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Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı’na Girişi ve Bulgaristan’ın
Önemi

Ökkeş NARİNÇ

Özet
Birinci Dünya Savaşı, sömürgecilik yarışı ve bölgesel çatışmalar nedeniyle orta çıkmış küresel
bir savaştır. Savaşta iki ayrı taraf bulunmaktadır. İtilaf grubu olarak isimlendirilen taraf yani
müttefikler; İngiltere, Fransa ve Rusya’dan oluşmuşken, İttifak grubu yani merkezi kuvvetler
ise sadece Almanya’dan ibarettir. Neden bu şekilde bir sınıflandırma yapıldığını ise I. Dünya
Savaşında İttifak grubunun merkezinde Almanya’nın var oluşu ve emir komuta zincirinin
tamamen onun tarafından kontrol edilmesinden anlaşılabilir. Osmanlı Devleti savaşa Almanya
ile müttefik olarak katılmıştır. Bulgaristan da savaşa Almanya ile müttefik olarak katılmıştır.
Her iki devletin müttefiki Almanya’dır ve aralarındaki iletişimi yine Almanya sağlamaktadır.
Osmanlı Devleti’nin savaşa girişi Almanya’nın cepheleri genişletme isteği nedeniyle,
Bulgaristan’ın savaşa girişi ise Sırbistan’a karşı Avusturya-Macaristan ve Alman birliklerine
destek sağlamak ve Rusya’ya karşı Avusturya-Macaristan’ı rahatlatmak, Viyana-İstanbulBağdat arasında kesintisiz bir ulaşım ağı kurmak amacıyla sağlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: I. Dünya Savaşı, Almanya, Osmanlı Devleti, Bulgaristan.
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Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı’na Girişi ve
Bulgaristan’ın Önemi

The Introduction of The Ottoman State to The First World War and The
Importance of Bulgarıa

Abstract
The First World War is a global war that broke out due to the colonial race and regional
conflicts. There are two different sides in the war. The party that is called the alliance group,
that is, the allies; While it consists of England, France and Russia, the Alliance group, that is,
the central forces, consists only of Germany. The reason why such a classification was made
can be understood from the existence of Germany at the center of the Alliance group during the
First World War and the chain of command being completely controlled by it. The Ottoman
Empire participated in the war as an ally with Germany. Bulgaria also joined the war as an ally
with Germany. Germany is the ally of both states and Germany also maintains the
communication between them. The entry of the Ottoman Empire into the war is due to
Germany's desire to expand the fronts, while Bulgaria's entry into the war is to provide support
to Austria-Hungary and German troops against Serbia and to relieve Austria-Hungary against
Russia, It is provided to establish an uninterrupted transportation network.
Keywords: World War I, Germany, Ottoman State, Bulgaria.
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Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı’na Girişi ve
Bulgaristan’ın Önemi

Osmanlı Devleti, Almanya ile ittifak yapmasına rağmen, savaşın başlamasında
tarafsızlığını ilan etmişti. Ancak, Alman ordularının Fransa tarafından Marne’de durdurulması
ve Avusturya-Macaristan’ın Rusya karşısında zor duruma düşmesi üzerine, artan Alman
baskıları sonucu Osmanlı Devleti savaşa girmiştir.1 Osmanlı Devleti Almanya’nın yanında
savaşa girmiş olmasına rağmen2, aralarında herhangi bir kara bağlantısı yoktu. O tarihte
Avrupa’da Osmanlı ile karadan sınırdaş olan tek devlet Bulgaristan idi. Üstelik Sırbistan’ın
Avusturya’ya direnmesi, bu bağlantının kurulmasını daha da güçleştiriyordu.3 Böylece Osmanlı
Devleti, Almanya’dan arzu ettiği yardımı alamıyordu.4 Osmanlı Devleti’nin savaşa
katılmasından sonra, Bulgaristan’ın önemi artmış, savaşan taraflar arasında kilit bir ülke
konumuna gelmiştir. Bu devlet Üçlü İttifak saflarında savaşa katılırsa hem Balkanlarda
Sırbistan’a karşı yeni bir cephe açılmış olacak, hem de Almanya, Avusturya ve Osmanlı Devleti
arasında doğrudan bağlantı kurulabilecekti. Buna karşılık eğer karşı tarafın yanında savaşa
girerse, Üçlü İtilaf devletleri Balkanlarda bir köprübaşı elde etmiş olacaktı. 5 Osmanlı
Devleti’nin savaşa girdikten sonra Boğazları uluslararası ulaşıma kapatması üzerine, İtilaf
Devletleri Boğazlar ve İstanbul’a hâkim olmak suretiyle Osmanlı’yı savaş dışı bırakarak
Rusya’nın ihtiyaç duyduğu yardımı yapmak amacıyla Çanakkale cephesini açmışlardı. İtilaf
Devletleri böylece elde edecekleri başarı ile henüz savaşa katılmamış olan Balkan devletleri
üzerinde etkili olmayı planlamaktaydılar. Bu bağlamda Bulgaristan’ı Üçlü İtilaf’a dâhil etmeye
çalıştılar. Bulgaristan’ın toprak kayıplarını dikkate alarak, eğer Bulgaristan İtilaf Devletleri
safına geçerse, 1913’te kaybettiği toprakları verme vaadinde bulundular. Ancak bu vaadin

Almanya ittifak imzalanır imzalanmaz Osmanlı Devleti’nin Rusya’ya savaş ilan etmesini istemiş, fakat Osmanlı tarafsızlığını
ilan etmişti. Ancak Marne yenilgisinden sonra Almanya, Osmanlı’yı savaşa girmesi için zorlamıştır. Bu amaçla; Alman
Genelkurmayı, İstanbul’daki Alman askerî heyetine ve ataşesine “Donanmanın gösteri gezisi münasebetiyle Rusya ile bir olay
çıkarması, Türkiye’nin harbe sürüklenmesini yaratacak bir olay” hazırlanması talimatını vermiştir. Bu talimattan sonra
Almanya, Osmanlı’ya iki milyon TL borç vermiş; Goeben ve Breslau gemilerinin komutanı Amiral Souchon’a Enver Paşa
tarafından emrine verilen Osmanlı filosu (iki Alman zırhlısı dâhil) ile Karadeniz’e açılması talimatı verilmiştir. Sonuçta Amiral
Souchon komutasındaki Osmanlı filosunun 29-30 Ekim 1914’te Karadeniz’deki Odesa, Sivastopol ve Novorossysk gibi Rus
limanlarını bombalaması ve bazı Rus gemilerini batırması ile Osmanlı Devleti fiilen savaşa girmiş oldu. Geniş bilgi için bk.
Mustafa Çolak, Alman İmparatorluğu’nun Doğu Siyaseti Çerçevesinde Kafkasya Politikası (1914-1918), Ankara, 2006, s. 5154.
2 Almanya, Osmanlı Devleti’ni savaşa girmesi için zorlarken beklentilerini şöyle özetleyebiliriz: Osmanlı Devleti’nin
Kafkasya’da Ruslara ve Mısır’da İngilizlere karşı harekete geçerek, mümkün olduğu kadar Rus ve İngiliz ordusunu üzerine
çekerek Orta Avrupa’da zor durumda olan müttefiklerinin yükünü hafifletmek. Ege ve Akdeniz’de İngiliz ve Fransız
donanmaları hâkim olduğundan Boğazları korumak ve Rusya ile olan bağlantıyı kesmek. Osmanlı Hilafeti’nin manevi gücünü
kullanarak İngiliz ve Fransız sömürgelerindeki Müslümanları ayaklandırmaktır. Fahir Armaoğlu, 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi
(1914-1980), 4. B. Ankara, 1987, s. 111, Mustafa Çolak, Alman İmparatorluğu’nun Doğu Siyaseti Çerçevesinde Kafkasya
Politikası (1914-1918), Ankara, 2006, s. 54-55, Cezmi Eraslan, “I. Dünya Savaşı ve Türkiye”, Türkler, C 13, Yeni Türkiye
Yay., Ankara, 2002., s. 343.
3 Stefanos Yerasimos, Milliyetler ve Sınırlar, Çev: Şirin Tekeli, İletişim Yay., İstanbul, 1994, s. 72.
4 Mustafa Çolak, “Almanya’nın Osmanlı İmparatorluğu’na Yardım Çabaları”, Türkler, C 13, Yeni Türkiye Yay., Ankara, 2002,
s. 377-383.
5 Haluk Ülman, Birinci Dünya Savaşı’na Giden Yol ve Savaş, 2. B., Ankara Üniversitesi SBF Yay., Ankara, 1973, s. 237.
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gerçekleşebilmesi Romanya, Sırbistan ve Yunanistan’dan toprak alınmasına dayalıydı. Bu
sebeple Bulgaristan’la görüşmeleri bir çözüm bulma ümidiyle devam etti.6
Çanakkale cephesinin açılması Osmanlı Devleti’ni güç durumda bıraktığı gibi, askeri
açıdan da zayıflatmıştı. İtalya’yı da 20 Mayıs 1915’te saflarına katan İtilaf Devletleri,
Çanakkale’yi geçerlerse bölgedeki dengeler değişebilirdi. İtilaf Devletleri’nin Çanakkale
Boğazı geçilip donanma İstanbul’a yaklaştığında, Rusya’nın da kuzeyden harekâta
katılabileceğini bildirmesi7 ve Çar II. Nikola’nın halkına yayıldığı beyannamede, Rusya’nın
tarihi emellerini gerçekleştirme imkânının doğduğunu açıklaması8, Osmanlı devlet adamlarını
endişelendirmekteydi. Çünkü İstanbul’un kuzeyden ve güneyden kuşatılması tehlikesi
sebebiyle Bulgaristan’ın konumu sadece Almanya ile irtibatın sağlanabilmesi için değil,
Rusya’ya karşı İstanbul’un güvenliği bakımından da önemli hale gelmekteydi.
Böyle bir konjonktür içinde Bulgaristan’ın kararı, ülkenin hem Karadeniz ve Boğazlara,
hem de henüz mağlup edilememiş bulunan Sırbistan’a olan kara sınırlarından dolayı iki blok
açısından da büyük önem taşıyordu. Üstelik Bulgaristan’ın kararı, hangi tarafla ittifaka gireceği
hâlâ belirsiz olan Yunanistan ve Romanya’yı da etkileyebilecekti.9
Bu siyasî ve askerî şartlar içinde Bulgaristan her iki tarafla da görüşmeleri sürdürerek
pazarlık gücünü artırmak ve İkinci Balkan Savaşı sonunda kaybettiği toprakları tekrar
kazanmak istiyordu. Sırbistan, Romanya ve Yunanistan’dan istediği toprakları (Kavala,
Makedonya, Dobruca) alabilmek için İtilaf cephesinin mağlup olması gerektiğini biliyordu. Bu
sebeple İngiltere’nin temmuz ayında tekrarladığı teklif üzerinde tereddüt etmekteydi.10 Ayrıca
Rusya’nın Sırbistan’a yardım yapacağını düşünüyordu.11
Diğer taraftan Osmanlı, Almanya ve Avusturya Bulgaristan’ı kazanmaya, böylece
Sırbistan’ın yenilip İstanbul-Berlin yolunun açılmasına büyük önem veriyorlardı. Bunu
gerçekleştirmeleri halinde kendi aralarında güvenli bir ulaşım sağladıkları gibi, Rusya’nın da
müttefikleri ile olan geniş ve güvenli hat kapatılmış olacaktı. Bu amaçla yapılan OsmanlıBulgar görüşmelerinde Bulgaristan Maslahatgüzarı Koluşeff; savaşta tarafsızlıklarını muhafaza
etmelerine karşılık Midye-Enez hattının öte tarafındaki Edirne vilayeti arazisinin kendilerine
verilmesini talep etmiş, ancak reddedilmiştir.12 3 Temmuz 1915 tarihinden itibaren devam eden
Yusuf Hikmet Bayur, Türk İnkılabı Tarihi, C III, K:1, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1983, s. 230-231, 235-236.
Ali Ata Yiğit, “Çanakkale Savaşları’nın Ortaya Çıkardığı Stratejik Bir Zorunluluk: Osmanlı-Bulgar Hudut Tashihi
Antlaşması”, Bilig, S 63 (Güz 2012), s. 273.
8 Akdes Nimet Kurat, Rusya Tarihi, Başlangıçtan 1917’ye Kadar, s. 246-247
9 Barbara Jelavich, Balkan Tarihi, C 2, Küre Yay., İstanbul, 2006, s. 125.
10 Yiğit, a.g.m.
11 Jelavich, a.g.e., s. 125.
12 Halil Menteşe’nin Anıları, Hürriyet Vakfı Yay., İstanbul, 1986, s. 216-217.
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Türk-Bulgar müzakerelerinde; Halil Bey ciddi bir karşılık olmadan arazi terk etmenin mümkün
olmadığını belirterek, Bulgaristan’ın Almanya ve Avusturya ile ittifak yapması, savaşa iştirak
etmesi ve mühimmatın Bulgaristan’dan serbestçe geçmesi karşılığında Kandiköy ve Şahincik
arasındaki hattın batısında kalan toprakların Bulgaristan’a verilebileceğini belirtmiştir.13 Ancak
daha fazla toprak talebinde bulunan Bulgar yetkililer karşılığında ülkelerinden mühimmatın
serbestçe geçmesini kabul etmekle beraber, savaşa katılmakta isteksiz davranıyorlardı. Esasen
bu sırada Bulgaristan’ı işi ağırdan almaya ve tereddüde sevk eden Çanakkale savaşları idi. İtilaf
Devletleri Çanakkale’yi geçerlerse bölgedeki dengeler değişebilirdi. Bu sebeple Bulgaristan,
Çanakkale Savaşları’nın sonucunu beklemeyi tercih etti. Nihayet Yarbay Mustafa Kemal
komutasında 7/8 Ağustos 1915’te kazanılan Anafartalar zaferi Çanakkale savaşlarının kaderini
değiştirirken, Bulgaristan da Osmanlı hükümeti ile anlaşmanın daha doğru olacağına karar
vermiştir.14 Sonunda Bulgaristan; Almanya, Avusturya ve Osmanlı Devleti ile tekrar
görüşmelere başladı. Görüşmeler sonunda, Osmanlı Devleti ile Bulgaristan arasında 3 Eylül
1915 tarihinde imzalanan Osmanlı-Bulgar Hudut Tashihi Antlaşması ile Meriç’in batısında
kalan, Cisri Mustafa Paşa, Karaağaç ve Dimetoka’yı içine alan ve Enez’e kadar Meriç kıyısında
dar bir şerit oluşturan 200 km2 civarında bir arazi Bulgaristan’a bırakılmıştır.15
Halil Bey anılarında; İtilaf Devletleri’nin Çanakkale’ye yeni birlikler sevk etmeleri ve
müttefiklerinin tavsiyesi üzerine Bulgaristan’ın teklifinin kabul edildiğini belirtmektedir.16
Türk-Bulgar Antlaşması’na paralel olarak Bulgaristan yine 6 Eylül 1915 tarihinde Almanya ve
Avusturya ile imzaladığı antlaşmalarla 35 gün içinde Sırbistan’a karşı savaşa girmeyi kabul
etmiştir. Bulgaristan’a savaşa girmesine karşılık, Sırbistan Makedonya’sı verilecekti. Buna
ilaveten Romanya ve Yunanistan İtilaf Devletleri’nin yanında savaşa girerlerse, Dobruca ve
Yunan Makedonya’sı da Bulgaristan’a verilecekti. Bu durum Ayastefanos Antlaşması ile
sınırları çizilen Büyük Bulgaristan’ın yeniden ihyası anlamına geliyordu.17 Bu antlaşmalardan
sonra Bulgaristan 12 Ekim 1915 tarihinde Sırbistan’a savaş ilan etti. Böylece iki ateş arasında
kalan Sırbistan, daha sonra da İtilaf Devletleri yanında savaşa giren Romanya yenilmiş, böylece
Balkanlardan geçen Berlin-İstanbul ekseni kurulmuştur.18 Buna karşılık Selanik’e asker çıkaran
Halil Menteşe’nin Anıları, Hürriyet Vakfı Yay., İstanbul, 1986, s. 218-219.
Liman von Sanders; “Anafarta çıkarması büyük ölçekte tertip edilmiş bir teşebbüstü. Maksat, Çanakkale Boğazı’nı karadan
müttefiklere açmak ve aynı zamanda 5. Ordunun bağlantılarını koparmaktı. Başarabilmiş olsalardı, İngiliz ordusuyla müttefik
donanmasının İstanbul’a doğru yürümelerine karşı bir engel kalmazdı. Bu takdirde ise, Bulgaristan’ın tarafsızlıktan çıkması ve
bizimle kader birliği etmesi herhalde ihtimal dışıydı.” demektedir. Limon von Sanders, Türkiye’de 5 Yıl, Çev: M. Şevki
Yazman, İstanbul, 1968, s. 113.
15 Yusuf Hikmet Bayur, Türk İnkılabı Tarihi, C III, K:1, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1983, II. Kısım, s. 480-481;
Tevfik Bıyıklıoğlu, Trakya’da Milli Mücadele, C 1, 2. B. , TTK Yayınları, Ankara, 1987, s. 105-107.
16 Halil Menteşe’nin Anıları, s. 221.
17 Görüşmeler ve antlaşma için bkz. Bayur, a.g.e., II. Kısım, s. 482-486; Armaoğlu, a.g.e., s. 119; Jelavich, a.g.e., s. 125.
18 Yerasimos, a.g.e., s. 72.
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İtilaf Devletleri de Balkanlarda bir hareket

üssü

elde etmişler, ancak kuzeye

ilerleyememişlerdir. Bulgaristan’ın savaşa girmesi ve Osmanlı Devleti’nin de kuvvet sevk
etmesi ile 1916 yılında Galiçya’da Rus orduları durdurulmuş, Romanya ateşkes imzalamaya
mecbur kalmıştır.19 Berlin-İstanbul bağlantısının kurulmasından sonra Almanya ve AvusturyaMacaristan’dan Osmanlı Devleti’ne güvenli bir şekilde askeri yardımlar gelmeye başlamıştır.20

Bıyıklıoğlu; Romanya’ya karşı düzenlenen ortak taarruzda Bulgarların Türk askeri yardımına karşılık Batı Trakya’nın bir
kısmını veya hepsini Osmanlı Devleti’ne geri vereceklerini vaat etmelerine rağmen, savaş içinde bu vaatlerine dair bir anlaşma
yapmaya yanaşmadıklarını belirtmektedir. Bıyıklıoğlu, a.g.e., s. 108.
20 Mustafa Çolak, “Almanya’nın Osmanlı İmparatorluğu’na Yardım Çabaları”, Türkler, C 13, Yeni Türkiye Yay., Ankara,
2002, s. 383; Sanders, a.g.e., s. 121.
19
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Birinci Dünya Savaşı Öncesi Bir Askeri Ataşenin Analizi
Ökkeş NARİNÇ

Özet
Birinci Dünya Savaşı küresel anlamda yaşanmış ilk büyük savaştır. Savaşın ortaya çıkış
serüveni ise bölgesel bir çıkar ve çatışma denkleminden öte bir durum değildir. Dış politik
amaçlar üzerinden değerlendirildiğinde hala bitmemiş bir hesaplaşmanın görüldüğü Balkan
coğrafyası, bu coğrafyadaki hesaplaşmadan kendi hesabına daha büyük bir amacı hedefleyen
işgalci devletler ve geçmişin kudretli günlerinin hayalini kuran asırlık çınarlar…. Bu çerçevede
oluşan denklemi Balkanlı bir devletin İstanbul’daki Askeri Ataşesinin bölge devletlerinin
savaşta kim hangi tarafta yer alırsa ne kazanır ne kaybeder şeklindeki analizi daha anlamlı hale
getirmiştir. Diğer taraftan savaş sürecinde tarafların önceden tahmin edilmesi ve savaşın
sonuçları itibarıyla ortaya çıkan durumların devletlerin çıkarlarını ne şekilde etkilediği de o
günkü şartlarda yapılan analizin ilgili devlet açısından ne denli kıymetli olduğunu da ortaya
koyacaktır.
Anahtar Kelimeler: Birinci Dünya Savaşı, Balkan Devletleri, Askeri Ataşe, analiz.

Arş.
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Analysis of A Military Attacher Before The First World War

Abstract
The First World War is the first great war in the world. The advent of war is nothing more than
a regional equation of interest and conflict. The Balkan geography, where an unfinished
showdown is still seen when evaluated through foreign political purposes, the occupying states
aiming for a greater purpose on their own account than the reckoning in this geography, and the
centuries-old plane trees dreaming of the mighty days of the past…. The equation formed in
this framework made the analysis of the Military Attaché of a Balkan state in Istanbul as
whoever takes part in the war on which side of the war neither wins nor loses more meaningful.
On the other hand, predicting the parties during the war and how the situations that emerged as
a result of the war affected the interests of the states will also reveal how valuable the analysis
made in the conditions of that day was for the relevant state.
Keywords: The First World War, Balkan States, Military Attacher, analysis.
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Giriş
Konu başlığı içerisinde Bir Askeri Ataşe olarak ifade ettiğim isim Bulgaristan’ın
İstanbul’daki Askeri ataşesidir. Askeri Ataşeler (Askerî ataşe, dış temsilciliğe (ataşe) bağlı bir
askerî uzmandır. Bu makamda genellikle elçilikte görev yapan üst düzey bir askerî görevli
bulunur. Askerî ataşeler bağlı oldukları ulusal ordunun temsilcisi olarak elçiliğin askerî
danışmanlığını yaparlar ve bilgi toplarlar.)
Bu çerçevede I. Dünya savaşı öncesinde de savaş boyunca da Bulgar Askeri Ataşeler de
İstanbul’da Osmanlı Devleti hakkında birçok görüşmeler yaparak topladıkları bilgileri Bulgar
Genelkurmayına iletmiştir.
Peki, I. Dünya Savaşında İstanbul’da kaç Bulgar Askeri Ataşe görev yapmıştır?
Buna cevabımız savaş öncesi ve savaş boyunca İstanbul’da 3 Askeri ataşe görev
yapmıştır.
Todor MARKOV (Albay): 1916 Mayısında Bulgar ordusunda bir takım görev
değişiklikleri yaşanmıştır. Görev değişikliklerinin en dikkat çekicisi ise uzun bir süre
İstanbul’da görev yapmış olan Albay Todor Markov’un Ataşelikten tugay komutanı olarak
atanmasıdır. Bu çerçevede Akdeniz piyade tümeni komutanı Tuğgeneral İvan Kolev 1. Süvari
tümen komutanlığına, piyade süvarilerinin geçici komutanlığında bulunun süvari tümen
komutanı Albay İvan Stoykov 2. Süvari tümen komutanlığına, İstanbul’daki Askeri Ataşe
Albay Todor Markov ise 5. Süvari tugay komutanlığına atanmıştır.1 İstanbul’daki Bulgar
Askeri Ataşeliğine ise Binbaşı Dimitır Azmanov atanmıştır.2
Binbaşı Dimitır AZMANOV: 10 Aralık-23 Aralık 1916 tarihinde Enver paşanın
Makedonya ve Dobruca cephelerini ziyaretinde yanında bulunmuş, 12 Şubat 1917 tarihinde
görevden alınmıştır. Enver paşa’nın ziyareti hakkında yazdığı raporun görevden alınmasında
önemli bir etkisi vardır.
Yarbay İliya KABLEŞKOV: 19 Mart 1917 tarihinde göreve atandı. Kendisine aylık 120
leva maaş bağlanmıştır. Enver Paşa ile yaşadığı polemik ile bilinir.

