated a natural relation between forgiveness and apology in Turkish, as well. 
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Moreover, the investigation of forgiveness in the dictionaries of proverbs, idi-

oms, and slang indicated that forgiveness exist in limited numbers in these so-

urces. To make it clear, while the few proverbs were about forgiving or not pu-

nishing someone who asks for mercy, few idioms were about asking for mercy 

and forgiveness after realizing a defeat. 

Regarding the honor culture, since the members of honor culture protect 

their honors at all costs (Pitt-Rivers, 1966) and retaliation is important (Leung 

& Cohen, 2011), insults such as significant wrongdoings are not tolerated and 

people are likely to respond violently in these situations (Elgin, 2013). In fact, 

violent respond to insult in honor cultures may be seen as necessary because 

otherwise person may be seen as weak or person may be seen as someone who 

deserves the insult (Pitt-Rivers, 1977). Accordingly, it can be claimed that forgi-

veness is perceived as difficult (for the perception of forgiveness in Turkey as 

difficult, see also Elgin, 2022) and it may not occur frequently in the honor cul-

tures. In this regard, the limited existence of forgiveness in the Turkish dictio-

naries of etymology, proverbs, idioms and slang and the contextual understan-

ding of forgiveness in these dictionaries as the last option may be seen as a sup-

port for the claim that forgiveness is not central, not common, it is perceived as 

difficult and it occurs rarely in Turkey as an honor culture member. 

On the other hand, like many scientific studies, this study is not free from 

limitations. To begin with, the study was conducted on the basis of qualitative 

research paradigm; which in turn, inevitably some subjectivity may have occur-

red during the analyses. In addition to this, since only one researcher conducted 

the study, no inter-rater reliability score was present. Therefore, future studies 

conducting similar studies with more than one rater and providing inter-rater 

reliability score would increase both the reliability and the validity of the stu-

dies. Another limitation is the number of documents examined in this study. For 

instance, regarding the printed sources, four printed dictionaries (i.e., etymo-

logy, proverbs, idioms and slang dictionaries) were used in this study. Accor-

dingly, it is certain that examining forgiveness in Turkish in future studies via 

more variable document sources such as Ottoman-Turkish Dictionary and Tur-

kish related Dictionaries covering previous centuries, and with higher sample 

sizes of documents in detail would be beneficial for both increasing the validity 

of the current study’s findings and making significant contributions to the social 

science literature.  
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