TSVA, F. 40, Op. 2, Ae. 1565, s. 10.( ЦВА, Ф. 40, оп. 2, а. е. 1565, л. 10).Köstendil’deki Bulgar Genel Karargahından
Alman Hareket Ordusu Genel Karargâhına 5. Süvari Tugay komutanı olarak İstanbul’daki Bulgar Askeri Ataşe’nin tayin
edilmesi ile ilgili gönderilen emirname metni. 11 Mayıs 1916.
2 TSVA, F. 40, Op. 2, Ae. 525, s. 307.( ЦВА, Ф. 40, оп. 2, а. е. 525, л. 307).Binbaşı Azmanov’un İstanbul’a Bulgar Askeri
Ataşesi olarak atandığı Köstendil’deki Bulgar Hareket Ordusu Kurmay Başkanı Tuğgeneral Jostov’un 1 Haziran 1916 tarihili
telgrafından anlaşılmaktadır..
1

10

Birinci Dünya Savaşı Öncesi Bir Askeri Ataşenin Analizi

İstanbul’daki Bulgar Askeri Ataşesi Albay Markov’un 20 Temmuz 1914 tarihinde
Bulgar Genelkurmayına gönderdiği 132 numaralı raporda bu kader çizgisi üzerine önemli bir
analiz ortaya koyar. Bulgar Askeri Ataşesinin Balkanlar üzerine yaptığı değerlendirme, askeri
ve siyasi süreç ve savaşın neticesinde ortaya çıkabilecek sonuçlar açısından da önemlidir. Albay
Markov, eğer Avusturya-Sırbistan arasında başlayan savaşın yayılması engellenemez ve genel
savaş başlarsa, büyük güçler arasındaki bu mücadelede kimin başarılı olacağını ve Avrupa’da
nasıl bir siyasi değişikliğin ortaya çıkacağını bilmenin zor olacağı kanaatindedir. Aynı zamanda
genel savaşın patlak vermesi ile Türkiye’de dâhil küçük Balkan devletlerinin Üçlü İttifak ve
Üçlü anlaşmaya katılarak yapılacak mücadelede birtakım yükümlülükler almak zorunda
olacağını vurgulamıştır.3
Albay Markov’un yaptığı analiz Romanya, Türkiye, Yunanistan ve Bulgaristan
üzerinedir. Genel itibarı ile bu analizin içeriği ise şu şekildedir:
Romanya’ya dair Yapılan Diplomatik Değerlendirme
Romanya’nın şimdiye kadar hangi tarafa iştirak edeceği hala net değildir. Romanya
Eğer Rusya’nın yanında savaşa katılırsa savaş sonunda başarılı olması durumunda
Transilvanya’yı alacak, aynı zamanda Besarabya üzerinde de bir kısım topraklar elde
edebilecektir. Bu süreçte Rusya onu kendi tarafına çekmek için arkasında durmayacağı bir söz
vermiştir. Eğer Romanya, Rusya ile girdiği bu savaşta başarısız olursa o zaman kuzeydeki
topraklarının bir kısmı da dâhil Transilvanya’yı kaybedecektir. Fakat Romanya’nın yok olma
tehlikesi yoktur çünkü Avusturya, Romanya’nın büyük bir kısmını asimile edecek güç ve
konumda değildir.
Albay Markov’un Avusturya Askeri Ataşesi4 ile yaptığı özel bir görüşmede Avusturya
Ataşesi ona; Romanya eğer Avusturya ile aynı safta savaşa katılır ve savaştan galip çıkarsa o
zaman Romanya’nın bütün Besarabya ve belki Odesa’yı da alabileceğini dile getirmiştir. Fakat
başarısız olunması durumunda ise Rusya tarafından Romanya’nın tamamen yok olma tehlikesi
bulunmaktadır.
Görüldüğü üzere ilk durumda yani Rusya ile savaşa katılması halinde Romanya’nın
bağımsızlığı tehlikeye düşmezken kazancı az olacaktır. Romanya, Avusturya ile savaşa katılır
ve başarılı olursa çok kazançlı çıkacak, fakat başarısızlık durumunda yok olma tehlikesi ile

TSVA, F. 23, Op. 2, Ae. 298, l. 4, (ЦВА, Ф. 23, оп. 2, а. е. 298, л. 4). İnstitut Za İstoriya Pri BAN, Tsentralen Voenen Arhiv,
Bılgaro-Turski Voenni Otnoşeniya Prez Pırvata Sıvetovna Voyna (1914-1918), Sıbornik Ot Dokumenti, İzdatelstvo Gutenberg,
Sofiya 2004, s. 19.
4 Josef Pomiankowski
3
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karşı karşıya kalacaktır. Bu iki durumda ortaya çıkan netice ise Romanya’nın Rusya’nın safında
savaşa katılacağıdır.5
Türkiye’nin Konumu Hakkında Yapılan Değerlendirme
Eğer Türkiye savaşa Rusya’nın yanında girerse ve başarılı olursa sadece İran üzerinde
bir takım kazançlar elde edebilir, ayrıca Bulgaristan Rusya’nın karşısında olursa o zaman
Türkiye belki Bulgaristan üzerinde de bir takım kazanımlar sağlayabilir. Başarısızlık
durumunda ise Türkiye’ye karşı tehlike arz edecek durum çok fazla değildir. Çünkü karşı
cephedeki devletlerle sınır komşusu değildir. Türkiye’ye oluşabilecek en büyük tehlike ise
Almanya, İngiltere, Avusturya ve İtalya arasındaki ekonomik ayrılık durumunda Türkiye’ye
neredeyse hiç pay ayrılmamasıdır.
Türkiye, Üçlü İttifakla birlikte savaşa katılırsa ve başarılı olursa Bulgaristan ve
Avrupa’da kaybettiği topraklarını geri alabilecektir. Ekonomik açıdan ise Alman kolonisi olma
ihtimali yüksektir. Başarısızlık durumunda ise Türkiye tamamen yok olma riski altındadır.
Çünkü Rusya İstanbul’u almak için sabırsızlanmaktadır.
Türkiye, Rusya’nın yanında başarılı olursa kazancı az olacak ama mağlup olursa yok
olma tehlikesi yaşamayacak, Almanya ile aynı safta ve başarılı olur ise kazancı çok olacak ama
başarısızlıkta yok olma tehlikesi yaşayacaktır. Türklerde doğuştan gelen Rus korkusu vardır.
Savaşa Rusya’nın yanında katılsalar ve başarılı olsalar dahi Ruslar İstanbul’u kendilerinden
alacaktır. Bu korku aslında çok mantıklı ve makuldür. Çünkü Rusya için İstanbul her açıdan
büyük öneme sahiptir. Eğer Rusya savaştan zaferle çıkar, İngiltere’de ona mani olamazsa
herhangi bir insaf gözetmeksizin Türkiye’nin tavrı hesaba katılmayacak ve İstanbul Ruslar
tarafından alınacaktır. Bu durum karışında Türkler sadece Rusya’nın mağlup olmasını
isteyebilirler. Bu bağlamda Türkiye’nin konumu, ülkenin iç siyasi temayülleri de göz önüne
alındığında Almanya’nın yanı olmak durumundadır. Hali hazırda ülkenin akıbeti Cemal ve
Enver Beylerin ellerindedir. Çünkü Ordu onların kontrolündedir ve subaylar arasında da
Almanya’ya karşı büyük bir sempati mevcuttur.6
Yunanistan’ın İçinde Bulunduğu Durum Hakkında Yapılan Değerlendirme
Yunanistan’ın durumu özellikle karmaşık bir haldedir. Onun Üçlü İtilafa dâhil olması
tamamen coğrafi konumu nedeniyle zorla olmuştur. Eğer Yunanistan Üçlü İtilaf ile başarılı
olursa O, adaları ve Anadolu’nun bir kısmını alacaktır. Başarısız olması durumunda ise İtalya

5
6

TSVA, F. 23, Op. 2, Ae. 298, l. 4-5, (ЦВА, Ф. 23, оп. 2, а. е. 298, л. 4-5.)
TSVA, F. 23, Op. 2, Ae. 298, l. 5, (ЦВА, Ф. 23, оп. 2, а. е. 298, л. 5).
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Epirus’u, Avusturya Selanik’i alacaktır. Bu durumda Yunanistan savaş öncesi yıllara sahip
olduğu ile kalacaktır. Üçlü İttifak safında savaşa katılır ve başarılı olursa muhtemelen
Bulgaristan ve Makedonya üzerinde kayıplarını telafi edebilecektir. Başarısız olursa eğer,
Yunanistan için o zaman risk büyüktür. Türkiye ile Yunanistan’ın anlaşması için Almanya
tarafından büyük baskı yapılmaktadır. Eğer bu anlaşma başarılı olursa O zaman Yunanistan’da
Türkiye ile birlikte İtilaf grubuna karşı mücadele edecektir.7
Bulgaristan’ın Savaşta Ne Yapacağına Dair Yapılan Değerlendirme
Eğer Bulgaristan Üçlü İttifaka dâhil olur ve başarılı olursa Makedonya ve Sırbistan’ın
büyük kısmını alacaktır. Ama Bulgaristan’ın buraları alması için Avusturya’nın Selanik’e
saldırmayıp Makedonya’ya müdahale etmemesi gerekmektedir. Ayrıca Bulgaristan’ın İttifaka
katılması için Türkiye’ye bir takım tavizler vermesi gerekmektedir. Bunu da Ege denizinde
Kavala limanı dışındaki yerleri Türkiye’ye bırakarak gerçekleştirebilir. Eğer Bulgaristan İttifak
grubu ile katıldığı savaşta başarısız olursa Makedonya’yı unutmak zorundadır. Çünkü
Makedonya Sırbistan’a verilmiş olacaktır. En azından Burgaz ve Varna, Rusya tarafından işgal
edilmiş olacaktır. Böyle bir sonuç, Edirne vilayetini de Bulgaristan’ı da yarı bağımlı bir Rus
haline dönüştürecektir. Ki bunlar beklenebileceklerin en azı olacaktır.8
Bulgaristan Üçlü İtilaf grubunda savaşa girerse ve başarılı olursa Makedonya’nın bir
kısmını, Selanik, Serez, Drama’yı alacak ve Romanya’yı Dobruca’dan atması mümkün
olacaktır. Romanya ile ilgili oluşturulabilecek bu durum Rusya tarafından Albay Markov’a ima
edilmiştir.9
Eğer Bulgaristan Üçlü İtilaf ile başarısız olursa Türkiye tüm Batı Trakya ve Güney
Bulgaristan’ın büyük bir kısmını alacaktır. Yunanistan ise eski sınırlarına kadar
ilerleyebilecektir. Bu durumda Romanya Üçlü İttifakla hareket ederse Kuzey Bulgaristan’ı daha
da fazla yağmalayacaktır.10
Bulgaristan İttifak Güçleri ile başarılı olursa az kazanacak, başarısız olursa çok şeyi
riske atabilecektir. Ancak İtilaf Kuvvetleri ile başarılı olursa çok şey kazanıp, başarısız olursa
da çok şey kaybedecektir.11

TSVA, F. 23, Op. 2, Ae. 298, l. 6, (ЦВА, Ф. 23, оп. 2, а. е. 298, л. 6).
TSVA, F. 23, Op. 2, Ae. 298, l. 7, (ЦВА, Ф. 23, оп. 2, а. е. 298, л. 7).
9 Aynı belge.
10 TSVA, F. 23, Op. 2, Ae. 298, l. 8, (ЦВА, Ф. 23, оп. 2, а. е. 298, л. 8).
11 Aynı belge.
7
8
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Albay Markov sadece bu analizleri ortaya koymamıştır. Aynı zamanda askeri bir takım
mülahazalarda da bulunmuştur. Eğer Bulgaristan Üçlü İttifak grubunda, Romanya, Türkiye ve
Yunanistan Üçlü İtilaf grubunda olursa; bu denklemde Bulgaristan kaybetmiş olacaktır. Çünkü
bu şekilde Bulgaristan’a kimse yardım etme durumunda olmayacaktır. Sırbistan’a taarruz eden
Avusturyalı askerlerin büyük bir kısmı Rusya ve Romanya cephesinde olacakları için
Bulgaristan yalnız kalacak, bu da büyük bir tehlike oluşturacaktır. Ayrıca Sırbistan’a karşı tek
başına kalacak olan Bulgaristan, bütün Türk ve Yunan askerlerini, Romen askerlerinin de bir
kısmını karşılamak zorunda kalacaktır. Albay Markov Bulgaristan için en kötü denklemin bu
olduğuna ve bunun da imkânsız olduğuna inanmaktadır. Bu inancını sağlayan şeyin ise
Türkiye’nin Almanya ile ittifaka meyilli olduğunu bilmesidir.12
Eğer sadece Romanya ve Yunanistan Rusya ile birlikte hareket ederse, bu durumda
Bulgaristan kendisine karşı hareket edecek olan Romen ve Yunan askerlerine başarılı bir
şekilde karşılık verecek, aynı zamanda Türkiye’nin de yardımını alacaktır. Türkiye, Romanya
ve Yunanistan arasında yapılan ittifaka Bulgaristan’ın da dâhil olması durumunda ise
Bulgaristan kimse ile savaşmayacak ve kuvvetlerini yok etmeyecektir. Markov, Bulgaristan
için en uygun durumun da bu olduğunu belirtmiştir.13
Bulgaristan, Rusya’nın yanında savaşa dâhil olursa Rusya, Bulgaristan’a her durumda
askeri yardımda bulunacaktır. Buna göre; Romanya, Türkiye ve Yunanistan’ın Üçlü İttifak
grubunda bulunması halinde; Romanya’nın kuvvetlerinin büyük bir kısmı Rusya ile meşgul
olacaktır. Türk askerlerinin önemli bir kısmı Kafkas sınırlarını savunmak ile meşgul olacak,
diğer kısmı Rusya’nın Karadeniz’e yönelecek olan Rus filolarına karşı boğazları savunacaktır.
Türk askerlerinin nispeten sadece küçük bir kısmı Bulgaristan’a karşı sevk edilebilecektir. Bu
nedenle Bulgaristan’ın en ağır şartlarda dahi sadece bütün Yunan ordusu, Türk ordusu ve
Romenlerin bir kısmına karşı mücadele etmesi gerekebilecektir. Bu durum Bulgaristan’ın
üstesinden gelemeyeceği bir durum değildir. Eğer Romanya da Rusya’nın yanında bulunursa,
Bulgaristan kısa sürede Türkiye ile başa çıkabilecektir. Eğer Türkiye de Rusya ile birlikte olursa
(bu az bir ihtimaldir) veya tarafsız kalırsa, Yunanistan’ın Bulgaristan’a karşı hamle yapma şansı
yoktur.14
Eğer Bulgaristan, Rusya ve Romanya ile birlikte olursa, bu Bulgaristan için en uygun
pozisyon olacaktır. Askeri açıdan Bulgaristan’ın Rusya ile birlikte olmasının başka bir önemi

TSVA, F. 23, Op. 2, Ae. 298, l. 9, (ЦВА, Ф. 23, оп. 2, а. е. 298, л. 9).
Aynı belge
14 TSVA, F. 23, Op. 2, Ae. 298, l. 10, (ЦВА, Ф. 23, оп. 2, а. е. 298, л. 10).
12
13

14

Birinci Dünya Savaşı Öncesi Bir Askeri Ataşenin Analizi

de vardır. Eğer Rusya fazla askeri materyale sahipse Rusya’dan bu askeri malzemeler kolayca
Bulgaristan için alınabilecektir. Askeri açıdan Bulgaristan’ın kaderi komşularının tutumuna
bağlı olacaktır. Eğer komşu olan bu devletler aynı tarafta olurlarsa, Bulgaristan da dâhil,
neredeyse hiçbir risk oluşmayacaktır. Eğer Yunanistan, Romanya ve Türkiye Rusya’nın
yanında olur, Bulgaristan Avusturya’nın tarafında olursa, o zaman Bulgaristan hiç kimsenin
yardımını alamayacak ve yok olacaktır. Tam tersi söz konusu olursa eğer, Bulgaristan Rusya
ile birlikte olur, komşuları Avusturya’nın tarafında olursa bu durumda da Bulgaristan sınırlarını
hala koruyabilecektir. Çünkü Bulgaristan’ın iki güçlü komşusunun kuvvetlerinin büyük kısmı
Rusya ile meşgul olacaktır. Eğer Bulgaristan’ın komşularının sadece ikisi ona karşı olurlarsa,
Bulgaristan’ın durumu hala iyi olacaktır. Bu nedenle Bulgaristan için askeri açıdan en doğru
tercih Rusya’nın tarafında olmaktır. Bu tercih nedeniyle Rusya kazanırsa Bulgaristan da çok
şey kazanacak fakat Rusya kaybettiğinde ise Bulgaristan yok olacaktır.15
Bu mülahazalarda Bulgaristan tarafından dikkat edilmesi gereken en önemli nokta ise
savaşa katılan tüm devletlerin aşırı şekilde yorulacağı bu mücadelenin sonunda Bulgaristan’ın
askeri üstünlüğünü ve birliğini koruması gerektiğidir. Çünkü bu, birlikte savaşa katıldığı grubun
başarısızlığından dolayı Bulgaristan’da ortaya çıkabilecek kötü siyasi durumun iyileşmesine
önemli ölçüde etki edecek olan büyük bir kozdur. Albay Markov bu son mülahazanın diğer tüm
mülahazalar üzerinde hâkim olması gerektiğine inanmaktadır. Eğer Romanya, Rusya tarafında
savaşa girerse, Bulgaristan en azından onunla birlikte hareket etmeyi de düşünmelidir. Eğer
Bulgaristan bunu gerçekleştirirse askeri ve politik açıdan önemli bir avantaj sağlayabilir. Ayrıca
bu şekilde Rusya ve müttefikleri önemli bir desteğe de sahip olacaktır. Eğer Bulgaristan tarafsız
kalırsa bir yandan Yunanistan ve Türkiye, diğer yandan Romen ordusu Avusturya’ya karşı
kullanılabilecektir.16
Savaşın Başlaması ve Sonuç
Sırplar, Balkan savaşlarında Makedonya’yı ele geçirip Bulgaristan’ı yenilgiye
uğratınca, başı dönmüş zafer sarhoşluğu içerisindeydiler. Bulgaristan’ı yenince Avusturya’yı
da yenebilecekleri fikrine kapıldılar. Banat-Bosna, Hersek, Dalmaçya ve Hırvatistan’daki tüm
Sırp ve Hırvatların bir devlet içerisinde olacağı, 12-15 milyon nüfusa sahip büyük bir Sırbistan
Devleti hayalini kurmaktaydılar. 1914 yılının yazında Avusturya-Macaristan, Sırplara her türlü
duruma hazır olduklarını göstermek için Bosna’da askeri bir tatbikat düzenledi. Bu tatbikata
Veliaht Franz Ferdinand’da katıldı. 28 Haziran 1914 tarihinde “Genç Bosna” milli devrim

15
16

TSVA, F. 23, Op. 2, Ae. 298, l. 11, (ЦВА, Ф. 23, оп. 2, а. е. 298, л. 11).
TSVA, F. 23, Op. 2, Ae. 298, l. 12, (ЦВА, Ф. 23, оп. 2, а. е. 298, л. 12).
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örgütü, liseli Gavrilo Princip isimli genci silahla donatarak Saraybosna’ya gizlice gönderdi.
Veliaht ve Eşi sokaktan otomobili ile geçerken bu genç onların üzerine ateş açtı ve AvusturyaMacaristan Veliahtı Franz Ferdinand ve eşini öldürdü. Merkezi Kuvvetler ve İtilaf Devletleri
arasındaki uzlaşmaz çelişkileri belirleyen dramatik değişiklikler içinde Saraybosna krizi
patladı.


Avusturya-Macaristan bu Sırp darbesini cevapsız bırakmadı. Veliaht ve eşinin cenaze
işlemleri bittikten sonra 10 (23) Temmuz’da Sırbistan’a 48 saate kadar yerine
getirmesini istediği bir nota verdi.



Sırbistan’ın Avusturya-Macaristan topraklarının ilhak edilmesine yönelik her türlü
düşünceden vazgeçmesi ve bunun Sırp resmi gazetesinde yayınlanarak subaylara ve tüm
memurlara duyurulması



Canilere göz yuman ve onları teşvik eden subay ve memurların işten atılması ve
yargılanması



Avusturya-Macaristan’da geri alınması gereken Sırp toprağı bulunduğunu yazan tüm
ders kitaplarının imhası



Cinayette adı geçen tüm Sırpların soruşturulmasına ve soruşturma sırasında Avusturyalı
yetkililerin de bulunması



Avusturya için herhangi bir tehdit bulunduğunda Avusturya ordusunun Sırbistan’a
girişine her zaman izin verilmesi
Sırbistan, Avusturya-Macaristan’ın bu taleplerini bağımsızlığını tehdit ettiği için kabul

etmedi. Prens Aleksandır, Rus Çarına telgrafla eğer Rusya yardım etmezse Sırbistan’ın yok
olacağını bildirdi. Rusya’nın desteği ile Sırbistan, Avusturya’nın isteklerine itiraz etti. 25
Temmuz akşamı saat 18.00’da Avusturyalı diplomatik temsilci Belgrad’ı terk etti ve Avusturya
iki gün sonra 27 Temmuz 1914 tarihinde Sırbistan’a savaş ilan etti. Sadece 30 gün içinde
Avusturya-Macaristan ve Almanya, dünya savaşına kadar bölgesel Avusturya-Sırbistan ve
dolaylı olarak da rakip devletlerle çatışma başlattı. Avusturya, Sırbistan’a savaş ilan edince
Rusya da gizlice Avusturya’ya seferberlik ilan etti ve Almanya’dan Sırbistan’a karşı
savaşmaması için Avusturya’yı durdurmasını istedi. Almanya aracılık için söz verdi. İngiltere
ve Fransa aradaki gerginliğin savaşsız çözümlenmesi taraftarıydı. Almanya düşmanlarının
hazırlıksız olduğunu bildiği için aracılığını erteliyordu.
28 Temmuz 1914 tarihinde Avusturya-Macaristan Sırp krallığıyla diplomatik ilişkileri kesti ve
Habsburg bataryaları Belgrad’ı bombalamaya başladı.Almanya, Rusya’nın seferberlik ilan
ettiğini öğrenince 12 saat içinde seferberliği durdurmasını teklif etti. Rus generaller bu teklifi
reddetti. Bunun üzerine Almanya müttefiki Avusturya’yı savunmak için (1 Ağustos) Rusya’ya
savaş ilan etti.Bu dönemde Avrupa’nın iki süper gücü arasındaki savaş böylece başlamış oldu.
Rusya Sırbistan’ı Almanya ise Avusturya-Macaristan’ı korumak için karşı karşıya geldi.
Fransa, Rusya’nın müttefiki olması nedeniyle Almanya’ya savaş ilan etti. İngiltere ve
İtalya bekliyordu. Daha sonra Avusturya, Rusya’ya savaş ilan etti. Fransa ile savaşmak için
16
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Belçika sınırlarından geçme izni isteyen Almanya red cevabı alınca güç kullanarak oradan
geçme kararı aldı. Bu karar Belçika’nın tarafsızlığının ihlali anlamına geliyordu. İngiltere,
Almanya’nın anlaşmaları ihlal ettiği gerekçesiyle 1 Ağustos 1914 tarihinde Almanya’ya savaş
ilan etti. Aynı gün Rusya da Avusturya-Macaristan’a savaş ilan etti. İngiltere ise tüm dünyaya
küçük devletleri korumak için savaşa girdiğini ilan etti. Bu şekilde Batıda Almanya’ya karşı
Fransa, İngiltere ve Belçika sıralandı. Daha sonra İngiltere ile Avusturya ve Fransa ile
Avusturya karşılıklı olarak birbirlerine savaş ilan ettiler. Karadağ ve Sırbistan, Avusturya’ya
karşı birlikte savaş ilan ettiler. Doğuda Almanya ve Avusturya’ya karşı üç Slav devleti
sıralanmış oldu: Rusya, Sırbistan ve Karadağ Savaş için kutuplaşmalar kısa bir sürede karşılıklı
savaş ilanlarına dönüşmüştür. Büyük harp için artık cepheler kesinleşmiştir. Çok zor alınması
gereken kararlar hızlı bir şekilde alınıp ilan edilmiştir. Fakat hala pozisyonları net bir şekilde
belli olmayan birkaç devlet ise savaşın gidişatını takip etmekte ve dâhil olacağı grup için çok
temkinli davranmaktadır. Savaşın henüz başında safı belli olan ve temkini elden bırakmayan
Balkan devletlerinin durumu da bir nevi buna benzer bir haldedir. Tabiki yaşanan gelişmeler
üzerine her devlette olduğu gibi Balkan devletlerinde de askeri tedbirler üst seviyelere
çıkarılmıştır. Buna yönelik olarak Sofya’daki Alman Askeri Ataşesi Binbaşı Baron von der
Goltz Balkanlarda yaşanan kriz sonrası bölgede bir süredir Sırbistan ve Yunanistan’da büyük
ölçekli hareketlenmeler olduğunu bildirmiştir. Yunanistan, Makedonya’da yaklaşık 60-80.000
kişilik

iki

kolorduyu

hazırda

tutmaktadır

ve

Bulgar

sınırındaki

konumunu

da

güçlendirmektedir. Niş'teki Tuna ve Şumadiska tümenlerinin askerlerinin bir kısmı
Sırbistan’dan Üsküp’e taşınmıştır.
Sırbistan, sadece yeni eyaletlerinde 100.000’in üzerinde asker bulundurmaktadır. Bu
askeri sevkiyatlar ise yeni ele geçirilen topraklardan toplanan genç askerlerin eski Sırbistan’a
gönderilmesi ile devam etmiştir. Yeni topraklarda güvenliğin sağlanması için ise eski
Sırbistan’dan askerler yeni ele geçirilen bu topraklara gönderilmiştir. Bu bilgileri Bulgar
Genelkurmayı da teyit etmiştir. Bulgar ve Arnavut sınırında bulunan yeni Sırp topraklarında 18
eski Sırp alayı bulunmaktadır. Bulgaristan ise bu askeri sevkiyatlara karşılık Yunan sınırında
bulunan garnizonlarda birkaç vardiya artışı dışında herhangi bir önlem almamıştır. Haziran
ayının son günlerinde Yambol’daki 4. Bulgar Süvari alayı ile Sliven’deki 6. Topçu alayının
güneye gönderilmesi dikkate değer bir önlem olarak ele alınabilir.
Balkanlardaki askeri hareketliliğin giderek arttığı bu süreçte Bulgaristan’ın etrafında
oluşan ateş çemberine neredeyse kayıtsız kalması onun dış politikadaki tavrının dışa vurumu
olarak değerlendirilebilir.
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Türk Aşığı Radi Fiş ve Başyapıtı “Nazım Hikmet”
Tuğba GÜNÖR
Özet
Edebiyat alanında Rus-Türk ilişkilerinin başlangıcı ne yazık ki çok geç dönemlere (XIX. yy.
sonu – XX. yy. başı) tekabül eder. Ancak bu alanda sıkı çalışmalar yapan Türkolog ve Slavistler
aracılıyla, ilişkiler geç olarak etkileşime geçmesine rağmen çok hızlı bir şekilde gelişmeyi
başarır. Bu çalışmada bizler de öncelikle XX. yüzyılın Sovyet asıllı ünlü Türkolog’u Radi Fiş’in
genel hatlarıyla ülkemize bakış acısını ele almaya çalışacağız. Bu hususta onun kaleme aldığı
ünlü Türk kişilikleri ve en önemlisi de başyapıtı denebilecek ünlü Türk şairi Nazım Hikmet
Ran’ın yaşamını kaleme aldığı ‘Nazımın Çilesi’ (Eserin orijinal adı: ‘Nazım Hikmet’tir) adlı
eserinden söz edeceğiz. Kendisini neredeyse bir Türk gibi gören, ölümünden sonra Türk
topraklarında defnedilmek isteyen Türkolog Radi G. Fiş, gerek Türkolog’luğu, gerekse de
tercüman ve gazeteci kimliğiyle Türk edebiyatının Rusya’da tanıtılmasında çok önemli bir yere
sahiptir. Fiş’in üniversite yıllarında Türkoloji eğitimi almasıyla başlayan macerası, 1950 yılında
Nazım Hikmet Ran’la tanışmasının ardından iyice taçlanır. Çok yakın iki dost olan Fiş ve
Hikmet birbirilerinin hayatında çok önemli bir yere sahiptirler. Sanatçı edebi anlamda da Nazım
Hikmet’ten çok esinlenmiştir. Nazım Hikmet’in Türkiye ve Türk insanı hakkında anlattığı
hikâyeler onu mesleğinde daha da yetkinleştirmiştir. Fiş, Nazım Hikmet’e karşı beslediği büyük
sevgi ve saygıyla ünlü Türk şairin biyografini onu ağzından, ayrıntılı, hatta birçok açıdan
bilinmeyen yönleriyle kaleme almıştır.
Anahtar Kelimeler: Radi Fiş, Nazım Hikmet, Türkoloji, Nazım’ın Çilesi, çeviri
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Turkish Lover Radı Fis and His Chief Work “Nazım Hıkmet”

Abstract
The beginning of Russian-Turkish relations in the field of literature, unfortunately, corresponds
to very late periods (end of the 19th century - beginning of the 20th century). However, through
the Turcologists and Slavists who work hard in this field, relations manage to develop very
quickly. In this study, we will first try to deal with the perspective of Radi Fiş, the famous
Turcologist of 20th century Soviet origin, towards our country in general terms. In this regard,
we will talk about his famous Turkish personalities and most importantly his work titled
"Nazımın Çilesi" (The original name of the work is "Nazım Hikmet"), in which he wrote the
life of the famous Turkish poet Nazım Hikmet Ran, who can be called his masterpiece.
Turcologist Radi G. Fiş, who sees himself almost as a Turk and wants to be buried in Turkish
lands after his death, has a very important place in introducing Turkish literature in Russia, both
as a Turkologist, as well as as a translator and journalist. Fiş's adventure, which started with his
education in Turcology during his university years, was crowned after he met Nazım Hikmet
Ran in 1950. Fiş and Hikmet, two very close friends, have a very important place in each other's
lives. The artist is also very inspired by Nazım Hikmet in the literary sense. Stories of Turkey
and the Turkish people which were told by Nazim Hikmet, have been further empower his
profession. Fiş wrote the biography of the Turkish poet, famous for his great love and respect
for Nazım Hikmet, from his mouth, in detail and even in many ways unknown.
Keywords: Radi Fiş, Nazim Hikmet, Turkology, Nazim's Ordeal, translation
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“Ölümünden sonra beni yakın,
küllerimi de dostumun ülkesi Türkiye’ye götürün”
Bilindiği üzere yazınsal alanda Türk- Rus ilişkileri çok geç dönemlere denk
gelmektedir. Türkiye’de ilk Rus kültür ve edebiyatı uzmanları 1883 yılında, dönemin
aydınlamasının edebiyat aracılığıyla olacağını savunan Mehmet Murat Bey’in ve Ahmet Mithat
Efendi’nin destekleriyle Türkiye’de çalışmalarını resmi olarak başlatırlar. O dönemler
ülkemizde Rus dili ve edebiyatı alanında eğitim verilmemektedir. Bu nedenle bu süreci
Rusya’da eğitim almış, Rusya’nın kültürüne ve diline hâkim Türk edebiyatçılar yürütmüştür.
Mehmet Murat Bey (Mizancı Mehmet Murat, 1853-1917), Rusya’da eğitim almış ve ülkesine
dönünce çıkarmaya başladığı ‘Mizan’ adlı dergisinde Rusça asıllarından çevirdiği eserleri
yayımlamıştır. Mehmet Murat’ın dergisinde yayımladığı ilk çevirisi ünlü Rus yazar A. S.
Griboyedov’un (1795-1829) “Akıldan Bela” (Gore ot uma/1822-1824) adlı eseridir. Türk
okurların Rus edebiyatından tanıdığı ilk eser bu tiyatro oyunudur (Kolektif, 1980: 4025).
Mehmet Murat’ın bu faaliyetlerini Ahmet Mithat Efendi (1844-1912) de büyük bir özenle
devam ettirir. Tanzimat dönemi yazar, gazeteci ve yayıncılarından olan Ahmet Mithat Efendi,
Türkiye’de başlatılan çeviri hareketinin öncülerindendir. Yayıncısı olduğu ‘Tercüman-ı
Hakikat’ dergisinde hem kendisi tarafından hem de birçok dönem çevirmenleri tarafından
çevrilen başta Rus edebiyatı olmak üzere Dünya klasiklerinin çevirilerini yayımlamış ve
Türklerin, Dünya Edebiyatlarıyla tanışmasını sağlamıştır (Tanpınar, 2003: 445-474).
Türkiye’de Rus edebiyatının tanıtılmasında Türkler kadar Rus asıllı Türkologlar da
faaliyet gösterir. Odessa’dan İstanbul’a Türk yetkililerinin ısrarları üzerine yerleşen Kazan
valisinin eşi Türkolog Kontes Olga Sergeyevna Lebedeva (Türkçe mahlası Madam Gülnar’dır.
1854-1912) bu önemli isimlerden biridir. Dönem kaynaklarına bakıldığında Lebedeva’nın
Rusça aslından çevirdiği kitapların sayısının kırk bini bulduğu tespit edilmiştir. Bu
azımsanmayacak kadar önemli bir rakamdır. Lebedeva, ünlü Rus şairi A. S.Puşkin’i (17991837) Türk okurla tanıştıran ilk kişidir. Şair’in düz yazı eserleri olan “Tipi” (Metel’/ 1830) ve
‘Maça Kızı’ (Pikavaya Dama /1833) adlı öykülerini de özenle çevirmiştir. Bu şekilde başlayan
Türk- Rus edebi ilişkileri zamanla daha da hızlanmaya başlar. Birçok Slavist ve Türkolog aktif
olarak faaliyet gösterir (Aykut, 2006: 1-27).
Rusya’da ise Türkoloji alanında çalışmalar daha eski dönemlere denk gelir. Yirmi beş
kadar farklı Türk topluluğuna ev sahipliği yapan Çarlık Rusya’sı ve daha sonra Ekim
Devrimiyle isim değiştiren Sovyet Rusya’sı Türkoloji alanındaki çalışmalara ayrı bir önem
verir. Ruslar yazılı edebiyata geçmeye başladıkları X. Yy’dan beri Türk dili ve kültürü üzerinde
çalışmalar yaparlar. 1822 yılında ise Peterburg Üniversitesi Doğu dilleri adı altında Türkoloji
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bölümünü (Osmanlıca) resmi olarak açarlar. Osip Senkovski (1800-1858), Anton O. Muhlinski
(1808-1877) ve Vasilyi V. Radlov (1837- 1918) bu dönemlerin en öne çıkan Türkologlarıdır.
Ekim devriminden sonra ülkelerinden göç etmek zorunda kalan birçok Çarlık dönemi Rus
sanatçısı da göç yolları üzerinde olan Türkiye, Türk dili ve insanı hakkında Rus halkını adeta
bir Türkolog gibi bilgilendirmiştir. 1970’li yıllarda ise ‘Sovyet Türkolojisi’ (Sovyetskaya
Türkologiya) adı verilen Türk dili, kültürü ve edebiyatı hakkında bilgi verilen önemli bir dergi
yayımlanarak Türkoloji alanında çok önemli bir adım atılır (Kononov, Korayev, 2004).
Radi Gennadiyeviç Fiş ise bu faaliyetlerin XX. yüzyıl ayağının önemli isimlerinden
biridir. Türkologluğunun yanı sıra Türk tarihine ve insanına olan hayranlığından dolayı ismi
Türkiye’de büyük bir saygıyla anılan (Радий Геннадиевич Фиш) Radi Gennadiyeviç Fiş, 1924
yılında Leningrad’da sanatçı bir babanın oğlu olarak dünyaya gelir. Fiş, Yahudi kökenli Sovyet
bir aileye mensuptur. Ancak Sovyet rejimi sırasında Yahudiliği birçok Yahudi aydının hayatını
etkilediği gibi onu olumsuz etkilemez. 1935 yılında Fiş ailesi Moskova’ya yerleşmiştir. Burada
sanatçı gemicilik üzerine özel bir eğitim alır. 1941 yılında ise eğitimini tamamladığı gibi II.
Dünya Savaşı’nın başlaması üzerine, döneminin gençlerinin hemen hepsinin yazgısı olduğu
gibi askeri görev alır. Finlandiya cephesinde vazife alan sanatçı, savaş sırasında yaralanır ve
altı ay kadar tedavi görmek için Moskova’ya geri döner. Bu dönüş onun yaşamının da dönüm
noktası olur. 1944 yılında Fiş, Şarkiyat Enstitüsü’nün Çince bölümüne kayıt yaptırmak için
Moskova Devlet Üniversitesinin yolunu tutar ancak bölümün kontenjanı dolu olduğu için
Türkçe şubesine kayıt yaptırır. Fiş’in Türkoloji alanındaki çalışmaları da böylelikle resmen
başlamış olur ve 1999 yılında gözlerini kapatana kadar sanatçı Türk edebiyatı, kültürü ve tarihi
üzerine çok ses getiren çalışmalarla bu sevdasını taçlandırır.
Fiş’in Türkolog olarak, ilk çalışmasının Türk halkının Kurtuluş Savaşı sırasındaki
mücadelesinin edebiyata yansımalarını araştırdığı doktora tezi olarak değerlendirilir. Bu
araştırma onun Türkiye’yle olan bağını kuran ilk kıvılcımı ateşler. Sanatçı araştırma amacıyla
sık sık Türkiye’ye geziler düzenler. Bu geziler sırasında dönemin birçok önemli edebiyatçısıyla
tanışma fırsatı bulur. Gezilerinden her dönüşünde ülkesine bir Türk edebiyatçısının eseriyle
döner. Sabahattin Ali, Orhan Veli ve Melih Cevdet Anday’ın şiirlerini de bu dönemlerde
Rusçaya özenle çevirmiştir. Özelliklede Sabahattin Ali’nin şiir dışında düz yazı eserlerinin
Rusçaya çevrilmesinde ilk adımları o atar. Fiş’in Türk kültür ve edebiyatıyla alakalı diğer
eserleri; ‘Türk Edebiyatında Türk Halkının Ulusal Kurtuluş Kavgası’(1952), ‘Günümüz
Türkiye Şiiri’ (1958), ‘Sabahattin Ali’nin Yaşamı ve Sanatı’(1959), ‘Nazım Hikmet’in Yaşamı
ve Sanatı’ (1960), ‘Türk Yazarlarının Yaşamı ve Yazgısı’(1963), ‘Genç Türk Şairleri’(1974),
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‘Sonsuza Kadar Sürecek Bir Konuşma; Nazım Hikmet’le ilgili anılar (1980), ‘Bir Gün Mutlaka;
Çağdaş Türk Şairlerinin Şiirleri’ (1984).
Radi Fiş, bu yönüyle XX. yüzyılın ikinci yarasında hâkim olan Türk Edebiyatının
Rusya’da tanıtılması açısından da önemli bir yere sahiptir. Ancak bir Rus’un gözünden bu Türk
sanatçı ve düşünürlerin anlatıldığı eserlerin birçoğu ne yazık ki daha dilimize çevrilmemiştir.
Fiş’in Türkçe’ye çevrilen üç tane eseri vardır ve bu eserler ülkemizde çok ilgi görmüştür.
Çeviriler; ‘Nazımın Çilesi” (Orijinal adı: Nazım Hikmet- 1968), ‘Ben de Kendi Halimce
Bedderdinem” (Orijinal adı: Uykudan Uyananlar- 1986) ve ‘Bir Anadolu Hümanisti Mevlâna:
Yön” (1972) adlı eserleridir. Fiş’in Türkiye hakkında kaleme aldığı bir diğer önemli eseri ise
sanatçının Türkiye gözlemlerinden oluşan ‘Türkiye Günlükleri” adlı kitabıdır. Bu günlüklerde
İstanbul’un hemen her köşesi ayrıntılı bir şekilde verilir. Türkçe’ye henüz çevrilmemiş olan bu
eser 2009 yılında Prof. Dr. Hüseyin Kandemir’in “Rus Edebiyatın’da İstanbul” adlı kitabında
bir bölüm altında ayrıntılı bir şekilde incelenerek bilgi verilmiştir (Kandemir, 2009, s. 117-127).
Fiş’in küllerini Türk topraklarına serptirecek kadar Türk halkına ve kültürüne düşkün
olmasının en büyük nedeni yakın dostu olan Nazım Hikmet Ran’dır (1902-1963). Nazım
Hikmetle sanatçının yolu Hikmet’in Moskova sürgünüyle başlar ve Hikmet’in son nefesine
kadar büyük bir sadakatle devam eder. Hikmet, onun yolunu değiştirmiştir. Verdiği bilgilerle
ufkunu farklı bir açıdan açar. Yaptığı çalışmaların büyük bir çoğunluğunun esin kaynağı olur.
Fiş’in ilk dönem eserleri ve notları dışında diğer eserlerinde Nazım Hikmet’in varlığı
net bir şekilde hissedilir. Özellikle biyografi olarak kaleme aldığı eserleri bu savımızın en güzel
örnekleridir. Fiş’in Nazım Hikmet temelli eserleri dışında en çok ses getiren çalışması Nasrettin
Hoca üzerine yaptığı çalışmalardır. Bu çalışmalar sanatçının çocukluk yıllarına dayanır. Yazar
bir babanın oğlu olarak dünyaya gelmesinden ötürü çok erken yaşlarda birçok farklı kitap ve
yazarı okuma fırsatı bulmuş ve yaşı ilerledikçe de bu fırsat bir alışkanlığa, bir zevke
dönüşmüştür. Bu gelişim sürecinde de Fiş, Nasrettin hocanın mizahıyla neredeyse çocuk yaşta
karşılaşma fırsatı bulur. Nasrettin Hocayı okudukça da derinden etkilenir. 1979’da Türkiye’ye
geldiğinde havaalanında gazeteci Alaattin Bahçekapılı’yla yaptığı röportajda Nasrettin Hoca ve
Türk Rus benzerliğini kendi ağzından şöyle açıklar:
“Hoca Nasreddin en çok Türkiye'de ve Sovyetler Birliği'nde ünlüdür, bilinir, okunur,
anlatılır. Öteki ülkelerde bu denli ünlü değil. Belki size tuhaf gelecek söyleyeceğim: Biz
birbirimize çok benzeriz. Yani Ruslar benim ummadığım kadar Türklere, Türkler Ruslara
benzer. Türk halklarıyla Slav halkları birlikte yaşıyorlar bölgede. Ve esprinin kuruluşu,
karakteri, psikolojisi çok benziyor bu halklarda. Bunun için Hoca Nasreddin esprisiyle,
nükteleriyle, psikolojisiyle Sovyetler Birliği'nde de yaşıyor: Yalnız Türk dillerinde, konuşan
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halklar için değil, Slav halklara da- Sovyetler Birliği'nde yaşayan Slav halklar da- çok yakın
görüyorlar. Ayrıca biliyorsunuz, şimdi gelişmiş bir ülke olan Sovyetler Birliği, Ekim
Devrimi'nden önce "Asya tipi üretim tarzı" ya da "az gelişmiş" ya da "gelişmekte olan" bir
ülkeydi. Şimdi çok gelişti, bu başka. Toplumların psikolojisi ekonomileri kadar çabuk
gelişmiyor, değişmiyor. Bu nedenle bürokratizme karşı, gericiliğe karşı nükteler yapan Hoca
Nasreddin Ruslar için psikolojik olarak çok anlaşılan, çok sevilen bir kişidir. Ben hem Türkiye'
de hem de Sovyetler Birliği'nde Nasreddin Hoca'nın çok ünlü oluşunu bu nedenlere
bağlıyorum” (Bahçekapılı, 1979: 13).
Fiş’in bu düşüncelerini paylaşan bir başka kişiden Nazım Hikmet’tir. Nazım Hikmet’e
Moskova’daki yaşamında can yoldaşı olan Fiş, onunla beraber ünlü Türk düşünür Hz. Mevlâna
Celâleddin Rumi, Şeyh Bedreddin gibi isimlerle de tanışma fırsatı bulur. Sanatçının bu iki
önemli isim için hazırladığı otobiyografik romanlarda asıl amacı dostu Nazım Hikmet’ten
öğrendiği hümanizmi gözler önüne sermektir. Bu hümanizmin temeli Hz. Mevlâna Celâleddin
Rumi’den yola çıkarak dostu Şeyh Bedreddin’e, ondan da asırlar sonra Nazım Hikmet’e kadar
ulaşmayı başarmış büyük bir kuvvettir. Bu kuvvetin anlatıldığı ‘Mevlâna Celâleddin Rumi’,
“Şeyh Bedreddin” ve “Nazım Hikmet” adlı eserin merkez üstü Nazım Hikmet’tir ve üç eserin
kahramanı da aydınlık yarınlara ulaşmak için acılar çeker ve açı çektikçe de yücelen kişilerdir.
Fiş, kendisinden yirmi yıl önce kaleme alınan Nazım Hikmet’in başyapıtlarından biri
dediği ‘Şeyh Bedrettin Destanı’nın etkisiyle “Bende Halimce Bedreddinem” adlı romanını
kaleme alır. Nazım Hikmet’in Şeyh Bedreddin’in tutuklanma ve asılma sahnesinin anlatıldığı
bu şiir romanındaki (Nazım Hikmet,1967, 55) coşku bu şekilde kağıtla buluşur.
Şeyh Bedreddin’den sonra ise Fiş dikkatini Nazım Hikmet için ayrı bir öneme sahip
olan Hz. Mevlana’ya çeker. Mevlâna, Nazım Hikmet’in yaşam felsefesi için ayrı bir önem
taşmaktadır. Nazım Hikmet, Hz. Mevlâna Celaleddin Rumi ve onun manevi yolu ile çok küçük
yaşta tanışır. Nazım Hikmet’in dedesi Mevlana’nın tarikatına bağlı ve torununu da bu tarikatın
kuralları çerçevesinde yetiştirmek isteyen bir müriddir. Nazım Hikmet daha çocukluk
dönemlerinde bile Mevlana’dan öyle bir esin alır ki dokuz yazında şu dizeleri kaleme alır.
“Gönülden silindi neşeyle acı,
Kalbe muhabbet buldum ilacı
Bende müridiyim işte Mevlâna.” (Fiş, 1975: 34)
Nazım Hikmet büyük bir hayranlık duyduğu Mevlana’yı Fiş’in kulağına fısıldar. Fiş,
“Nazım Hikmet” adlı yapıtının ilk sayfalarında bu şiire yer verir.
Sanatçının Nazım Hikmet’le bu denli iyi iletişim kurmasının en önemli nedenlerinden
biri de Hikmet’in Fiş’in kendi dil ve kültürüne duyduğu sevgiyi, onun da Fiş’in kültürüne ve
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diline duyduğu sevgidir. Nazım Hikmet öğrencilik yıllarını Rusya’da geçirmiş, Rus kültürüne
derinden hâkim olmayı başarmıştır. Dönemin önde gelen akımı Fütürizm (Gelecekçilik) ve bu
akımın temsilcisi V. V. Mayakovski’den (1893-1930) etkilenerek Rusça şiirler kaleme bile
almıştır. (Toprak,215: 23)
Fiş’in elli altı yıllık Türkoloji çalışmaları göz önünde bulundurulduğunda en uzun ve
ayrıntılı şekilde Nazım Hikmet üzerine çalışmış olduğu dikkat çeker. 1950 yılında tanıştığı
Nazım Hikmet’le sürgün yıllarında çok sıkı bir dostluk kurar. Bu dostluğu da kaleme aldığı
“Nazım Hikmet” adlı başyapıtında ayrıntılı bir şekilde anlatır. Sanatçı bu kitap çalışması için
Türkiye’ye iki kere gelir ve Nazım Hikmet’in yakın dostlarıyla özel olarak görüşerek, şairin
Türkiye’deki anıları ve Moskova’daki anılarını birleştirerek bu kitabı yayımlar.
Şairin yaşamı sırasında geçmişe gidiş gelişler ile eserin kurgusu oluşturulmuştur. Eserde
geçen isim, olay, mekân ve tarihler gerçekle tam olarak uyuşur ve belgesel niteliğinde ilerletilir.
Fiş’in bu kitabı 1968’de Moskova’da basılır. İlk baskıda 150.000 kitap basılır ve iki ay
içerisinde bütün kitaplar tükenir ve 1969 Ocağında II. baskısı yayımlanır. “Nazım Hikmet” adlı
bu eser Rusya’daki ikinci basımıyla beraber Türkçeye 1969 yılında Güneş Bozkaya tarafından
çevrilip, Ararat Yayınevi tarafından basılarak Türk okuruna kazandırılmıştır. Kitap o dönemde
çok ilgi görür. Nazım Hikmet’in hayatı, sanatı ve anılarıyla ilgili yazılan ilk toplu eser olması
nedeniyle de çok önemli bir yere kazanmayı başarmıştır. Ayrıca Türk okuru için büyük bir
gizem taşıyan Nazım Hikmet’in Sovyetlerdeki yaşamına da ışık tutması açısından belgesel
niteliği taşımaktadır. Bu eserde Nazım Hikmet’in doğumundan başlayarak aldığı eğitim,
aileden gelen dini ve siyasi düşünceleri, gençliğinde yaşadığı siyasi baskı ve bütün bunların
temelini oluşturan insan sevgisi özenli ve ayrıntılı bir şekilde kaleme alınır. Yazar o kadar çok
ayrıntıya girer ki Nazım Hikmet’in çocukken oynadığı oyunlardan bile ayrıntılı bir şekilde söz
eder.
Nazım Hikmet Türk edebiyat dünyası için siyasi bir kişilik olmasına rağmen Fiş hiçbir
zaman onu siyasi bir amaç güderek kaleme almaz. Yaşamı boyunca Nazım Hikmet’in kendisini
‘komünist’ olarak adlandırmasına rağmen, Fiş kitabında hiçbir zaman Nazım Hikmet’e bu
şekilde hitap etmez. Ancak eserde seçilen ve anılan isimlerden Nazım Hikmet’in siyasi görüşü
açıkça ortaya konur.
Fiş için Nazım Hikmet; “Nazım, özgürlükçü, emekçi ve eşitlik yanlısı” bütün
düşüncelerin sözcüsüdür. Fiş’in bunu söylemesinin en büyük nedeni de Nazım Hikmet’in
‘Hakiki sanat daima devrimcidir’ (Fiş, 1975: 174) düşüncesidir. Nazım Hikmet bu düşünceyi
hayat felsefesi haline getirmiş ve on üç yılını geçirdiği hapishane yıllarında etrafındaki
öğrencilerine öğretmeye çalışmıştır.
25

Türk Aşığı Radi Fiş ve Başyapıtı “Nazım Hikmet”

Ayrıca eser içerisinde vurgulanan önemli konulardan biri de Nazım Hikmet’in
yaşamaktan duyduğu saadettir. Fiş, Nazım Hikmet’in ağzından yaşamaya duyduğu saadeti şu
cümleler ile açıklar:
“Üç türlü yaşamak var: birincisi yaşadığının farkında olmaksızın. Yani yaşadığını,
yaşamak denen hadiseyi bütün azametiyle idrak etmeden yaşarsın. Yani insanların büyük bir
çoğunluğu gibi. İkincisi, nerede olursan ol, hangi şartlar içinde bulunursan bulun, yaşamak bir
saadettir senin için. Düşünmek, okumak, sevmek, dövüşmek, görmek, işitmek, çalışmak,
işkence etmek, nefret etmek, hâsılı bütün bu maddi manevi şeyler bir saadettir senin için. Yani
bizatihi yaşamak denen şey ne güzeldir. Bunu her an ve her şartta içinde idrak edersin.
Üçüncüsü, yaşamak sadece bir vazifedir senin için. Bazen ölmek nasıl bir vazife olursa,
yaşamak öyle bir vazifedir. Verilmiş bir sözü yerine getirmektir. Benim için yaşamak denen
hadise ister hapiste olayım ister dışarıda ister sevgilinin eli elinde ay ışığı seyredeyim, ister
hapishanedeki odamın tavanında tahtakurusunu, yaşamak bir saadettir…” (Fiş, 1975: 156).
Eserde, Nazım Hikmet’in sanat hakkında düşünceleri ve bu düşüncelerin Türk
sanatındaki yeri de sık sık vurgulanır. Fiş bu düşünceleri Nazım Hikmet’in yakın arkadaşı
Sabahattin Ali’nin ağzından “… Türk dilinde korkunç, dehşet verici kelime, mevhum ne varsa
hepsini şiirde bir araya toplardı” (Fiş, 1975, s. 276) diyerek özetler. Kendisi ise ‘Nazım Türk
nazmının şeklini değiştirmiştir.” (Fiş, 1975, s. 267) ve “Bu çapta, bu kabiliyette bir şair,
yüzyılda bir defa doğar. XX. yy.’da kısmet Türkiye’ninmiş…”der (Fiş, 1975: 274).
Eserde, Nazım Hikmet için yukarıda değindiğimiz gibi daha birçok övgü dolu söz
vardır. Ancak Nazım Hikmet’in kendi kendini eleştirdiği yerler de eser içerisinde açıkça gözler
önüne serilir. Nazım Hikmet, kendisi gibi suçsuz yere hapiste yatan diğer arkadaşlarının ve
kendisinin aftan yararlanıp dışarı çıkartılması için açlık grevine başladığı ancak bu eylemi
sadece on sekiz gün sonra dayanamayıp bıraktığı, âşık olduğu kadınlara tam olarak kocalık
yapamadığı, annesine oğul hasreti yaşattığı, ömrünün on üç yılını suçsuz yere hapiste geçirdiği
ve bu yıllarda ideolojisine hizmet edemediği için sürekli kendini eleştirir. En sert eleştiriyi de
sanatına ve sanatçılığına yapar. Bu eleştirisini Fiş, eserinde Nazım’ın ağzından şu şekilde verir.
“Ben nazımda geçmişten bugüne ve bugünden geleceğe doğru olan hareketle her
ayrıntıyı aksettiren bir realizmle elde etmek istiyorum. Henüz bu mertebeye ulaşamadım.
Birçok eserimde realizm henüz tek taraflıdır. Bunun için de ‘çağırtkan bir propaganda’ izlerini
taşır onlar. Fakat hatamı anladım. Ve bundan sonraki eserlerimde artık böyle hatalara
düşmeyeceğim. Benim dünya görüşüm değişmedi, değişen sadece bu dünya anlayışımın sanatta
ifade bulmasına dair telakkimdir.”(Fiş, 1975: 317-318).
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XX. yy. Rusya’sının önemli Türkologlarından Radi Fiş tesadüfi bir şekilde girdiği
Türkiyat bölümüyle yaşam bakış açısını değiştirir. Türkiye gezileri sırasında yaptığı gözlemler
neticesinde Türk ve Rus halkının birbirine hem kültür hem de siyasi açıdan çok benzediğini ve
bu nedenle edebiyatlarını çok sevdiklerini savunur. Fiş’in Türkolog olmasının dönüm noktası
ise 1950 yılda ülkesinden kovulan Nazım Hikmet’le tanışmasıyla olur. Nazım Hikmet’in Türk
halkına bakış açısı, Türk dilini kullanışı ve Türk düşünürleri ondan daha iyi kavrayıp, ona
sadeleştirerek anlatmasıyla bir Türkolog olarak ufkunu açmayı başarır. Bu nedenle Radi Fiş’i
gerek bir yazar gerekse bir Türkolog olarak değerlendirirken Nazım Hikmet’in varlığını
görmemezlikten gelmek imkânsızdır. Onu Türkiye’de ve Rusya’da alanında başarılı kılan temel
neden budur ki, bunun bilincinde olarak sanatçı Nazım Hikmet’in gizemli yaşamını kaleme
alırken gösterdiği özenin de temelinde bu minnet duygusunu ve dostluğu barındırır. Onun
başyapıtı olarak gördüğü ‘Nazım Hikmet’ aslında bir teşekkür belgesidir.
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D. N. Mamin-Sibiryak’ın “Privalov’un Milyonları”
İsimli Romanında Maddiyatçılık
Pelin ESEN
Özet
Dmitriy Narkisoviç Mamin-Sibiryak, ailesinde yaşadığı sağlık sorunları sebebiyle her ne kadar
çağdaşları Tolstoy, Dostoyevski, Çehov gibi önemli isimlerin gerisinde kalmış olsa da,
eserlerinde ele aldığı konularla yine de kendine 19. Yüzyıl Rus edebiyatında önemli bir yer
edinmiştir. Özellikle 19. Yüzyılın ikinci yarısında verdiği eserlerle, kapitalist sistemin etkisi
altına giren ve dünya genelindeki değişimlere ayak uydurmaya çalışan yeni Rusya’yı, doğup
büyüdüğü ve dolayısıyla yakından tanıdığı Ural bölgesi üzerinden başarıyla okuyucusuna
tanıtmıştır. 1870’lerden itibaren Rus edebiyat sahnesinde boy göstermeye başlayan fabrikatör
ve iş adamları karakterlerinin ilk örneklerini sanatçının eserlerinde görmek mümkündür.
“Privalov’un Milyonları”, bu karakter tiplerinin somut örnekleriyle dikkatleri çeken, yazara ün
kazandıran en önemli eserlerinden biridir. Yazar, bu eserinde hem dönem Rusya’sında yeni
görülmeye başlayan iş insanlarının özelliklerini betimler, hem de tüm dünyayı etkisi altına alan
kapitalizmin, bu insanlar üzerindeki etkisini göstermeye çalışır. Bunu yaparken de olumlu ve
olumsuz karakterler yaratır. Kısa yoldan zengin olmak isteyen, para uğruna iftira atmaktan
çekinmeyen, türlü türlü entrikalar hazırlayan kişilerin karşısına, son derece iyi niyetli ve
yardımsever kahramanlar koyarak Rusya’nın içinde bulunduğu ikilemi ve bu ikilemden nasıl
kurtulabileceğini, sonunda kimin kazanacağını yansıtmaya çalışır. Biz de çalışmamızda
Mamin-Sibiryak’ın, eseri üzerinden kapitalizmin etkisi altına giren insanların maddiyatçılığa
olan düşkünlüğünü nasıl betimlediğini aktarmaya çalışacağız.
Anahtar Kelimeler: Rus kapitalizmi, Ural Bölgesi, paranın gücü, iş insanları, ahlaki çöküntü.
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Materialism in D. N. Mamin-Sibiryak’s Novel “The Privalov Fortune”
Abstract
Although Dmitry Narkisovich Mamin-Sibiryak lagged behind the important names such as his
contemporaries Tolstoy, Dostoyevsky and Chekhov due to the health problems he experienced
in his family, he still gained an important place in the 19th century Russian literature with the
subjects he covered in his works. Especially with the works he wrote in the second half of the
19th century, he successfully introduced the new Russia, which was under the influence of the
capitalist system and trying to keep up with the changes in the world, to its readers through the
Ural region, where he was born and grew and therefore he was well acquainted with it. It is
possible to see the first examples of the characters of fabricators and businessmen to appear in
the Russian literary scene since 1870 in author’s Works. "The Privalov Fortune" is one of the
most important works that draws attention with concrete examples of these character types and
brings fame to the author. In this work, the author both describes the characteristics of
businessmen who have just started to be seen in Russia at the time, and tries to show the effect
of capitalism, which has affected the whole world, on these people. In doing so, he creates
positive and negative characters. He tries to reflect the dilemma of Russia and how it can be
saved from this dilemma and who will win in the end by putting extremely benevolent and
helpful heroes against those who want to get rich in a short time, who do not hesitate to slander
for the sake of money, and who prepare various kinds of intrigues. In our study, we will try to
convey how Mamin-Sibiryak describes the addiction to materialism of people who are under
the influence of capitalism through his work.
Keywords: The Russian Capitalism, The Ural Region, the power of the money, businessmen,
moral breakdown.
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Giriş
Dmitriy Narkisoviç Mamin-Sibiryak, 1852 yılında Rusya’nın Ural Bölgesi’nde yer alan
Visimo-Şaytanski fabrika yerleşkesinde dünyaya gelmiş, 1912 yılında ise Peterburg’ta hayata
gözlerini kapamıştır. Sanat yaşamı boyunca Rusya’daki toplumsal problemlere dikkat çekmeye
çalışmış ve bu bağlamda eserler kaleme almıştır. Özellikle 19. Yüzyılın üçüncü çeyreği
itibariyle fabrika ve bankaların açılmasıyla kapitalizmin etkisi altına giren dönem Rusya’sını
ve kapitalizmin Rus insanı üzerindeki etkisini gösterme anlamında önemli çalışmalara imza
atmıştır (Dergaçev, 1981). Çalışmamızda inceleyeceğimiz “Privalov’un Milyonları” da bu
eserlerinden biridir.
“Privalov’un Milyonları” 1883 yılında dönemin ünlü dergilerinden olan ‘Delo’ da
yayımlanmıştır. Eserin konusunu isminden de anlaşılacağı üzere başkahraman Sergey
Privalov’a dedesinden miras kalan milyonlar ve milyonların üzerine konmaya çalışan diğer
kahramanların bu para ekseninde şekillenen hayatları oluşturur. Çalışmamızda milyonluk
servetten payını koparmaya çalışan kişilerin para hırsı yüzünden ne denli alçaldığını,
yozlaştığını ve insanlıktan uzaklaştığını göstermeye çalışacağız. Bu bağlamda, eserin
kahramanlarından Hioniya Alekseyevna Zaplatina, Aleksandr Pavlıç Polovodov, İgnatiy
Lvoviç Lyahovski ve Oskar Filipıç gibi isimleri detaylı bir şekilde inceleyeceğiz.
Hioniya Alekseyevna’dan kısaca bahsetmek gerekirse, kocası Viktor Nikolaiç’le
evlenmeden önce yazarın sebebini açıklamadığı kötü nama sahip bir mürebbiyedir. Yazar,
eserin bu bölümünde Hioniya Alekseyevna'nın neden kötü bir nama sahip olduğunu açıkça
belirtmez, ancak biz okuyucuların bu kötü namın sebebini anlamamız mümkündür. 19. yüzyılda
yazılmış başka eserlere baktığımızda, örneğin büyük Rus şair ve yazar Puşkin'in "Dubrovski"
isimli bitmemiş düz yazı yapıtında olduğu gibi, çoğunlukla evin zengin beylerinin, yanlarında
çalışan mürebbiye ya da hizmetçilerle gayrimeşru ilişkilerinin olduğunu görürüz (Puşkin,
1990). Daha sonra bu durumun açığa çıkmaması, adlarına kara leke sürülmemesi amacıyla
ilişkileri olan çalışanlarına belli bir miktar para vererek bu ağır yüklerinden kurtulurlar.
Buradan yola çıkarak Hioniya Alekseyevna'nın da kötü namının ve sahibi olduğu çeyizinin
kaynağının benzer bir durum olduğunu düşünmek mümkündür. Hioniya Alekseyevna,
memurların toplandığı bir akşam yemeğinde kocası Viktor Nikolaiç’in dikkatini çekmiştir.
Viktor Nikolaiç ise emekli asker olan bir bekçinin oğludur ve güç bela bölge mahkemesine
memur olarak atanmıştır. Yüz seksen rublelik gelirinin gelecek adına pek bir şey vaat
etmediğini, kötü bir namın yıllık üç bin rublelik çeyizle yıkanacağını düşündüğünden memurlar
gecesinde tanıştığı Hioniya Alekseyevna ile evlenmeye karar verir. Viktor Nikolaiç, bu evlilik
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sayesinde en az bin metrekarelik bir ev, bir at, bir at arabası, dört hizmetçi, beylere yakışır
mobilyalar ve faizli krediye vermek üzere kasada yatan büyük miktarlı para sahibi olur (MaminSibiryak, 1980). Zaplatin ailesi rahat bir yaşam sürmeye başlar ve yıllık 300 rublelik kazançla
üç bin ruble harcama kabiliyetine sahip olurlar ve çevre illerdeki insanlarda şöyle bir düşünce
uyandırırlar: “Akıllı insanlar 300 ruble alıp 3000 rublelik yaşayabilirler” (Mamin-Sibiryak,
1980). Yaptığı mantıklı evlilik sonrası yakından tanımaya başladığı ve zamanla müdavimi
olduğu zengin, rahat bir yaşama alışan Hioniya Alekseyevna için doğru evlilik, çok para
kazandıracak evliliktir. Bu nedenle, Privalov’un Ural’a geldiğini haber alan Hioniya
Alekseyevna, soluğu evlenme çağında kızları olan Baharev ailesinin evinde alır ve Mariya
Stepanovna Bahareva’ya Privalov’un geldiğini söyler. Bu haberi verirken kullandığı kelimeler
oldukça dikkat çekicidir: “Ah, Marya Stepanovna, size öyle bir haber getirdim ki! – diye tören
havası içinde söyler Hioniya Alekseyevna. -Dün Pri-va-lov geldi… Sergey Aleksandrıç
Privalov… Yoksa duymamış mıydınız? Evet, geldi. Ben Tanrı’nın böyle bir damadı Nadine için
(Nadya’ya) gönderdiğini düşünüyorum. Eğer aranılan damat o değilse, dünyayı dolaşmak
lazım: hem genç, hem yakışıklı, hem zengin. Mil-yo-ner… Sizin daha iyi bilmeniz gerekir!”
(Mamin-Sibiryak, 1980). Hioniya Alekseyevna gibi paraya değerinden fazla anlam yükleyen
insanlar için uygun bir eşin değişmez üç kuralı genç, yakışıklı ve zengin olmasıdır. Hem de bu
zenginlik azımsanacak bir zenginlik değil, milyonerliktir. Bu sebeple Hioniya Alekseyevna
"milyoner" kelimesini üzerine basarak dile getirir.
Hioniya Alekseyevna çıkarları söz konusu düşmanlarıyla dost, dostlarıyla düşman
olmaktan çekinmeyen bir karakter yapısına sahiptir. Öyle ki aslında arasının hiç de iyi olmadığı
Privalov'un vasilerinden olan Polovodov’un, Sergey Privalov'la ilgili bildiği ve duyduğu
haberleri kendisine iletmesi ve karşılığında hakkını alacağı noktasındaki teklifini kabul etmesi
onun ne kadar para düşkünü bir insan olduğunu açıkça ortaya koyar. Bunun dışında Privalov'u,
yakın dostlarından birinin kızıyla evlendirip, arabulucu sıfatıyla kendisine hediye edilecek
yüksek meblağları nezaketen kabul ederek Privalov’un milyonlarından payına düşeni alma
düşüncesi de Hioniya Alekseyevna'nın hayallerini süsleyen bir durumdur. Bu hususta da
elinden gelen gayreti göstererek Privalov'a eş olabilecek hanımların listesini yaparak
anneleriyle tek tek görüşmeler yaparak evlenme çağında kızları olan zengin aileleri ziyaret eder.
Hioniya Alekseyevna’nın tüm bunları yapmasının tek amacı daha fazla paraya sahip
olmaktır. Yalan söylemek, iftira atmak, entrikalar düzenlemek, kısacası yanlışın yanında
durmak onun için önemsiz küçük detaylardan ibarettir çünkü onun tek amacı dünyevi
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zenginliğe sahip olmaktır. Maddi kaygılar, manevi tüm güzel duyguların önüne geçecek kadar
ruhunu sarmıştır.
Eserde para düşkünü olarak tasvir edilen diğer karakterler vasi Aleksandr Pavlıç
Polovodov, İgnatiy Lvoviç Lyahovski ve Polovodov’un akrabası Oskar Filipıç'tır. Para bu
insanlar için aile onurundan, namuslarından daha önde gelir. Öyle ki Polovodov, Privalov’un
servetine konabilmek için karısından Privalov’u oyalamasını ister. Yasak ilişki yaşadığı
Zosya’ya ise bir yandan âşkını itiraf ederken diğer taraftan onu Privalov’la evlenmesi için ikna
etmeye çalışır. Zosya'nın Privalov'la evlenmesinin kendisine değil Zosya'nın babası İgnatiy
Lvoviç Lyahovski'ye fayda sağlayacağını söyler. Ancak asıl sebep Zosya'nın Privalov'la
evlenip onun soyadını almasını sağlamak, dolayısıyla mal varlığına ortak ettirmek ve işler
içinden çıkılmaz bir hal aldığında beraber kaçarak paraları elde etmektir.
Sergey Privalov’un Ural'a gelmesinin hemen ardından miras kalan milyonları yakından
takip eden Oskar Filipıç da Peterburg'dan Ural' a gelir. Gelişinin sebebini soranlara "balık
tutmaya" geldiğini söyler. Oskar Filipıç'ın "balık tutmak"tan kastı Privalov'un milyonlarına
sahip olmaktır. Bu da onun, Privalov'u bir av gibi gördüğünün kanıtıdır.
"Hey, sizin balık dediğiniz de ne? diye sordu Polovodov, misafiriyle ne konuşacağını
bilmeden.”
“Aa, benim balığım hala suda yüzmekte... Evet!.. Sabır lazım, Aleksandr Pavlıç... Her
yerde sabır gerekir, özellikle balık tutarken. Bırakın eğlensin, gezsin, biz o sırada ona
kancayı geçireceğiz... İhtiyar kesik kesik kahkahalar attı ve neşeyle ellerini sıvazladı”
(Mamin-Sibiryak, 1980).
Oskar Filipıç, Privalov'un milyonlarına sahip olmak için dâhice bir plan hazırlamıştır.
Bu planını, Privalov'un mirasını ele geçirdikten sonra yarı yarıya bölüşme şartıyla Polovodov'la
paylaşır: Privalovlar miras hakkına sahip üç kardeştirler ancak en büyüklerinin akıl sağlığı
yerinde değildir ve bu durumu belgelenmemiştir. Küçük kardeş ise rüşvet almak suçundan
işinden atılmıştır. Plan şudur: Büyük kardeş İvan Privalov çok yüksek meblağlı senetler
imzalayacaktır ve sonrasında borçlarını ödeyemeyeceğini açıklayacaktır. Hamileri aradan
çıkarılacak, ardından bir arayış başlayacak ve bu arayış sonucunda en güvenilir kişinin
Polovodov olduğu sonucu ortaya çıkacaktır. O zaman bütün mirasçılar piyon durumuna
düşeceklerdir. Bunun için ellerini çabuk tutmaları gerekir. Oskar Filipıç, Privalov'un kadınlara
olan zaafını bilir ve bunu Polovodov'a söyler. "Privalov... hmm... Saf bir adam gibi
görünmesine rağmen karmaşık bir kişilik. İçinde sürekli bir savaş var... Miras hakkının yanı
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sıra atalarından pek çok kusur ve zayıflık da geçmiş ne de olsa. Sizin için işte bu zayıflıklar özel
önem taşıyor.” “Kesinlikle doğru: Privalov, yozlaşmış bir ailenin temsilcisi… Ve bu arada
miras aldığı en büyük zayıflığı kadınlara olan düşkünlüğü" (Mamin-Sibiryak, 1980). Oskar
Filipıç bu konuşmasına ek olarak bir de Privalov'a gerçek bir kadının gerektiğini söyler. Bunun
üzerine Polovodov, etrafındaki kadınları aklından geçirir ama Oskar Filipıç'ın sözünü ettiği
özellikte birini bulamaz. Daha sonra aklına kendi karısı Antonida İvanovna gelir ve karısından
Peterburg'a gitmemesi için Privalov'u oyalamasını ister, bu süre zarfında kendisi Peterburg'a
gider ve oradaki işleri halleder. Privalov ise kendisine kurulan tuzağa düşerek Peterburg'a
gitmez, yerine arkadaşı Nikolay Veryovkin'i gönderir. Yukarıda sözünü ettiğimiz durum, Oskar
Filipıç ve Polovodov için paranın ne denli önemli olduğunu gözler önüne sermektedir. İş
maddiyata ve kişisel çıkarlara dayanınca, bu insanlar için ne ailenin soyu, ne onuru, ne gururu
bir anlam ifade etmektedir. Paranın hâkimiyeti altına giren bu insanlar, cebine girecek olan
kâğıt parçalarının adeta kölesi olmuşlardır. Mamin-Sibiryak’ın yarattığı bu iki karakter,
Dostoyevski’nin “Suç ve Ceza” (1866) ve “Budala” (1868) romanlarındaki para düşkünü
kahramanları hatırlatır. “Budala”da Ganya büyük bir para karşılığında Aglaya İvanovna
Yepançina'ya olan aşkından vazgeçerek, herkesin düşmüş bir kadın olarak gördüğü Nastasya
Filippovna’yla evlenmeyi kabul eder (Dostoyevski, 2013). “Suç ve Ceza”da ise geçmişte iş
hayatında yaptığı yolsuzlukla belli bir miktar para biriktiren Lujin, Raskolnikov’un kız kardeşi
Dunya’yla evlenmeyi planlar. Çünkü Dunya fakirdir ve onun her istediğine boyun eğecektir,
hatta gerektiğinde Lujin’in yükselmesini sağlamak için üst düzey bürokratları memnun
edecektir (Dostoyevski, 1986). Polovodov ve Oskar Filipıç, Dostoyevski’nin kahramanlarının,
daha da geliştirilmiş versiyonlarıdır. Polovodov karısından başka bir adamı oyalamasını
isteyecek kadar ahlâksız bir adamken, Oskar Filipıç ise kendi çıkarlarına uygun düştüğü için
olan biten tüm ahlaksızlığa karşı çıkmayan, aksine bu iğrenç oyunda aktif rol alıp pay
koparmaya çalışan kişiliksiz biridir. Onlar için zengin olmak büyük bir başarıdır ve bu başarıya
giden her yol mubahtır. Para hırsı adeta gözlerini bürümüştür ve ahlâk kavramının onlar için
tümüyle anlamını yitirmesine neden olmuştur (Starikov, 1981).
Paranın kendisi için çok yüksek değere sahip olduğu bir diğer isim de İgnatiy Lvoviç
Lyahovski'dir. Lyahovski, çok zengin bir fabrikatördür ancak aşırı derecede cimri bir insandır
ve tıpkı Polovodov gibi onun da para uğruna yapmayacağı alçaklık yoktur. Hayattaki en değerli
varlığı olan kızını bile para uğruna harcamaktan geri durmaz ve aslında Privalov’u hiç
sevmemesine rağmen kızı Zosya'nın onunla evlenmesine razı olur çünkü Privalov bir
milyonerdir ve milyoner bir damat kaçırılmaz bir fırsat demektir. Lyahovski, zengin bir fabrika
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sahibi olmasını aslında eserde her zaman onurlu ve dürüst bir insan olduğu vurgulanan Vasiliy
Nazarıç Baharev'e borçludur. Buna rağmen Lyahovski, zengin olmasını sağlayan Baharev'e
iflas ettiği dönemde yardım elini uzatmaz. Kendisinden bankadan kredi çekmek için kefil
olmasını isteyen Baharev'e boşta parası bulunmadığını, tüm varlığını son kuruşuna kadar
fabrikalara yatırdığını söyler. Oysa Lyahovski, düşünüldüğünden çok daha zengindir ve isterse
rahatlıkla yardım edebilir. Onun yardım etmesine engeli, cimriliği ve aç gözlülüğüdür.
Mamin-Sibiryak, yarattığı tüm bu olumsuz kahramanlarla, aslında 1870’li yıllarla
beraber ortaya çıkan yeni sistemle birlikte Rusya'nın değişen yüzünü okuyucusuyla
tanıştırmaya çalışır. Bankaların açılması, fabrikaların kurulmasıyla tarım alanından sanayi
sektörüne geçişi sağlayan ve kısa zamanda gelişerek kendisine sağlam bir temel oluşturan
kapitalizmin etkisiyle, paranın insan hayatındaki can alıcı etkisini gösterir. Manevi zenginlikten
maddi zenginliğe doğru olan eğilimle birlikte insan ruhuna özgü üstünlüğün kayboluşu, bunun
neticesinde maddiyatçılığın egemenliğinden kurtulamayan yozlaşmış bir toplumun ortaya çıkışı
Mamin-Sibiryak’ın bu önemli eserinin konusunu oluşturur. Her fırsatta kapitalizmi eleştiren ve
halkçı bir tavırdan yana olan yazar, Ural bölgesinde yaşanan bu olaylar üzerinden, aslında tüm
Rusya için ortak olan yaraya parmak basarak o dönemki sosyal ve ekonomik durumu gözler
önüne serer. Hioniya Alekseyevna, Polovodov, Lyahovski ve Oskar Filipıç üzerinden, hiç bir
emek harcamadan kazanç sağlamaya çalışan asalak yapılı insanları betimleyerek gelişen
kapitalizmle birlikte Rusya'daki ahlak anlayışının da çöktüğünü gözler önüne serer.
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Özet
Deyimler, dilin söz varlığını oluşturan ve dilin zenginlik ölçütleri içerisinde yer alan kalıplaşmış
ifadelerdir. Deyimler, kalıplaşmış anlatım, kalıplaşmış sözcük topluluğu ve tabir gibi ifadelerle
tanımlanmaktadır. Deyimlerin anlatıma güç kattığı ve canlılık kazandırdığı düşüncesi
araştırmacıların ortak görüşlerindendir. Anlatılmak istenilenleri somutlaştırarak anlatmak,
anlatılanı akılda kalıcı hale getirmeye çalışmak amacıyla kullanılan deyimler, geçmişten
günümüze doğru bazen olduğu gibi bazen de birtakım değişikliklere uğrayarak
kullanılmaktadır. Kültürel miras olarak kabul edilen deyim ve atasözleri, dilin kullanıcıları
tarafından kuşaktan kuşağa hem sözlü hem de yazılı olarak aktarılmaktadır. Benzer şekilde
yazar ve şairler tarafından az sözle çok şey ifade edebilmek ve anlatımı güçlendirmek için
sıklıkla deyim ve atasözlerine başvurulur. Halk şairlerinin şiirlerinde de bu durum
görülmektedir. Bu çalışmada, dilin söz varlığı içerisinde önemli bir yere sahip olan deyimlerin
halk şairi olarak kabul edilen Dadaloğlu’nun şiirlerindeki kullanımları üzerinde durulmuştur.
Dadaloğlu’nun bütün şiirleri incelenerek, eserde deyimlere nasıl yer verildiği gösterilmiştir. Tarama
sonucu elde edilen örnekler, deyimler sözlüklerinde varsa deyim olarak kabul edilmiştir. Sözlüklerde
yer almayan ama deyim olabileceği düşünülen örneklere de yer verilmiştir. Tespit edilen deyimlerin
hangi konularda daha ağırlıklı kullanıldığı ile ilgili çıkarımlarda bulunulmuştur. Ayrıca şiirlerde geçen
deyimlerin oluşum şekilleri de değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Dilin söz varlığı, deyim, kalıplaşmış ifadeler, Dadaloğlu, halk şiiri, halk şairi.
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The Existence of Idioms in Poems of Dadaloğlu

Abstract
Idioms are stereotyped expressions that constitute the vocabulary of the language and are
included in the richness criteria of the language. Idioms are defined by expressions such as
stereotyped manner of telling, formulaic wordage and expression. The opinion that idioms add
strength and vitality to expression is one of the common views of researchers. Idioms used to
concretize what is meant to be told and to try to make the narrated memorable, are sometimes
used with its original, and sometimes with some changes from the past to the present. The
idioms and proverbs accepted as cultural heritage are passed down by the users of the language
from generation to generation both orally and in writing. Similarly, idioms and proverbs are
frequently referred by authors and poets to express a lot with fewer words and to strengthen the
expression. This is also seen in the poems of folk poets. In this study, the use of idioms, which
have an important place in the vocabulary of the language, in the poems of Dadaloğlu, who is
accepted as a folk poet, has been emphasized. By examining all of Dadaloğlu's poems, it has
been shown how idioms are included in the work. The examples obtained as a result of the
scanning are accepted as idioms if they exist in the idioms dictionaries. Examples that do not
exist in the dictionaries but are thought to be idioms are also included. Inferences have been
made about which subjects are used more predominantly for the idioms identified. Moreover,
the formation forms of the idioms in the poems were also evaluated.
Keywords: Vocabulary of the language, idiom, stereotyped expressions, Dadaloğlu, folk poem,
folk poet.
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Giriş
Türk Dil Kurumu’nun hazırlamış olduğu Türkçe Sözlük’te deyim, “genellikle gerçek
anlamından az çok ayrı, ilgi çekici bir anlam taşıyan kalıplaşmış anlatım, tabir” şeklinde
verilmiştir (Türkçe Sözlük, 2011:650). Eskiler, deyim için “tabir” ifadesini kullanmışlar.
Günümüzde de “deyim yerindeyse, sözün özünü söylemek gerekirse” anlamlarına karşılık
gelen “tabir yerindeyse, tabir (veya tabiri) caizse” ifadeleri kullanılmaktadır.
Aksoy (1965) tarafından deyim, “bir kavramı, bir durumu, ya çekici bir anlatımla ya da
özel bir yapı içinde belirten ve çoğunun gerçek anlamlarından ayrı bir anlamı bulunan
kalıplaşmış sözcük topluluğu ya da tümce” şeklinde tanımlanmıştır.
Gramer Terimleri Sözlüğü’nde deyim, “gerçek anlamından farklı bir anlam taşıyan ve
çekici bir anlatım özelliğine sahip olan kelime öbeği” olarak tanımlanmıştır (Korkmaz, 1992:
43).
“İki dirhem bir çekirdek” adlı eserinde deyimlerin ortaya çıkış hikâyelerini anlatan
İskender Pala ise deyim için şunları söylemektedir: “İki ya da daha fazla kelimeden meydana
gelen ve kelimelerin öz anlamları dışında bir anlam ifade eden söz gruplarına deyim denir.
Eskiler buna tabir derlerdi. Dilin bünyesinde kalıplaşmış ve kökleşmiş olarak değişmeden
kullanılan deyimler, hiç şüphe yok ki anlatıma canlılık ve güç katarlar. Bu sayede düşüncelerin
ve olayların muhataba daha etkili biçimde yansıtıldığı bir gerçektir.” (Pala, 2000:IX).
Aksan’a (2015:39) göre “bir dildeki deyimler de sözvarlığı içinde yer alır; dili konuşan
toplumun anlatımdaki gücünü ve başarısını, benzetmeye, nükteye olan eğilimini ortaya koyan
önemli öğelerdir. Deyimler kimi zaman yüzyıllar boyunca hiç değişmeden, kimi zaman
sözcüklerinde yenilenmelerle yaşamakta, yeni deyimler de aktarılabilmektedir. Bundan aşağı
yukarı 1300 yıl önce kullanıldığını Köktürk yazıtlarından bildiğimiz “(birinin) sözünü
kırmamak” anlamına gelen deyim o çağda “söz” demek olan, bugün sav biçiminde geçen sab
ile kurulmuştu: “Meniñ sabımın sımadı” (“benim sözümü kırmadı”, Kültigin, güney 11).
Türkçe, dillerin söz varlığı içerisinde önemli yer tutan deyimler bakımından oldukça
zengin bir dil olarak kabul edilmektedir (Özgür, 2019). Dilin söz varlığını oluşturan, dilin
zenginlik ölçütleri içerisinde yer alan deyim ve atasözleri, dilin daha etkili kullanılması ve
anlatılmak istenenlerin daha kolay anlaşılabilmesi için tercih edilen kalıplaşmış ifadelerdir.
Anlatımı güzelleştirmek, kuvvetlendirmek, savunulan düşünceyi etkili kılmak amacıyla dilde
yer edinmiş kalıplaşmış ifadelere sıklıkla başvurulmaktadır (Özgür, 2020). Köktürk
yazıtlarında, Kutadgu Bilig’de, Dîvânu Lugâti't-Türk’te, Dede Korkut metinlerinde, Eski
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Anadolu Türkçesi dönemi eserlerinde, Divan şairlerinin şiirlerinde kısacası Türk Dilinin her
döneminde deyim örnekleri görülmektedir.
Kültürel miras olarak kabul edilen deyimler, dilin kullanıcıları tarafından kuşaktan
kuşağa hem sözlü hem de yazılı olarak aktarılmaktadır. Benzer şekilde yazar ve şairler
tarafından az sözle çok şey ifade edebilmek ve anlatımı güçlendirmek için sıklıkla deyim ve
atasözlerine başvurulur. Halk şairlerinin şiirlerinde de bu durum görülmektedir. Bu çalışmada,
dilin söz varlığı içerisinde önemli bir yere sahip olan deyimlerin halk şairi olarak kabul edilen
Dadaloğlu’nun şiirlerindeki kullanımları üzerinde durulmuştur. “Hakkımızda devlet etmiş
fermanı / Ferman padişahın dağlar bizimdir.” dizeleriyle adı yaşayan Dadaloğlu, cenk ve kavga
şairi olarak bilinmektedir. Hayatı, yaşadığı dönem, şiirleri konusunda farklı görüşler
mevcuttur.1
Yöntem
Çalışmada, “Dadaloğlu Bütün Şiirleri2” incelenerek, eserde deyimlere nasıl yer verildiği
gösterilecektir. Tarama sonucu elde edilen örnekler, deyimler sözlüklerinde varsa deyim olarak
kabul edilmiştir. Sözlüklerde yer almayan ama deyim olabileceği düşünülen örneklerde
verilmiştir. Tespit edilen deyimlerin hangi konularda daha ağırlıklı kullanıldığı ile ilgili
çıkarımlarda bulunulmuştur. Ayrıca şiirlerde geçen deyimlerin oluşum şekilleri de
değerlendirilmiştir.
Malzemenin Değerlendirilmesi
-

Akıl ermemek
Akıl ermez bu düzene (DBŞ, 17, 25).

-

Aklına düşmek
Yaylalar aklıma düştü (DBŞ, 112).

-

Ayrı düşmek
Ayrı düştüm vatanımdan (DBŞ, 130).

-

Azat etmek
Kimi öldürdüler kimi azat ettiler (DBŞ, 59).

-

Bağrı yanmak

1Alplaçin,

O. (1971). Dadaloğlu. İstanbul: Yalçın Ofset Yayınları.
Adalı, O. (1973). Dadaloğlu. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
Uyguner, M. (1990). Dadaloğlu/Yaşamı, Sanatı, Şiirlerinden Seçmeler. Ankara: Bilgi Yayınevi.
Sakaoğlu, S. (1993). Dadaloğlu. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
Fuat, M. (2002). Dadaloğlu. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
Görkem, İ. (2006). Yeni Bilgiler Işığında Dadaloğlu Bütün Şiirleri. İstanbul: E Yayınları.
2 Güleç, Z. (2004). Dadaloğlu Bütün Şiirleri, İstanbul: Eflatun Yayıncılık.
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Yanar bağrı ateşinen közünen (DBŞ, 95).
-

Baş kaldırmak
Yine baş kaldırdı şol Çukurova (DBŞ, 45).

-

Başından atmak
Yiğitler de derdi baştan atamaz (DBŞ, 185).

-

Beli bükülmek
Dadaoğlu’m der de, belim büküldü (DBŞ, 42).

-

Belini bükmek
Düşmanın görünce belini büker (DBŞ, 55).

-

Benzi sararmak
Sarardı benziniz yaylaya göçün (DBŞ, 47).

-

Bir çıkınlık can3
Bir çıkınlık canımı da alaydı (DBŞ, 19).

-

Bir şeye kul olmak/eylemek
Her birimiz bir kötüye kul oldu (DBŞ, 120, 125).

-

Birinin veya bir şeyin kıymetini bilmek
Yurtlarının kıymetini bilmeyen (DBŞ, 120).

-

Burcu burcu kokmak
Burcu burcu koktu m’ola (DBŞ, 130).

-

Can dayanmamak
Can dayanmaz öütüşüne (DBŞ, 107).

-

Canevinden vurmak
Can evimden vurdu felek neyleyim (DBŞ, 183).

-

Çıkmaza girmek
Bir çıkmaza girdi bugün yolumuz (DBŞ, 23).

-

Dağı taşı eritmek
Ah çekip de dağı taşı eriden (DBŞ, 77).

-

Dem sürmek
Yaylalarda dem sürmenin /vaktı geldi, çağı şimdi (DBŞ, 107).

-

Divan/a durmak
El bağlayıp divanına durmalı (DBŞ, 135,169).

-

Dudağından bal dökmek4

TDK Atasözleri ve Deyimleri Sözlüğünde “bir sıkımlık canı olmak” deyimi Dadaloğlu’nun şiirlerinde “bir çıkınlık can”
şeklinde geçmektedir.
4 TDK Atasözleri ve Deyimler Sözlüğünde “ağzından bal akmak” şeklinde yer almaktadır. Dadaloğlu’nun şiirinde de benzer
şekilde “dudağından bal dökmek” deyimi kullanılmıştır. Günümüzde de “ağzından bal damlamak” biçimi de kullanılmaktadır.
3
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Dudağından şeker şerbet bal döker (DBŞ, 136).
-

Düğün bayram etmiş gibi olmak
Günde düğün bayram etmiş gib’ olur (DBŞ, 73).

-

Düşmana at katmak
Düşmana at katmak ecdadın huyu (DBŞ, 116).

-

Ecel/i gelmek
Sen ölmeden bana ecel geleydi (DBŞ, 19).

-

El bağlamak
El bağlayıp divanına durmalı (DBŞ, 135).

-

El-ayak şaşmak
Gecebaş geldi de el-ayak şaştı (DBŞ, 29).

-

Eşiğine yüz sürmek
Eşiğine yüzüm sürmeye geldim (DBŞ, 204).

-

Etten kale olmak5
Etten kale oldu canı beylerin (DBŞ, 117).

-

Figan etmek/kurmak
Kavgayı görünce figan kurarlar (DBŞ, 13).

-

Geçit vermek
Geçit vermez sağımızla solumuz (DBŞ, 23).

-

Göç eylemek/etmek
Kalktı göç eyledi Avşar elleri (DBŞ,13).

-

Gönlü bulanmak
Pazarcık suyunda gönlüm bulanır (DBŞ, 95).

-

Göz atmak
Bir göz attım otağına (DBŞ, 16).

-

Göz göz olmak
Yaralarım göz göz oldu (DBŞ, 15,119, 120).

-

Hayır duasını almak6
Hayır duamı al, ey Dadaloğlu (DBŞ, 192).

-

Haz duymak/etmek
Gönlüm haz etmez de (vahşi) yağızı (DBŞ, 175).

-

Hicap duymak/etmek

Bu deyim, TDK Atasözleri ve Deyimler Sözlüğünde “etten duvar örmek” şeklinde yer almaktadır.
Bu deyimin zıddı, TDK Atasözleri ve Deyimler Sözlüğünde “Birinin bedduasını almak” şeklinde yer almaktadır. “Birinin
hayır duasını almak” kullanımının da deyim olması gerektiğini düşünülerek burada yer verilmiş ve ayrıca öneri kısmında da
TDK Atasözleri ve Deyimler Sözlüğüne eklenmesi gerektiği belirtilmiştir.
5
6
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Hicabettim adın sual etmeye (DBŞ, 151).
-

Irağı yakın etmek
Arap atlar yakın eder ırağı (DBŞ, 13).

-

Kahpe felek
Dost ağlasın kahpe felek utansın (DBŞ, 23).

-

Kan gövdeyi götürmek
Kan gövdeyi götürüyor (DBŞ, 16).

-

Kara gün/ler
Geçmez kara günler böyle mi olur (DBŞ, 34, 51).

-

Kara yazı
Alnımıza kara yazı yazıldı (DBŞ, 65).

-

Karalar bağlamak
Ak üstüne karaları bağladı (DBŞ, 23, 53, 115).

-

Kavga etmek/kurmak
Dadaloğlu’m yarın kavga kurulur (DBŞ, 14, 67,117).

-

Kavgaya girişmek
Kavgaya girende başka hal olur (DBŞ, 185).

-

Kılıç çalmak
Kavga kuruldu da kılıç çalındı (DBŞ, 67).

-

Kılıç kuşanmak
Kılıcı düşman kuşandı (DBŞ, 16).

-

Kına yakınmak
Derviş Paşa gayrı kına yakınsın (DBŞ, 20).

-

Kırklara karışmak/erişmek
Aleme yettim, kırklara da eriştim (DBŞ, 204).

-

Kurban olmak
Kurban olam elâ gözün kaşına (DBŞ, 177).

-

Mecnun gibi gezmek
Mecnun gibi ben dağları gezerim (DBŞ, 141).

-

Nazını çekmek
Koçyiğitler çeker idi nazımı (DBŞ, 192).

-

Öç almak
Öc alırız ilk fırsatı bulanda (DBŞ, 20).

-

Öksüz kalmak
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Öksüz kaldı bey Yusuf’um Haydar’ım (DBŞ, 115).
-

Sala vermek/okumak
Ulu minarede salâ verildi (DBŞ, 29).

-

Savaş etmek/vermek
Soyunup meydanda savaş edenler (DBŞ, 43).

-

Sefasını sürmek
Bir gececik safasını sürmedim (DBŞ, 183).

-

Sefer etmek
Sefer edip üstüne kakmam var benim (DBŞ, 79).

-

Seyran eylemek/seyrana çıkmak
Çıktım yücesine seyran eyledim (DBŞ, 109).

-

Sökün etmek/eylemek
Avşar ellerinden sökün eyledim (DBŞ, 203).

-

Talan etmek/talandan geçmek
Olanca malımı talan ederler (DBŞ, 49).

-

Tebdili dolaşmak/tebdili şaşmak
Yetmişinde tebdilim dolaştı (DBŞ, 155).

-

Toprağa düşmek
Koçyiğit kalmadı toğrağa düştü (DBŞ, 29).

-

Tuzak kurmak
Kahpe düşman kurar m’ola tuzağı (DBŞ, 157).

-

Yas tutmak
Avşar ili yas mı tutar (DBŞ, 17).

-

Yere sermek
Nice koçyiğitler yere serilir (DBŞ, 14).

-

Yüreğini dağlamak
Fırkat kodu yüreciğim dağladı (DBŞ, 24).

-

Zayi olmak
Korkarım k emeklerim zay olur (DBŞ, 149).

-

Ziyaret etmek/eylemek
Ziyaret eyledim Şam-ı Şerif’i (DBŞ, 203).

Şiirlerdeki Deyimlerin Oluşum Şekilleri
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Dadaloğlu’nun şiirlerinde tespit edebildiğimiz deyimler, genellikle isim + fiil şeklinde
oluşmaktadır. Özellikle olmak, almak, etmek, düşmek, kurmak fiilleriyle oluşturulan
deyimlerin daha fazla olduğu görülmektedir.
“Olmak” Yardımcı Fiiliyle Oluşturulanlar
Bir şeye kul ol- (DBŞ, 120, 125), zayi ol- (DBŞ, 149), kurban ol- (DBŞ, 177), göz göz
ol(DBŞ, 15,119, 120), Etten kale ol- (DBŞ, 117), Düğün bayram etmiş gibi ol- (DBŞ, 73).
“Etmek” Yardımcı Fiiliyle Oluşturulanlar
Irağı yakın et- (DBŞ, 13), Sefer et- (DBŞ, 79).
“Almak” Yardımcı Fiiliyle Oluşturulanlar
Hayır duasını al- (DBŞ, 192), öç al- (DBŞ, 20).
“Düşmek” Fiiliyle Oluşturulanlar
Aklına düş- (DBŞ, 112), ayrı düş- (DBŞ, 130), toprağa düş- (DBŞ, 29).
“Kurmak” Fiiliyle Oluşturulanlar
Figan kur-(DBŞ, 13), kavga kur-(DBŞ, 14, 67,117), tuzak kur- (DBŞ, 157).
Anlamsal Açıdan Şiirlerde Yer Alan Deyimler
Dadaloğlu’nun, edebiyatımızda kavga ve cenk şairi olarak bilindiğini belirtmiştik. Bu
yüzden şiirlerinde de anlamsal açıdan genellikle kavga, dövüş, ölüm, savaş, mertlik ve
kahramanlık çağrışımı yapan deyimlerin kullanıldığı görülmektedir.
Baş kaldırmak, belini bükmek, düşmana at katmak, ecel/i gelmek, kan gövdeyi
götürmek, kavga etmek/kurmak, kavgaya girişmek, kılıç çalmak, kılıç kuşanmak, öç almak,
savaş etmek/vermek,

sefer etmek, talan etmek/talandan geçmek, toprağa düşmek, tuzak

kurmak, yas tutmak gibi deyim örneklerini bu bağlamda verebiliriz.
Sonuç ve Öneriler
Dilin söz varlığını oluşturan, dilin zenginlik ölçütleri içerisinde yer alan deyimler,
Dadaloğlu’nun şiirlerinde sıklıkla kullanılmıştır. Dadaloğlu’nun şiirlerinde geçen deyimlerin
bir kısmı günümüzde de

varlığını sürdürek hiç değişmeden ya da kısmen değişerek

kullanılmaktadır. Anlatımı süslemek, güzelleştirmek, kuvvetlendirmek, savunulan düşünceyi
etkili kılmak amacıyla şiirlerde deyimlerin kullanıldığını söyleyebiliriz. Şiirlerde tespit edilen
deyimlerin oluşum bakımından çoğunlukla isim + almak, isim + olmak, isim + etmek şeklinde
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oluşturulan birleşik fiillerden oluştuğu görülmektedir. Anlamsal açıdan da ölüm, kavga, dövüş,
mertlik/yiğitlik/kahramanlık, dost/düşman/intikam konularını daha anlaşılır kılmak için
deyimlere başvurulmuştur.
Naçizane öneri olarak;


Türk Dil Kurumunun Atasözleri ve Deyimler Sözlüğünde yer almayan ama
Dadaloğlu’nun şiirlerinde geçen ve farklı deyim sözlüklerinde de deyim olarak kabul
edilen baş kaldırmak, burcu burcu kokmak, dağı taşı eritmek, dem sürmek, düşmana at
katmak, el-ayak şaşmak, hayır duasını almak, ırağı yakın etmek, kahpe felek, kara
gün/ler, kara yazı, mecnun gibi gezmek, sökün etmek/eylemek, zayi olmak deyimlerinin
TDK Deyim Sözlüğüne eklenmesidir.



Benzer şekilde halk şairlerinin şiirleri söz varlığı açısından (deyimler, atasözleri, ilişki
ve nezaket sözleri, ikilemeler vb.) incelenebilir.
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Özet
Günümüzde oldukça karmaşık ve çok yönlü bir boyut kazanan doğal ve beşeri sistemler
arasındaki mekânsal ilişkinin anlaşılması için kullanılan en etkili araç, haritalardır. Coğrafyanın
kaderini belirleyen mekânsal sentezlerin doğru bir şekilde yapılabilmesi mekânsal bilgilerin
açık ve özet biçimde aktarılmasında ve görselleştirilmesini sağlayan haritalarla mümkündür.
Dolayısıyla birden fazla haritanın toplu bir şekilde görülüp, değerlendirilebildiği haritalar kitabı
şeklinde tanımlanan atlaslar oldukça önem kazanmıştır. Bu çalışmada, Türkiye’nin ilk il atlası
olma önceliğini taşıyan “Tekirdağ Coğrafya Atlası” adlı eserin tanıtımının yapılması
amaçlanmıştır. Türkiye’nin ilk ilçe atlasını üretmiş araştırmacılar tarafından hazırlanmış bu
eser, ilgili araştırmacıların “Kalfalık eseri” olarak tanımlanabilir. Yerli ve milli bir ürün olan bu
atlas, içerik olarak doğal ve beşeri sistemlere ait birbirinden farklı 213 adet harita ve bu
haritalara ait açıklama, tablo ve şekillerden oluşmaktadır. Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS)
destekli görselleştirme teknikleri kullanılarak tasarlanan atlas haritaları, her türden kullanıcıya
hitap edebilecek şekilde dizayn edilmiştir. Böylece toplumun bütün kesimlerini kucaklayan
kullanıcı profiline sahip bu eserle, Türkiye’nin batı, Balkanların ise doğu yakası olarak tarif
edilebilecek kadim bir coğrafyada yer alan Tekirdağ coğrafyasına ait karakteristik özelliklerin
haritalar eşliğinde tanıtılması sağlanmıştır. Türkiye Coğrafyasında önemli bir mihenk taşı
olarak kabul görecek bu eser, benzer çalışmaların üretilmesini tetikleyecek ve konu hakkındaki
diğer çalışmalara da ışık tutacaktır.
Anahtar Kelimeler: Harita, atlas, coğrafya atlası, CBS, Tekirdağ.
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The First Atlas of Province in Turkey: Tekirdağ Geography Atlas

Abstract
Maps are the most effective tool for understanding the spatial relationship between natural and
human systems, which has currently gained a very complex and multifaceted dimension.
Accurate performance of spatial syntheses determining the fate of geography is only possible
with maps enabling spatial information to be transferred and visualized in a clear and brief
form. Therefore, atlases defined as books of maps in which more than one map can be viewed
and evaluated collectively have gained considerable importance. In this regard, the purpose of
this study is to introduce the work titled “Tekirdag Coğrafya Atlası [Tekirdag Geography
Atlas]”, which has the privilege of being the first provincial atlas of Turkey. Prepared by
researchers producing the first district atlas of Turkey, this work can be regarded as their “work
of journeyman”. Being a domestic and national product, this atlas consists of 213 different maps
of natural and human systems as well as explanations, tables, and figures pertaining to these
maps. The atlas maps designed by use of visualization techniques supported by geographic
information systems (GIS) appeal to all types of users. Having a user profile embracing all
segments of the society, this work introduces in maps the characteristic features of Tekirdag’s
geography, covering a very old region considered as the western side of Turkey and the eastern
side of the Balkans. This work, which is to be accepted as an important milestone within the
context of Turkey’s Geography, will trigger the production of similar works and light the way
for other studies on the subject.
Keywords: Map, atlas, Geography atlas, GIS, Tekirdag.
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Giriş
Günümüzde oldukça karmaşık ve çok yönlü bir boyut kazanan doğal ve beşeri sistemler
arasındaki mekânsal ilişkinin anlaşılması için kullanılan en etkili araç, haritalardır. Zira son
yıllarda yeryüzünde meydana gelen problemlerin büyük bir kısmı, mekanı iyi bir şekilde
tanımamak ve algılamamaktan kaynaklanmaktadır. Yeryüzünün mekânsal özelliklerine
yabancı olan insanoğlu, ortaya çıkan sorunlara yanlış veya eksik çözümler üretmektedir.
Dolayısıyla yeryüzünü daha fazla anlamaya ihtiyaç duyduğumuz günümüzde karşılaşılan
mekânsal problemlere yönelik en etkili çözüm, Coğrafyanın kaderini belirleyen mekânsal
sentezlerin doğru bir şekilde yapılabilmesine bağlıdır (Özşahin ve Eroğlu, 2021). Mekânsal
sentezler ise mekânsal bilgilerin açık ve özet biçimde aktarılmasında ve görselleştirilmesini
sağlayan haritalar vasıtasıyla gerçekleştirilebilir (Doğanay, Zaman & Alim, 2001). Ancak
mekânsal sentezlerin tek başına bir haritayla yapılması verimli sonuçlar vermemektedir. Bunun
için çeşitli coğrafi verilere ait birden fazla haritanın bir arada değerlendirilmesine ihtiyaç vardır.
Bu amaçla en yaygın kullanılan araç ise haritalar kitabı şeklinde değerlendirilen atlaslardır
(Özşahin, Eroğlu & Özdeş, 2019).
Çeşitli konularda bilgi vermek amacıyla çizilen haritalardan oluşan ve mekanın görsel
hafızası şeklinde tarif edilen “atlas” kavramı, ilk olarak on altıncı yüzyıl Alman-Flemenk harita
yapımcısı Gerhard Mercator (1512-1594) tarafından icat edilmiştir (Bilgin, 1996). Çeşitli
konularda bilgi vermek amacıyla yapılmış, anlamlı ve makul ölçülerde seçilmiş, birçok
haritadan meydana gelen bu harita koleksiyonları, günümüzde modern bir boyut kazanarak
verimli bir iletişim aracına dönüşmüştür (Özşahin, Eroğlu & Özdeş, 2019). İlk kullanımlarında
sadece coğrafya haritalarından oluşan atlaslar, zamanla çok farklı konuda ve içerikte
hazırlanmaya başlamıştır (Gümüşçü, 2012).
Türkiye’de Coğrafya alanında atlaslarının kullanımı istenilen düzeyde olmasa da ihtiyacı
karşılayacak seviyede olduğu bilinmektedir (Doğanay, 2002; Ünlü, Üçışık & Özey, 2002; Taş,
2006; Kızılçaoğlu, 2007). Daha çok dünya ve Türkiye özelinde haritalardan meydana gelen
atlasların yaygın olduğu ülkemizde (Buğdaycı ve Selvi, 2019) görsel malzemelerin öğreticiliği,
kullanım kolaylığı ve işlevselliğinden dolayı son yıllarda doğal (Büyük Menderes Havza Atlası,
2012) ve siyasi (Özşahin & Eroğlu, 2019; Kaymaz, Birinci & Kızılkan, 2019; Sivas Atlası,
2020) sınırlar gözetilerek hazırlanan atlaslar da bulunmaktadır. Böylece muhtelif sahalara ait
mekânsal bilgiler toplu bir şekilde görsel olarak kullanıma sunulmaktadır.
Bu çalışmada, “Türkiye’nin ilk il atlası” olma önceliğini taşıyan “Tekirdağ Coğrafya
Atlası” adlı eserin tanıtımının yapılması amaçlanmıştır. Böylece Türkiye’nin batı, Balkanların
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ise doğu yakası olarak tarif edilebilecek kadim bir coğrafyada yer alan Tekirdağ coğrafyasına
ait karakteristik özelliklerin haritalar eşliğinde tanıtılması sağlanmıştır.
Yöntem
Türkiye’de alanında ilk olan “Tekirdağ Coğrafya Atlası” adlı eserin tanıtımını ele alan bu
çalışma, bilimsel kitap ve atlas tanıtımlarında kullanılan yöntem esası çerçevesinde yapılmıştır.
Bu bağlamda daha önce hazırlanan “Aliağa Coğrafya Atlası” tanıtımına benzer bir içerik
izlenmiştir (Özşahin, Eroğlu & Özdeş, 2019).
Bulgular
“Tekirdağ Coğrafya Atlası” isimli eser, modern bir coğrafya atlası şeklinde hazırlanmış
yerli ve milli bir üründür (Şekil 1). İçerik olarak doğal ve beşeri sistemlere ait birbirinden farklı
213 adet harita ve bu haritalara ait açıklama, tablo ve şekillerden oluşmaktadır (Şekil 2). Coğrafi
Bilgi Sistemleri (CBS) destekli görselleştirme teknikleri kullanılarak tasarlanan atlas haritaları,
her türden kullanıcıya hitap edebilecek şekilde dizayn edilmiştir. Böylece toplumun bütün
kesimlerini kucaklayan kullanıcı profiline sahip bir eser üretilmiştir.
Şekil 1.
Tekirdağ Coğrafya Atlası Adlı Eserin Kapak Sayfası.
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Şekil 2.
Tekirdağ Coğrafya Atlası Adlı Eserde Yer Alan Haritalardan Örnek Bir Görünüm.

Toplamda 248 sayfadan oluşan Tekirdağ Coğrafya Atlası, Tekirdağ ilinin en önemli
liman işletmelerinden biri olan “Asyaport” desteğiyle bastırılmıştır. Atlasın basımı, uluslararası
bir yayınevi olan “Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti.” tarafından
gerçekleştirilmiştir. İçerik olarak “Haritalar” şeklinde isimlendirilen tek ana üniteden meydana
gelen bu eser, amaç, önem, materyal ve yöntem konusunda özlü bilgilerin yer aldığı giriş ile
genel bir değerlendirmenin yapıldığı sonuç bölümlerine de sahiptir.
Esere ait veri ve bilgi seti, çok çeşitli kaynaklardan elde edilmiştir. Atlas içeriğine ait
haritaların hazırlanmasında temel altlık verisi olarak Türkiye Topoğrafya Haritalarının
1:25.000, 1:50.000 ve 1:100.000 ölçekli ilgili paftalarından yararlanılmıştır. Ayrıca bu aşamada
Tekirdağ Valiliği ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından paylaşılan sayısal harita ve
verilerden de istifade edilmiştir. CBS tekniklerine dayalı kartografik yöntemlerle tasarlanan
atlas içeriğindeki haritalar, açıklama, tablo ve şekillerle de zenginleştirilmiştir. Diğer yandan
atlas haritalarının oluşturulması sırasında yararlanılan kaynaklara atıf yapılmamış, yalnız
haritanın oluşturulmasında faydalanılan kaynaklar veya kullanılan yöntemler açıklanmıştır.
Ancak eserin kaynakça kısmında çalışma sırasında yararlanılan kaynaklar ayrıntılı bir şekilde
verilmiştir. Böylece harita açıklamalarında hem akıcılık sağlanmış hem de okumayı
kolaylaştırıcı bir yol izlenmiştir (Özşahin & Eroğlu, 2021).
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Tekirdağ Coğrafya Atlası adlı eserdeki haritaları en orijinal yönlerinden birisi de bazı
haritaların daha önce Türkiye’de il düzeyinde hiç üretilmemiş olmasından kaynaklanmaktadır.
Tekirdağ İlinin Zoocoğrafya Haritası (Şekil 3), Tekirdağ İlinin Biyoçeşitlilik Haritası (Şekil 4)
ve Tekirdağ İlinin Etnografik (Kültürel Kimlikler) Haritası (Şekil 5) buna örnek olarak
gösterilebilir.
Şekil 3.
Tekirdağ İlinin Zoocoğrafya Haritası.

Şekil 4.
Tekirdağ İlinin Biyoçeşitlilik Haritası
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Şekil 5.
Tekirdağ İlinin Etnografik (Kültürel Kimlikler) Haritası.

Sonuç
Çeşitli tematik konuların farklı analiz ve görselleştirme teknikleriyle sunulduğu
“Tekirdağ Coğrafya Atlası” ismindeki haritalar kitabı, il atlası şeklinde hazırlanmış ilk yerli ve
milli üründür. Gerçekten de bu atlas, daha önce ilçe atlası şeklinde başlatılan idari atlas
hazırlamaya yönelik bazı çalışmaların bir üst basamağı olan il ölçeğinde yapılmış bir girişimdir.
Türkiye’nin ilk ilçe atlasının hazırlanmasında emek veren isimler tarafından hazırlanan
bu eser, ilgili araştırmacıların “Kalfalık eseri” olarak tanımlanabilir. Bu eser sayesinde,
Türkiye’nin Balkanlara açılan kapısı ve Balkanlar içinse İstanbul’dan önceki son durağı olarak
görülen Tekirdağ ilinin doğal ve kültürel kaynak değerlerinin ve özelliklerinin haritalar
yardımıyla tanıtılması sağlanmıştır.
Sonuçta Coğrafya biliminin ve bilgisinin önemine ışık tutan bu çalışma, vatan sevgisinin
aşılanmasına da yardımcı olmaktadır. Ayrıca Türkiye Coğrafyasında önemli bir mihenk taşı
olarak kabul görecek bu eser, benzer çalışmaların üretilmesini tetikleyecektir. Tekirdağ ve
coğrafya bilimi adına önemli bir görsel başvuru kaynağı niteliğindeki bu çalışma sayesinde
üretilen görsel veriler başta yöre insanı olmak üzere yatırımcılara ve bilimsel çalışma
yapacaklara da ışık tutacaktır.
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Özet
Bu araştırmanın amacı, okul öncesi öğretmenliği mesleğinin öğretmenlerin hayatlarına
etkilerini ortaya koymaktır. Bu amaç doğrultusunda mesleğin okul öncesi öğretmenlerine
etkilerini belirlemeye yönelik nitel bir çalışmadır. Çalışmada olgu bilim deseni kullanılmıştır.
Araştırmanın örneklemini 15 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmanın örnekleminin
belirlenmesinde amaçlı örneklem yöntemlerinden maksimum çeşitlilik örneklemesi yöntemine
uygun olarak okul öncesi öğretmenlerinden örneklem oluşturulmuştur. Bu çalışmada veri
toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Nitel araştırma
yaklaşımı doğrultusunda tasarlanan bu araştırmada veriler içerik analizi ve betimsel analiz
yöntemiyle incelenmiştir. Araştırmada okul öncesi öğretmenlerinin mesleğe başlamadan önce
çocuklara faydalı olabilmek, çocukları tanımak, çocukların hayatlarına dokunmak, okul ve sınıf
ortamının iyi olması, saygınlık, kendini geliştirme gibi beklentilere sahip oldukları ve okul
öncesi öğretmenliği mesleğini özellikle kolay atanma ve çocuk sevgisi gibi sebeplerden dolayı
seçtikleri sonucuna ulaşılmıştır. Okul öncesi öğretmenlerinin mesleğe başladıktan sonra
mesleğe bakış açılarının çocuk gelişiminde temel olduğu, çevre ve aile faktörünün önemli
olduğunun ayrıca mesleğe başladıktan sonra mutluluk ve sabır duygularının arttığı sonucuna
ulaşılmıştır. Okul öncesi öğretmenlik mesleğinin öğretmenlerin hayatlarında pozitif birey olma,
empati kurma, yorgunluk, yetişkinlere çocuklar gibi yaklaşma, çocuklu ailelerde ön planda
olma (fikir edinme), toplumun görev algısı (bakıcı), iletişim becerisi, mesleki bilgileri aile
bireylerinde uygulama, çocuksu olma ve çocuk dilinden anlama gibi etkileri de sonuçlar
arasındadır. Mesleğin, okul öncesi öğretmenlerinin hayatlarındaki etkilerinin farklı alanlarda
çeşitlilik gösterdiği görülmektedir. Bu araştırmadan yola çıkarak mesleğin okul öncesi
öğretmenlerinin hayatlarına olan etkileri temel alınarak aday öğretmenlere farkındalık
çalışmaları yapılabilir.
Anahtar Kelimeler: Öğretmenlik, meslek, okul öncesi, mesleki etki, kişisel etki.
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The Effects of The Preschool Teaching Profession on The Lives of Teachers

Abstract
The aim of this study is to reveal the effects of preschool teaching profession on teachers' lives.
For this purpose, it is a qualitative study to determine the effects of the profession on preschool
teachers. In accordance with the qualitative research method, phenomenology design was used
in the study. The sample of the research consists of 15 teachers. In determining the sample of
the research, the sample was formed from pre-school teachers in accordance with the maximum
diversity sampling method, one of the purposeful sampling methods. In this study, semistructured interview form was used as data collection tool. In this research designed in line with
the qualitative research approach, the data were analysed by content analysis and descriptive
analysis method. In the research, it was concluded that pre-school teachers have expectations
such as being useful to children, getting to know children, touching children's lives, having
good school and classroom environment, respectability, self-development before starting their
profession and they chose preschool teaching profession for reasons such as easy appointment
and love of children. It was concluded that preschool teachers' perspective on the profession
after starting the profession is fundamental in child development, that the environment and
family factors are important, and that the feelings of happiness and patience increase after
starting the profession. The effects of the pre-school teaching profession on teachers' lives such
as being a positive individual, empathy, fatigue, approaching adults like children, being at the
forefront of families with children (gaining an idea), social perception of duty (caregiver),
communication skills, applying professional knowledge in family members, being childish
understanding of children's language are also among the results. It is seen that the effects of the
profession on the lives of preschool teachers vary in different areas. Based on this research,
awareness studies can be conducted for prospective teachers based on the effects of the
profession on the lives of pre-school teachers.
Keywords: Teaching, profession, preschool, professional impact, personal impact.
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Giriş
Bireylerin meslekleri toplumdaki yerleri için bir araçtır. Bireyler meslekleri sayesinde
toplumdaki yerlerini gelecekleri için bir temel üzerine inşa etmektedirler. Meslek, bireylerin
belirli bir yaşamı devam ettirebilmek amacıyla içinde yer aldığı etkinlikler (Gini, 1998; Ünal &
Şimşek, 2008) ve böylece mutlu olmalarına etkisi olan önemli bir etmen olarak ifade
edilmektedir (Ünal & Şimşek, 2008). Diğer bir ifadeyle meslek bireylerin kazanç elde etmek
amacıyla sürdürdüğü sürekli iş ve uğraş denilmektedir (Taşgın, 2010). Meslek tam olarak
belirlenen etkinlikten kazanç sağlamak gibi ifade edilse de aynı zamanda meslek kişilere bir
topluluğa dahil olma, kendini gerçekleştirme gibi ihtiyaçları tatmin etme imkânı da
sunmaktadır.

Bu

nedenle

kişiler

bir

mesleği

seçerken

sadece

para

kazanmayı

amaçlamamaktadırlar. Hayatını devam ettirebilmek için tek odak noktaları para kazanmak
olmadan da kişiler bir mesleğe yönelim göstermektedir. Kazancı çok yüksek olmayan bir
meslek, bölüme duyulan ilgiden dolayı da seçilebilmektedir. Meslek, bireylerin toplumda
bulunduğu yeri ve daha da değerlisi üretim sağlayarak var olmaya devam ettiği bir yaşama
alanını ifade etmektedir (Tekirgöl, 2011).
Meslekle ilgili değerli görülen bir nokta ise meslek seçimidir. Meslek seçimi kişinin
yaşamındaki önemli tercihlerinden birisidir. Meslek seçimi, bireylerin icra edeceği işi, hayat
şeklini, sosyal ortamını, hayat standardını, kısaca ileriye yönelik kiminle, nerede nasıl bir
yaşama devam edeceğini ortaya koyan bir tercihtir (Çınar, 2011). Bundan dolayı bireylerin
seçim yaptığı meslekler kendilerini ve sosyal statülerini belirlemeleri yolunda önemli bir adım
olarak görülmektedir (Işık, 2006). Meslek seçiminde bireyler, kendisine yönelik olan meslekleri
tasarlayarak, tüm ayrıntılarıyla değerlendirmeye alarak ihtiyaçları doğrultusunda olumluolumsuz yönleriyle karar vermesi önemli görülmektedir (Kuzgun, 1983).
Meslek seçimi, toplumsal taraftan ele alınırsa, bireylerin ileriye yönelik yaşamlarının
doğru şekil almasındaki belirleyiciliğinden dolayı önemli görülmektedir. Bu yönde mesleğini
severek yapan, mesleğine kendini adayarak bağ kuran bireyler mesleğini düzgün yapan kişiler
olacaktır (Çınar, 2011). Toplumda yer alan çoğu birey mesleğini severek veya sevmeyerek
tercih etmekte ve buna bağlı olarak da mutlu veya mutsuz olmaktadır. Mesleğini kendisi
severek tercih eden kişiler mesleklerine karşı olumlu izlenimle yaklaştığı bununla birlikte de
mutlu ve huzurlu bir yaşamla devam ettikleri görülmektedir. Tersi durumda ise bazı kişilerin
de severek tercih etmedikleri ve ilgi alanları dışındaki meslek seçimlerinin sonucu olarak
mesleklerini icra ederken mutsuz oldukları görülmektedir (Urbay Şen, 2015). Meslek seçimleri
kişilerin yaşam kalitelisini etkilediği için tercihleri kişilerin hayatlarında çok önemli bir yere
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sahiptir (Tekirgöl, 2011). Bu nedenle kişiler mesleki tercihlerinde kendi özelliklerini ön planda
tutmaları gerekmektedir (Kuzgun, 1983). Kişilerin bu şekilde sevdikleri, inandıkları, bir bütün
haline gelerek bağ kurdukları, kişisel özelliklerine uyumlu olan mesleği tercih etmeleri
gerekmektedir (Ünal & Şimşek, 2008). Çünkü tercih ettikleri meslek yalnızca iş hayatını değil
genel olarak hayatlarının bütününü etkilemesinden dolayı son derece önemli görülmektedir
(Tekirgöl, 2011).
Öğretmenlik mesleği, kişiler üzerindeki etki alanı çok geniş olan bir meslektir.
Öğretmenlik mesleği, bütün açılardan önemli olan, toplumların şekillendirilmesinde rol
üstlenen çok önemli, değerli bir meslektir (Çelikten ve diğerleri, 2005). 1739 sayılı Milli Eğitim
Temel Kanununun 43. Maddesinde; “Öğretmenlik mesleği, devletin eğitim, öğretim ve bununla
ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas mesleği” olarak tanımlanmaktadır. Buna
bağlı olarak “Öğretmenler bu görevlerini Türk Milli Eğitiminin amaçlarına ve temel ilkelerine
uygun olarak ifade etmekle yükümlüdürler” şeklinde tanımlanmıştır (Milli Eğitim Bakanlığı,
1973, s. 5109). Milli Eğitim Temel Kanunu’nda belirtilen tanım, öğretmenlik mesleğinin genel
sınırlarını belirlemektedir. Öğretmenlik, kişilerin belirli bir hedef yönündeki öğrenmelerinin
başlatarak bu doğrultuda yönlendirmeler yaparak, öğrenmelerin kolay hale getirilmesi ve
gerçekleştirilmesi

aşamalarına

ilişkin

aktiviteleri

barındıran

mesleğin

ismi

olarak

belirtilmektedir. Bu aktiviteleri yapan bireylere de öğretmen denilmektedir (Üstüner, 2006).
Öğretmen, bilim, sanat, teknik ya da belirli bilgilerin öğretiminde uzman olan ve bunu
meslek olarak yerine getiren kişidir (Karataş & Kınalıoğlu, 2018). Taşgın (2010)’a göre
öğretmen, öğrencilerin gelişimsel özelliklerine odaklanan, öğrenmelere uygun olan çevre
düzenlemesi yaparak destek olan, eğitim ve öğretimde bir aksamanın gerçekleşmemesine özen
gösteren kişi olarak ifade edilmektedir. Öğretmen tanımı yapılırken yalnızca bilgiyi öğreten
olarak değil de genel şekliyle öğrenmeye yol gösteren, eşlik eden, toplumu biçimlendirme
sürecine rehberlik eden kişiler olarak da ifade edilmektedir (Çalık & Sezgin, 2005).
Öğretmenlik mesleği ülkenin kalkınmasında, toplumdaki huzur ve barış ortamının
oluşturulmasında, kişilerin toplumsal yaşamla iç içe olmasında ve toplumun kültürel
değerlerinin nesillere aktarılmasında önemli roller üstlenmektedir. Bu meslek özel uzmanlık
bilgisi ve becerisi gerektiren bir meslek olduğu için tercihte bulunan öğretmenlerin mesleğine
gönülden bağlı olmaları ve mesleğin gereklerini taşıyan unsurları bulundurmaları
gerekmektedir (Çelikten ve diğerleri, 2005; Şişman & Acat, 2003).
Öğretmenlik, bireylerle bire bir etkileşimi ve bununla birlikte bireylerle ortak
paylaşımları en fazla olan mesleklerin başında yer almaktadır (Gündüz, 2006). Bu sebepten
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dolayı da eğitim-öğretim etkinliklerinin beklenilen yönde ilerleyebilmesi ve öğrencilerden
olması öngörülen davranışları edinmelerinde en önemli faktörlerden biri öğretmenlerdir
şeklinde belirtilmektedir (Aktürk, 2012). Bunun devamında eğitimin ilerleyebilmesi, işlemesi
ve başarıya yönelmesini öğretmenlerin kalitesi etkilemektedir. Öğrencilerin kalitesi büyük
oranda öğretmenin kalitesini göstermektedir. Bu yüzden de öğrencilerin nitelikleri öğretmen
nitelikleriyle ilişki içindedir (Aydın ve diğerleri 2008). Öğretmenin nitelikli olması sadece
mesleki formasyona sahip olmasıyla yeterli görülmemektedir. Bu bilginin yanı sıra iyi bir
vatandaş olmalı ve öğrencileriyle olan iyi iletişimin yanında okul ortamında bulunan
meslektaşları ve diğer insanlarla da iyi iletişim veya ilişkilere sahip olmasının önemli olduğu
belirtilmektedir. Öğrenmek, araştırmak ve öğretmek öğretmende aranan özellikler içerisindedir.
Konusuna hakim olmak, yenilikleri seven, planlı programlı çalışmaya özen gösteren,
öğrencilerine değer veren, hoşgörülü davranabilme, öğrencilerine dostça, samimi yaklaşabilme
günümüz öğretmenlerinde aranan birkaç özelliklerdendir (Oktay, 1991). Böyle bir öğretmenle
aynı ortam da bulunan çocuklar paylaşmayı, iletişim ve günlük becerileri, sağlıklı davranış
göstermeyi benimsemektedir (Yoldaş ve diğerleri, 2016).
Çocukların sağlıklı bir şekilde büyümesi ve gelişim gösterebilmesi, öğrenmeye karşı
olumlu bir izlenim oluşturabilmesi için kritik dönemler bulunmaktadır. Gelişimlerinin hızlı
olduğu, eğitimin en temeli olan okul öncesi eğitim dönemi çocukların gelişim alanlarındaki
beceriler için önemli görülmektedir (Okul Öncesi Eğitim Programı, 2013). Milli Eğitim Temel
Kanununun 19 ve 20. maddesinde okul öncesi eğitim, “Mecburi ilköğrenim çağına gelmemiş
çocukların beden, zihin ve duygu gelişmesini ve iyi alışkanlıklar kazanmasını sağlamak, onları
ilköğretime hazırlamak, şartları elverişsiz çevrelerden ve ailelerden gelen çocuklar için ortak
bir yetişme ortamı yaratmak, çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamak”
olarak açıklanmaktadır (Milli Eğitim Bakanlığı, 1973, s. 5104). Mecburi ilköğrenim çağında
olmayan çocukların dönemini kapsayan okul öncesi eğitim dönemi, temel alışkanlıkların
edinildiği, bilişsel becerilerin biçimlendiği ve öğrenmenin en hızlı düzeyde olduğu dönem
olarak belirtilmektedir. Bu sebepten dolayı okul öncesi eğitimin kalitesinin arttırılması ve
ortamın gelişimi destekleyecek şekilde planlanması önemli görülmektedir (Başturan & Görgü,
2020). Okul öncesi eğitim döneminde çocukların gelişim alanlarındaki becerilerinin gelişimi
için uyarıcı bir ortamla birlikte rehberlik edecek iyi bir öğretmene ihtiyaç duyulmaktadır. Okul
öncesi öğretmeni sınıf ortamlarında çocukların en yakını olup okulun öğretim ve eğitiminin
sorumlusudur (Yoldaş ve diğerleri, 2016).
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Okul öncesi dönemde öğretmenler eğitim ile çocukların sevgi, saygı, iş birliği,
sorumluluk, hoşgörü, yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma gibi duygu ve davranışlarına rol
model olarak tüm gelişim alanlarına destek olmaktadır. Bu desteğin sağlanması için bir okul
öncesi öğretmeninin yeniliklere olumlu yaklaşan, kendini tanıyarak saygı duyan ve güvenilir,
kaliteli bir kişiliği olan ve davranışlarında çelişkiye düşmeyen bir kişilik özelliğine sahip olması
önemli görülmektedir. Aynı zamanda okul öncesi öğretmenlerinin çocukları sevmesi ve onlarla
vakit geçirmekten keyif alarak, çocuklarla olmaktan mutlu olması gerekmektedir. Okul öncesi
öğretmeni alanında bilgi sahibi, iletişime açık, becerikli ve aktif olmaya özen göstermesi
gerekmektedir. Özellikle çocuklarla dostça bir bağ kurması çocuklar açısında da çok değerli
olmaktadır. Okul öncesi öğretmenleri çocukların gelişimsel özelliklerinden dolayı yöneltilen
farklı sorulara cevap verebilecek düzeyde olmalıdır. Çocukların espri anlayışına sahip olmalı,
sempatik, şakacı olmalı ki küçük çocuklarla belirli bir zaman geçirdiği için onlarla beraber
neşelenmeli ve mutlu olmalıdır. Okul öncesi öğretmenleri çocuklarla bu şekilde dengeli ve
güvenli bir bağ geliştirdiği zaman çocukların bireysel özelliklerinin ve yeterliklerinin de daha
iyi farkında olacaktır. Bu yeterlikleri temel alarak çocuklara çeşitli öğrenme ortamları
sunulduğunda çocukların gelişimlerini daha da desteklemiş olmaktadır. Okul öncesi dönemde
olumlu tecrübeler geçiren çocuk okula, öğrenmeye ve kendi yeteneklerine yönelik olumlu
izlenimler oluşturur. Bu olumlu tecrübeler için öncelikle belirtilen özelliklere sahip bir okul
öncesi öğretmenine sahip olması önemli görülmektedir (Okul Öncesi Eğitim Programı, 2013;
Uludağ, 2015).
Okul öncesi eğitimin çocuklar üzerindeki yaşam boyu sürecek etkisine bakıldığında
okul öncesi öğretmenlerine düşen önemli sorumlulukların olduğu ve bu sorumluluklarla birlikte
öğretmenlerin davranışlarında gösterdikleri niteliklerin kalitesi oldukça önemli görülmektedir
(Bozali, 2017; Gömleksiz & Serhatlıoğlu, 2013). Okul öncesi öğretmenlerinin mesleki beceri
ve teorik bilgilere hâkimiyeti ile birlikte kişilik özellikleri de önemli görülmektedir. Okul öncesi
öğretmenlerinin bu yüzden kendilerini iyi tanıyor olması ve buna göre okul öncesi öğretmenlik
mesleğine yönelmeleri beklenmektedir. Kendini tanıyarak okul öncesi öğretmenliği mesleğini
seçen, mesleğini severek yapan ve bu yeterliklere sahip olan okul öncesi öğretmenlerinin benlik
saygısıyla birlikte mesleki benlik saygısı da yüksek olmaktadır. Mesleki benlik saygısı ise
mesleki uyumun olması için gerekli görülmektedir (Demir ve diğerleri, 2011). Bu nedenle okul
öncesi öğretmenlik mesleğini tercih eden kişilerin kişisel özelliklerinin bu meslekle uyumlu
olması gerekmektedir.
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Okul öncesi öğretmenlik mesleğindeki öğretmenlerin yaşantılara göre kişisel özellikleri
ve benliklerinin şekillenmesi, hayatlarına olumlu- olumsuz etkinlerinin olması beklenmektedir.
Bu bağlamda çalışmanın genel amacı bir meslek olarak okul öncesi öğretmenliğinin
öğretmenlerin hayatlarındaki etkisini ortaya koymaktır. Araştırma sonuçları, ortaöğretim
mezunlarının üniversite sınavında okul öncesi öğretmenliği bölümünü tercihte bulunmadaki
kararlarında yol gösterici olabileceği düşünülmektedir.
Yöntem
Bu bölümde; araştırmanın deseni, örneklemi, araştırmada kullanılan veri toplama
araçları, verilerin toplanması ve toplanan verilerin analizine ilişkin bilgiler yer almaktadır.
Araştırmanın Deseni
Bu araştırma okul öncesi öğretmenliği mesleğinin öğretmenlerin hayatlarına etkilerini
ortaya koymaya yönelik nitel bir çalışmadır. Çalışmada olgu bilim deseni kullanılmıştır. Olgu
bilim deseni (fenemenoloji) kişilerin yabancı olmadığı fakat tam anlamını kavrayamadığı
olguları araştırmayı amaçlayan çalışmaları ele almaktadır (Yıldırım & Şimşek, 2018).
Örneklem
Araştırmanın örneklemini 15 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi amaçlı
örneklem yöntemlerinden olan maksimum çeşitlilik örneklemine uygun olarak okul öncesi
öğretmenlerinden oluşturulmuştur. Maksimum çeşitlilik örneklemesindeki amaç, çeşitlilik
bulunan durumların arasında herhangi bir ortak olguların yer alıp almadığını ortaya çıkarmak
ve bu çeşitliliğe göre problemin farklı boyutlarını ifade etmektir (Yıldırım & Şimşek, 2018).
Bu amaçla örnekleme ilişkin çeşitlilik, öğretmenlik mesleğindeki hizmet süresi ve çalışmakta
oldukları kuruma ait bilgiler aşağıda Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1.
Örnekleme Alınan Öğretmenlerin Cinsiyet, Hizmet Süresi ve Çalıştıkları Kurum
Öğretmenler

Ö1

Ö2

Ö3

Ö4

Ö5

Ö6

Ö7

Ö8

Ö9

K

E

K

K

K

K

K

K

Hizmet
süresi

610

610

15

15

15

15

610

Çalıştıkları
kurum

A

A

A

A

A

A

A

ve kodları
Cinsiyet

K

Ö1
0
K

Ö1
1
K

Ö1
2
K

Ö1
3
K

Ö1
4
K

Ö1
5
K

610

15

15

15

15

15

610

15

R
A

R
A

RA

A

RA

A

A

A

Toplam/
ortalama
14 Kadın
1 Erkek
5/6-10 yıl
10/1-5 yıl

4
Anaokulu
11
Anasınıfı
Ö1: Kodlanmış okul öncesi öğretmeni/ K: Kadın/E: Erkek/A: resmi ilkokul bünyesindeki anasınıfını/ RA: Resmi bağımsız
anaokulu
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Tablo 1’de incelendiğinde örneklemde bulunan okul öncesi öğretmenlerinin cinsiyet
değişkeni açısından 14’ü kadın, 1’i erkektir. Örneklemin hizmet sürelerinde 10 öğretmenin 1-5
yıl, 5 öğretmenin ise 6-10 arasında hizmet süresine sahip olduğu görülmektedir. Örneklemdeki
öğretmenlerin 4’ü resmi bağımsız anaokulu, 11’i de resmi ilkokul bünyesindeki anasınıfında
çalışmaktadır.
Veri Toplama Aracı
Bu çalışmada veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından hazırlanan yarı
yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Görüşme formunda yer alan araştırma sorularını
hazırlarken öncelikli olarak gerekli literatür taraması yapılmıştır. İlk etapta 5 soru şeklinde
oluşturulan sorular üzerinde uzman görüşü alınarak soruların içeriğinde düzenlemeler yapılarak
formun son hali oluşturulmuştur. Görüşme formunun birinci bölümünde kişisel bilgi formu yer
almaktadır. Formun ikinci bölümünde okul öncesi öğretmenlerinin okul öncesi öğretmenliği
mesleğini seçmelerindeki etmenlerden, hayatlarına olan kişisel, sosyal, aile yaşamlarındaki
mesleki etkilerinin neler olduğuna yönelik sorular yer almaktadır. Oluşturulan formun
geçerliliğinin sağlanması için iki uzman görüşüne başvurulmuştur.
Verilerin Toplanması ve Analizi
Bu araştırmada veriler yarı yapılandırılmış görüşme yoluyla (online görüşme yapılarak)
elde edilmiştir. Verilerin toplanması aşamasında görüşme yapılan okul öncesi öğretmenlerinin
tamamı görüşlerini sözlü olarak belirtmişlerdir. Görüşme anında katılımcıların kendilerini rahat
hissetmelerine özen gösterilmiş ve çalışmanın güvenirliği sağlamak için katılımcılara göre
uygun bir zamanda online olarak görüşmeler tamamlanmıştır. Öğretmenlerle online yapılan
görüşmeler tek tek kayıt altına alınmıştır ve görüşmeler ortalama 11 dakika sürmüştür.
Toplamda yapılan 15 görüşme yazıya aktarıldığında 32 sayfa olmuştur. Görüşme sırasında,
katılımcıların soruları cevaplarken araştırmacıdan etkilenmemesine özen gösterilmiştir.
Katılımcılara kimliklerinin gizli tutulacağı ve araştırmada kendilerinin veya kurumlarının
isimlerinin yer almayacağı hakkında bilgi verilmiştir.
Nitel araştırma yaklaşımı doğrultusunda tasarlanan bu araştırmada veriler içerik analizi
ve betimsel analiz yöntemiyle incelenmiştir Çalışmada okul öncesi öğretmenlerinden elde
edilen veriler MAXQDA kullanılarak analiz edilmiştir. Verilerin analizi dört aşamada
gerçekleştirilmiştir. İlk olarak verilerin kodlanması, ikinci aşamada kodlanan verilerin
temalarının ve alt temalarının belirlenmesi, üçüncü aşamada kodların ve temaların
düzenlenmesi ve dördüncü aşamada bulguların tanımlanması ve yorumlanması (Yıldırım &
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Şimşek, 2018) olmak üzere analiz edilmiştir. Analizler aşamasında okul öncesi öğretmenlerinin
görüşlerindeki

benzerlikler

gruplanmıştır.

Analizler

yapılırken

görüşme

sağlanan

öğretmenlerin her birine kod numarası (Ö1,Ö2) verilerek açıklamalar yapılmıştır.
Öğretmenlerin görüşlerinde yer alan benzerlikler temalar oluşturularak aynı tema altında
toplanmıştır. Bu temalardan yer alan kodlardan bir kod bulutu oluşturulmuştur.
Araştırmada toplanan verilerin geçerliği ve güvenirliği için inandırıcılık ölçütlerinden
yararlanılmıştır. Geçerlik ve güvenirlik, verilerin inandırıcılığını sağlamak amacıyla kullanılan
önemli durumlardır. Bulguların ayrıntılı şekilde rapor edilmesi ve araştırmacının verileri nasıl
topladığını belirtmesi nitel bir araştırmada geçerliğin önemli ölçütleri içinde bulunmaktadır.
Araştırmada inandırıcılığın artırılması için görüşme formunun geliştirilmesinde ve veri
analizinde uzman görüşüne başvurulmuştur. Bu süreçte katılımcılar ayrıntılı olarak tanıtılmıştır.
Katılımcılarla yapılan görüşmeler sonucunda katılımcı görüşlerinden birebir alıntılar yapılarak
araştırma süreci ayrıntılı bir şekilde verilmiştir. Araştırmanın aşamaları açıklanarak elde edilen
verilere bulgular kısmında yer verilmiştir (Yıldırım & Şimşek, 2018).
Bulgular
Yapılan araştırma sonucunda okul öncesi öğretmenlerinin mesleği seçmelerindeki
etmenlere ilişkin bulgular Tablo 1’de verilmektedir.
Tablo 1.
Okul Öncesi Öğretmenlerinin Mesleği Seçmelerindeki Etmenlere İlişkin Bulgular
Tema

Alt Tema

Gereklilik

Mesleği seçmelerindeki etmenler

Duygusal

Toplam

Görüşler
Kolay atanma
Öğretmen lisesi ek puanı
İstediği bölümü kazanamama
Çalışma saatlerinin az olması
Sınav puanının yüksek olmaması
Şehir tercihi
Meslek lisesi mezunu olma
Çocuk sevgisi
Küçük yaş grubuyla çalışma isteği
Mesleki bilginin ebeveynliğe faydası
Mesleğe yakınlık duyma
Stresli olmaması
Eğlenceli olması
Okul Öncesi öğretmenini sevme
Aile üyelerinin desteği
Çocuklarda farkındalık oluşturma

f
18
8
3
2
2
1
1
1
17
6
2
2
2
1
1
1
1
1
35

Tablo 1 incelendiğinde, okul öncesi öğretmenlerinin bu mesleği seçmelerindeki
etmenlerin “gereklilik (f=18)” ve duygusal (f=17)” odaklı etmenler olduğu görülmektedir. Okul
öncesi öğretmenlerin okul öncesi öğretmenliğini en çok “kolay atanma (f=8)” sonrasında
64

Okul Öncesi Öğretmenliği Mesleğinin Öğretmenlerin Hayatlarına Etkileri

“öğretmen lisesi ek puanı (f=3), “istediği bölümü kazanamama (f=2) ve “çalışma saatlerinin az
olması (f=2)” gibi gereklilik temelli etmenlerden dolayı seçtikleri görülmektedir.
Öğretmenlerin duygusal etmenlerden daha çok “çocuk sevgisi (f=6)” nedeniyle, sonrasında
“küçük yaş guruplarıyla çalışma (f=2), mesleki bilginin ebeveynliğe faydası (f=2) ve “mesleğe
yakınlık duyma (f=2)” gibi sebeplerin belirleyici olduğu görülmektedir. Okul öncesi
öğretmenlerinin okul öncesi öğretmenliği mesleğini seçmelerindeki etmenlere ilişkin kendi
ifadelerin bazıları şöyledir:
“Bu mesleğe seçmeme etki eden etmenlerden ilki mesleki olarak atanmasının kolay
olmasıydı bu sebeple mesleki olarak atanmakta önceliğimde atanması kolay olduğu için
bunu seçtim” (Ö14).
“Öncelikle çocukları çok seviyor olmam gerçekten çocukları çok seviyorum” (Ö15)
“Öğretmen lisesi mezunuyum, öğretmenliğe yani ek puan olduğu için”(Ö2).
“Çalışma saatleri normal memurluktan az onu düşünmüştüm”(Ö6).
“Öğretmenlik mesleğinde bir branş seçeceksem eğer onun çocuklar olduğunu düşündüm
ve daha küçük yaş grubuyla çalışmanın öğrenciye daha çok şey kattığını düşünerek okul
öncesini seçtim” (Ö14).
“İstediğim bölüme genel olarak benim de puanım yetmediği için öğretmenlik olarak
yapabileceğimi düşündüğüm okul öncesini seçtim seçmemdeki sebep bu” (Ö4).
Yapılan araştırma sonucunda okul öncesi öğretmenlerinin mesleğe başlamadan önceki
beklentilerine ilişkin bulgular Tablo 2’de verilmektedir.
Tablo 2.
Okul öncesi öğretmenlerinin mesleğe başlamadan önceki beklentilerine ilişkin bulgular
Tema

Alt Tema

Kişisel
Mesleğe başlamadan
önce meslekten
beklentiler

Bilgi

Görüşler
Saygınlık
Okul ve sınıf ortamının iyi olması
Kendini geliştirmek
Hareketli, sevgi dolu bir hayat
Anlayışlı velilerin olması
Yok
Atanma
Çocuklara faydalı olabilme
Çocukların hayatlarına dokunmak
Çocukları tanımak
Çocuklarda meydana gelen değişim
Geleneksel olmayan eğitim yaklaşımlarını uygulama

Toplam
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f
10
2
2
2
1
1
1
1
9
3
2
2
1
1
19
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Tablo 2 incelendiğinde, okul öncesi öğretmenlerinin bu mesleğe başlamadan önceki
beklentilerine yönelik etmenlerin “kişisel (f=10)” ve bilgi (f=9)” odaklı etmenler olduğu
görülmektedir. Okul öncesi öğretmenlerin okul öncesi öğretmenliğine başlamadan önce en çok
“Saygınlık (f=2)”, “Okul ve sınıf ortamının iyi olması (f=2) ve “Kendini geliştirmek (f=2) gibi kişisel
temelli etmenlerden dolayı seçtikleri görülmektedir. Öğretmenlerin bilgi etmenlerinden daha
çok “Çocuklara faydalı olabilme (f=3)” sonrasında “Çocukların hayatlarına dokunmak” (f=2) ve
“Çocukları tanımak” (f=2) gibi sebeplerin belirleyici olduğu görülmektedir. Okul öncesi
öğretmenlerinin okul öncesi öğretmenliği mesleğine başlamadan önceki beklentilerine ilişkin
kendi ifadelerin bazıları şöyledir:
“Çocuklara faydalı olmayı hedefliyorsun öğretmenlik mesleği ile ilgili insan biraz daha
sosyal olması gerekiyor insanları daha iyi çocukları daha iyi gözlemlemek gerekiyor”
(Ö15).
“Çocuklarla böyle çocukların hayatına dokunabilmek yani bilinçli olarak çocukların
mesela zamandan eğitmek istediğim gibi en başından biz eğittiğimiz için daha çok
hayatına dokunabileceğimi düşündüğüm için beklentilerim de o yöndeydi yani böyle
onlarla işte oyunlar oynayarak onlarla etkinlikler yaparak onların gelişimine en fazla ne
kadar götürebilirim diye öyle bir beklentim vardı”(Ö4).
“Ben ya iyi bir okul ortamı beklemiştim zaten sınıf ortamının iyi olmasını beklemiştim”
(Ö6).
“Aslında öğretmenlik mesleğinde kendimi geliştirmek bu önemli çünkü ilk başta
başladığımda aslında okuldan çıkıyoruz evet bir şeyler öğrenmiş oluyoruz ama tam
yeterli olmuyor okuldaki gördüğümüz derslerimizdeki stajla okul hayatındaki birebir
yaşantımız çok farklı oluyor kendini geliştirmeyi hedefliyorsun” (Ö15).
“Hep çevremden duyduğum kadarıyla kendi çocuğunla işte çok güzel ilgilenirsin bu
alanı tanırsın çocuk gelişimini öğrenirsin hep bu alanda bütün öğretmenlik branşlarının
yanında okul öncesinin bu avantajının olduğu söylenirdi evet benim de beklentilerimden
biri çocukları yakından tanımak” (Ö1).
“Meslek beklentim hani öğretmenlik denince bir saygınlık gelir ya akla hani çevremdeki
insanlardan bir saygı görmek velilerim tarafından işte çevremdeki diğer insanlar
tarafından saygın ve itibarlı bir duruşumun olmasını istiyordum” (Ö12).
Okul öncesi öğretmenlik mesleğine başladıktan sonraki mesleğin uyandırdığı duygu ve
mesleğe bakış açısına ilişkin bulgular iki başlık halinde verilmiştir. Yapılan araştırma
66

Okul Öncesi Öğretmenliği Mesleğinin Öğretmenlerin Hayatlarına Etkileri

sonucunda okul öncesi öğretmenlerinin mesleğe başladıktan sonraki bakış açısına yönelik
görüşlerine ilişkin bulgular Tablo 3’de verilmektedir.
Tablo 3.
Okul Öncesi Öğretmenlerinin Mesleğe Başladıktan Sonraki Bakış Açısı Görüşlerine İlişkin
Bulgular
Tema

Alt Tema

Mesleğin Önemi
Mesleğe
başladıktan
sonraki
bakış açısı

Çevre

Görüşler
Çocuk gelişiminde temel olduğu
Çocuklara daha bilinçli yaklaşma
Güzel bir meslek
Sınıf yönetiminde zorlanma
Çocuktaki davranışların önemini fark etme
Veli eğitiminde önemli rol üstlenilmesi
Değişimin başlangıcı
Çocukların ilk öğretmenleri olma
Çocuklara farklı bakış açısı kazandırma
Hayatın odak noktasına çocukları alma
Çevre ve aile faktörünün önemli olması
Okul öncesi öğretmenlerine karşı yoğun saygı
Mevzuat işlerinin yorucu olması
Toplum tarafından bölümü önemsiz görme
Mesleğin bakıcılık olmadığı

Toplam

f
18
5
2
2
2
2
1
1
1
1
1
10
4
2
2
1
1
28

Tablo 3 incelendiğinde, okul öncesi öğretmenlerinin bu mesleğe başladıktan sonraki
bakış açısına yönelik etmenlerin “mesleğin önemi (f=18)” ve çevre (f=10)” odaklı etmenler
olduğu görülmektedir. Okul öncesi öğretmenlerin okul öncesi öğretmenliğine başlamadıktan
sonra en çok “Çocuk gelişiminde temel olduğu (f=5)” sonrasında “Çocuklara daha bilinçli yaklaşma
(f=2), “Güzel bir meslek (f=2), “Sınıf yönetiminde zorlanma (f=2)” ve Çocuktaki davranışların
önemini fark etme (f=2)” gibi mesleğin önemi temelli etmenlerden dolayı seçtikleri

görülmektedir. Öğretmenlerin çevre etmenlerinden daha çok “Çevre ve aile faktörünün önemli
olması (f=4)” sonrasında “Okul öncesi öğretmenlerine karşı yoğun saygı” (f=2) ve “Mevzuat işlerinin
yorucu olması” (f=2) gibi sebeplerin belirleyici olduğu görülmektedir. Okul öncesi

öğretmenlerinin okul öncesi öğretmenliği mesleğine başlamadıktan sonraki bakış açılarına
ilişkin kendi ifadelerin bazıları şöyledir:
“Yani başlamadan önce okul öncesi eğitimin bu kadar önemli olduğunu bilmiyordum.
Hani bu kadar önem vermemiz gerektiğini. Ama meslek içinde de hani bu mesleğe
atıldıktan sonra gerçekten hani hayat boyunca ilerlememizde eğitim almamızda okul
öncesi eğitimin önemli olduğunun farkına vardım. Çünkü en önemli yaşantılar 0-5 yaş
aralığında olduğu için” (Ö8).
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“Mesleğe girdikten sonra birazcık mevzuattır bilmem nedir fasa fiso hani öyle şeyleri
çok fazla yoğun olduğunu düşünüyorum. Hani başlamadan önce bunlara karşı bir
beklentim ya da bilgim yoktu açıkçası ama hani başladıktan sonra gördüm bu süreçleri.
Hani bunlar birazcık insanı yorsa da yine de güzel yani süreç olarak” (Ö10).
“Fakültede aldığım eğitimle beraberde nasıl bir öğretmen olmalıyım çocuklara nasıl
yaklaşmalıyım güzel bir şekilde irdeleyerek öğrendiğimi düşünüyorum ve o şekilde
uygulayamaya döktüm. Bunları hani eksiydi artıyı da görerek kendimce sentezledi
kendime göre doğru olanı müfredat dahilinde çocuklara uygulamaya başladım” (Ö7).
“Bence çok güzel bir meslek yapıyoruz icra ediyoruz “(Ö3).
“Genel bakış bu olmayabilir ama benim bakış açım okul öncesi öğretmenlerine özellikle
bu alanı hakkı ile yapan kişilere karşı çok yoğun bir saygı beslemeye başladım çünkü
çok zor asla söyledikleri gibi dışardan bakıldığı gibi kolay sadece çocuğunu büyütmek
için girilebilecek bir alan değil çok zor bu yüzden bu işi hakkı ile yapanlara çok saygı
beslemeye başladım” (Ö1).
Yapılan araştırma sonucunda okul öncesi öğretmenlerinin mesleğe başladıktan sonra
uyandırdığı duyguya yönelik görüşlerine ilişkin bulgular Tablo 4’de verilmektedir.
Tablo 4.
Okul Öncesi Öğretmenlerinin Mesleğe Başladıktan Sonra Uyandırdığı Duygulara Yönelik
Görüşlerine İlişkin Bulgular
Tema

Mesleğe başladıktan
sonra uyandırdığı duygu

Görüşler
Mutluluk duygusu
Sabır duygusu
Başarma duygusu hissetme
Merhamet duygusu
Enerjik hissetme
Anaç ruh
Güven duygusu
Hayal Kırıklığı
Çocuklar hakkında merak duygusu
Çocukları sahiplenme duygusu
Mesleğe aşkla bağlanma

Toplam

f
8
8
4
4
4
3
3
2
1
1
1
39

Tablo 4 incelendiğinde, okul öncesi öğretmenlerinin bu mesleğe başladıktan sonraki
uyandırdığı duygulara yönelik görüşler (f=39)” görülmektedir. Okul öncesi öğretmenlerin okul
öncesi öğretmenliğine başlamadıktan sonra en çok “Mutluluk duygusu (f=8)” ve Sabır duygusu
(f=8), sonrasında “Başarma duygusu hissetme (f=4), “Merhamet duygusu (f=4), “Enerjik hissetme

(f=4)”, Anaç ruh (f=3)” ve “Güven duygusu (f=3)”gibi mesleğin uyandırdığı duygu etmenlerden
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oluştuğu görülmektedir. Okul öncesi öğretmenlerinin okul öncesi öğretmenliği mesleğine
başlamadıktan sonraki uyandırdığı duygulara ilişkin kendi ifadelerin bazıları şöyledir:
“Okul öncesi öğretmenliği bende mutluluğu hissettiriyor yaş büyüdükçe daha çok
çevremdeki olayları görebiliyorsun ama çocuklardaki o masumane duygu o masumane
mutluluğa baktığın zaman diyorsun ki gerçek mutluluk evet bu diyebiliyorsun her
şeyden dünyadan uzak kendin olabilmeyi o sınıfa girdiğin zaman okul öncesi öğretmeni
olduğun zaman bunu fark edebiliyorsun” (Ö14).
“Bir kere çok sabırlı birine dönüştüm sabır sınırım çok arttı mı denir yani sabretme
durumum çok arttı yani o çocuklarla çalışırken duyduğunuz sabır sizin kişisel
yaşamınıza da yansıyor” (Ö1).
“Enerji veriyorlar ve içimdeki çocuk hiçbir zaman büyümüyor ya hala içinde
büyümeyen şımarık bir çocuk taşıyabiliyorum çocuklarla oynarken yani enerjim
yükseliyor yani asıl mutlu oluyorum”(Ö13).
“Sosyal ilişiklerinde de ister istemez böyle oluyorsun biraz daha korumacı bir insan
oluyorsun daha merhametli oluyorsun “(Ö13).
“Öğretmen olduktan sonra kedine insanın daha fazla güveni geliyor o açıdan faydası var
“(Ö15).
“Mesleğe girer girmez insan yükleniyor sanki bu anaç ruhu. Okul öncesinin biraz bir tık
daha fazla gerçekten. Hani işiniz çocukla olduğu için 3-6 yaş grubuyla özellikle daha
fazla yardıma ihtiyaç daha fazla seni rol model almaya ihtiyaç duyar çocuk hani seni
izleyen seni gözlemleyen her anlamda sana daha ihtiyacı olan çocuk grubuyla muhatap
olduğumuz için bu sebepten daha bir anaç ruhlu olduğumu hissediyorum eskiye oranla”
(Ö11).
Mesleğin okul öncesi öğretmenlerindeki olumlu ya da olumsuz kişisel etkisine ilişkin
bulgular verilmiştir. Yapılan araştırma sonucunda okul öncesi öğretmenlik mesleğinin kişisel
hayatlarına yönelik olumlu ve olumsuz etkilerine ilişkin bulgular Tablo 5’de verilmektedir.
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Tablo 5.
Okul öncesi öğretmenlik mesleğinin kişisel hayatlarına yönelik olumlu ve olumsuz etkisine
ilişkin bulgular
Tema

Alt Tema

Olumlu Katkıları

Mesleğin kişisel
hayatlarına etkisi

Olumsuz Etkileri

Görüşler
Pozitif birey olma
Empati kurma
Sinirlenme eşiğinde artma
Güler yüzlü olma
Sakin olma
Heyecanlı olma
Farklı bakış açıları kazanma
Fedakar olma
Çocuklarla eğlenebilme
Hoşgörülü olma
Şefkatli olma
Yapıcı olma
Hayal kurma
Kendini tanıma
Hayat tecrübesi
Yorgunluk
Yetişkinlere çocuklar gibi yaklaşma
Çocuk sesi duymak istememe
Çevredeki çocuklara karşı müdahaleci olma
Yıpranma
Sabırsız
Anlayışsız yöneticinin yıpratması
Yok
Okul dışında çocuk görmek istememe
Aşırı korumacı
Çocuklara karşı tahammülde azalma

Toplam

f
23
4
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
18
3
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
41

Tablo 5 incelendiğinde, okul öncesi öğretmeni olmanın kişisel hayatlarına etkisi yönelik
etmenlerin “olumlu katkı (f=23)” ve olumsuz etki (f=18)” odaklı etmenler olduğu
görülmektedir. Okul öncesi öğretmenlerin kişisel hayatlarına etkisini en çok “Pozitif birey olma
(f=4)” sonrasında “Empati kurma (f=3), “Sinirlenme eşiğinde artma (f=2), “Güler yüzlü olma (f=2)”
ve “Sakin olma (f=2)” gibi olumlu katkı temelli etmenlerden dolayı seçtikleri görülmektedir.
Öğretmenlerin olumsuz etkilerinden daha çok “Yorgunluk (f=3)” ve “Yetişkinlere çocuklar gibi
yaklaşma (f=3)” nedeniyle, sonrasında “Çocuk sesi duymak istememe (f=2), Çevredeki çocuklara
karşı müdahaleci olma (f=2) ve “Yıpranma (f=2)” gibi sebeplerin belirleyici olduğu

görülmektedir. Okul öncesi öğretmeni olmanın kişisel hayatlarına etkisine yönelik etmenlere
ilişkin kendi ifadelerin bazıları şöyledir:
“Hayata daha pozitif bakmaya başladım” (Ö8).
“Olaylara bakış açın değişiyor empati duygun artıyor bunlara illaki bir katkısı
oluyordur” (Ö12).
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“Daha böyle sanki güleç olduğumu düşünüyorum bunda velinin de etkisi var hani hep
güler yüzlü olmak zorundaymışsın gibi geliyor bana” (Ö9).
“Sinirlenme eşiğim yükseldi yani hani artık çok çok sinirlenmiyorum çocuklar çünkü
bazen bir çocuk yani bir kere gösteriyorsun bir iki üç beş kere gösterdiğin oluyor o da
ister istemez bir süre sonra hani sinirlenmemeyi öğretiyor. Ufak bir şeye sinirlenmemeyi
öğretiyor böyle bir katkısı oldu” (Ö2).
“Bence olumsuzu eve geldiğimde beynim bazen zingliyor yani vücut yorgunluğundan
çok zihinsel bir yorgunluk var. Ama bir şey yapmasan bile yani sınıf içinde o
yorgunluğu hissetmesem bile eve geldiğimde sanki böyle çok ağır bir iş yapmışım gibi
olumsuz hayatımı böyle etkiliyor” (Ö9).
“Hani sanki insanlara da bir şey anlatmaya çalışıyormuş gibi hissediyorum. Sonra
durduruyorum kendimi. Diyorum ki onlar çocuk değil. Onu bazen şey yapamıyorum,
onun ayrımına vardığımda da kendimi dizginliyorum zaten insanları sıkmamak adına”
(Ö6).
“Yolda çocukları gördüğüm zaman onlara müdahale etmek falan istiyordum kendimi
sürekli bir okul moduna alıştırmıştım” (Ö4).
“İşte eve gittiğimde böyle bazen çocuk sesi duymak istemediğim zaman oluyordu
böyle” (Ö4).
Mesleğin okul öncesi öğretmenlerindeki olumlu ya da olumsuz sosyal ilişkilerine
etkisine yönelik bulgular verilmiştir. Yapılan araştırma sonucunda okul öncesi öğretmenlik
mesleğinin sosyal ilişkilerine yönelik olumlu ve olumsuz etkisine ilişkin bulgular Tablo 6’da
verilmektedir.
Tablo 6.
Okul öncesi öğretmenlik mesleğinin sosyal ilişkilerine yönelik olumlu ve olumsuz etkisine
ilişkin bulgular
Tema

Alt Tema

Olumlu katkıları
Mesleğin sosyal
ilişkilerine etkisi

Olumsuz etkileri

Görüşler
Çocuklu ailelerde ön planda olma(fikir edinme)
İletişim becerisi
Statü
Saygın olma
Aktif, üreten birey olma
Çevrenin güven duyması
İnsanlarla anlaşabilme
Toplumun görev algısı (bakıcı)
Yok
Çocuklar hakkında her şeyi bilme baskısı
Çevrenin bölümü önemsememesi

Toplam
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f
24
9
7
3
2
1
1
1
17
9
4
2
2
41
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Tablo 6 incelendiğinde, okul öncesi öğretmeni olmanın sosyal ilişkilerine etkisi yönelik
etmenlerin “olumlu katkı (f=24)” ve olumsuz etki (f=17)” odaklı etmenler olduğu
görülmektedir. Okul öncesi öğretmenlerin sosyal ilişkilerine etkisini en çok “Çocuklu ailelerde
ön planda olma (fikir edinme) (f=9)” sonrasında “İletişim becerisi (f=7)”, “Statü (f=3)” ve “Saygın
olma (f=2)” gibi olumlu katkı temelli etmenlerden dolayı seçtikleri görülmektedir.

Öğretmenlerin olumsuz etkilerinden daha çok “Toplumun görev algısı (bakıcı) (f=9)”, sonrasında
“Yok (f=4)” “Çocuklar hakkında her şeyi bilme baskısı (f=2)” ve “Çevrenin bölümü önemsememesi
(f=2)” gibi sebeplerin belirleyici olduğu görülmektedir. Okul öncesi öğretmeni olmanın sosyal
ilişkilerine etkisine yönelik etmenlere ilişkin kendi ifadelerin bazıları şöyledir:
“Çocuklu aileler hep benimle çok görüşmek istediler çünkü onların çocukları ile iyi
iletişim kurduğum için sosyal ilişkilerimde hep çocuklu arkadaşlarım işte nasıl olsa Ö1
var işte o bir oyun kurar yani sosyal ortamlarda kalabalık ailelerin olduğu işte çocuklu
ailelerin olduğu ortamlarda siz daha ön plandasınız” (Ö1).
“İletişim becerimi artırmıştır kesinlikle ben çünkü hani yani böyle çok sosyal çevresi ile
iletişim kurun her gördüğü ile arkadaş olan adapte olan bir insan değildim. Sonuçta veli
ile diyalog kuruyorsunuz ses tonunuzu çocuk kapıyor düzeltmek zorunda kalıyorsunuz”
(Ö2).
“Buradaki çalıştığım yerdeki insanlardan olsun velilerimden olsun gördüğüm saygı
böyle bana karşı davranışları toplumdaki o duruşumun değişmesi sonuçta öğrencilikten
öğretmenliğe geçiş beni egosal olarak tatmin etti tarzda olumlu tarafları oldu” (Ö12).
“Olumsuz etkisi şey oldu mesela bir ortama girdiğinizde bir çocuk varsa hani çocuk
bakıcısıymış gibi sen ilgilen, sen okul öncesi öğretmenisin sen anlarsın gibi hep bu açıda
oluyordu. Biraz olumsuz yanı bu oldu yani. Hani mesleğim bu evet ama onun dışında
ben böyle kalabalık çocuğa bakıcılık yapma bakış açısı hiç hoşuma gitmiyor” (Ö5).
“Olumsuz yönleri her şeyi biliyormuşuz gibi çocuk üzerinde her şeye hakkımız varmış
gibi bir baskı var” (Ö7).
“Çevremden olumsuz olarak bu etkiyi görüyorum böyle diğer öğretmenlerde biraz
eksiğimiz var da okul öncesi öğretmeni olmuşuz da sadece orda hiçbir şey yapmıyoruz
ya da işte gidiyoruz çocuklarla oyun oynuyoruz işte sonra geliyoruz kesinlikle
yorgunluk olmuyor ya da işte mesela akşamleyin ben eve gidip işte bir plan
hazırlayacağım işte sen niye plan hazırlıyorsun ki yani ne yaptırıyorsun diye bir tepki
olduğu için bu böyle bana sosyal anlamda olumsuz etki” (Ö4).
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Mesleğin okul öncesi öğretmenlerindeki olumlu ya da olumsuz aile yaşamına etkisine
ilişkin bulgular verilmiştir. Yapılan araştırma sonucunda okul öncesi öğretmenlik mesleğinin
aile yaşamına yönelik olumlu ve olumsuz etkisine ilişkin bulgular Tablo 7’de verilmektedir.
Tablo 7.
Okul öncesi öğretmenlik mesleğinin aile yaşamına yönelik olumlu ve olumsuz etkisine ilişkin
bulgular
Tema

Alt Tema

Görüşler

Olumlu katkıları

Mesleki bilgileri aile bireylerinde uygulama
Aile bireyleriyle atık malzeme biriktirme
İyi bir ebeveyn olma

Mesleğin aile
yaşamına etkisi

Yok
Kendi çocuğuna ilgisizlik
Çocuklar hakkında her şeyi bilme
Teorik bilgileri çocuğu üzerinde deneme
Kendi çocuğunu kıyaslama

Olumsuz etkileri

Toplam

f
11
9
1
1
10
5
2
1
1
1
21

Tablo 7 incelendiğinde, okul öncesi öğretmeni olmanın aile yaşamına etkisine yönelik
etmenlerin “olumlu katkı (f=11)” ve olumsuz etki (f=10)” odaklı etmenler olduğu
görülmektedir. Okul öncesi öğretmenlerin aile yaşamına etkisini en çok “Mesleki bilgileri aile
bireylerinde uygulama (f=9)” sonrasında “Aile bireyleriyle atık malzeme biriktirme (f=1)” ve “İyi
bir ebeveyn olma (f=1)” gibi olumlu katkı temelli etmenlerden dolayı seçtikleri görülmektedir.

Öğretmenlerin olumsuz etkilerinden daha çok “Yok (f=5)”, sonrasında

“Kendi çocuğuna

ilgisizlik (f=2)” gibi sebeplerin belirleyici olduğu görülmektedir. Okul öncesi öğretmeni

olmanın aile yaşamına etkisine yönelik etmenlere ilişkin kendi ifadelerin bazıları şöyledir:
“Aile yaşantımda da mesela ablalarımın çocukları ya da çevremdeki çocuklara elimden
geldiğince yardım etmeye çalışıyorum işte ablalarıma ya da kuzenlerine ya da
çevremdeki kişilere mesela bu konularda destek oluyorum elimden geldiğince onlara
yardım etmeye çalışıyorum öyle” (Ö4).
“Aile yaşantısında ya ben bir olumsuz katkısını görmedim açıkçası olumsuz bir katkısı
olmadı benim okul öncesi öğretmeni olmamın aile içerisinde” (Ö1).
“Çocuklarla ilgileniyor bazı şeylere o kadar maruz kalıyoruz ki çocuğuma kendi
çocuğuma vaktim kalmıyor buda olumsuz bir özelliği olabilir” (Ö12).
Mesleğin okul öncesi öğretmenlerindeki olumlu ya da olumsuz mesleki etkisine ilişkin
bulgular verilmiştir. Yapılan araştırma sonucunda okul öncesi öğretmenlik mesleğinin mesleki
etkisine yönelik olumlu ve olumsuz etkisine ilişkin bulgular Tablo 8’de verilmektedir.
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Tablo 8.
Okul öncesi öğretmenlik mesleğinin olumlu ve olumsuz mesleki etkilerine ilişkin bulgular
Tema

Alt Tema

Olumlu katkıları

Mesleğin
mesleki etkileri

Olumsuz etkileri

Görüşler
Çocuksu olma
Çocukların dilinden anlama
Çocuk gelişimine hakim olma
Neşeli olma
Kendi çocukluğun hakkında fikir edinme
Hayata çocuk gözüyle bakabilme
Çocuk psikolojisine hakim olma
Değer eğitimi konusunda gelişim gösterme
Atık malzemeleri değerlendirme
Hayat enerjisi
Diğer branşlara göre iş yükünün az olması
Kişisel gelişime kalan zamanın fazla olması
Hareketli, dinamik olma
Pratiklik
Yaratıcı birey
Yok
Kariyer basamağının olmayışı
Yüksek sesle konuşma
Teneffüs saatinin olmayışı
Çocuklara karşı aşırı hassas
Sürekli aynı yaş grubu ile çalışmanın verdiği bitkinlik
Atık malzemeleri biriktirmek, saklamak
Boğaz rahatsızlığı
Beceri gerektiren etkinliklerin olması

Toplam

f
27
7
5
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
2
2
2
1
1
1
1
1
1
39

Tablo 8 incelendiğinde, okul öncesi öğretmenlik mesleğinin mesleki etkisine yönelik
etmenlerin “olumlu katkı (f=27)” ve olumsuz etki (f=12)” odaklı etmenler olduğu
görülmektedir. Okul öncesi öğretmenlik mesleğinin mesleki etkisini en çok “Çocuksu olma
(f=7)” sonrasında “Çocukların dilinden anlama (f=5)” ve “Çocuk gelişimine hakim olma (f=3)” gibi
olumlu katkı temelli etmenlerden dolayı seçtikleri görülmektedir. Öğretmenlerin olumsuz
etkilerinden daha çok “Yok (f=2)”, “Kariyer basamağının olmayışı (f=2)” ve “Yüksek sesle
konuşma (f=2)” gibi sebeplerin belirleyici olduğu görülmektedir. Okul öncesi öğretmeni

olmanın mesleki etkisine yönelik etmenlere ilişkin kendi ifadelerin bazıları şöyledir:
“Yani çocuklarla bir arada olan insan bence hiç yaşlanmaz gibi geliyor bu mesleği
seçtiğim için mesela hep işte beni görenler ne kadar çocuksu olduğumu söylüyorlar”
(Ö15).
“Olumlu etkisi de aslında çocukların dilinden anlamak hoşuma gidiyor. Yani mesela o
esnada bir şey yapıyorsa. Çocuk onun ne demek istediğini çevredeki insanlara göre
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bence daha iyi anladığımızı düşünüyorum. O dili keşif edince o dili alayınca ona cevabı
daha basit ve daha kısa yoldan verebiliyoruz” (Ö5).
“Olumlu etkileri ya çocukla ilgili herhangi bir bilgim yoktu branştan mesleğe
başlamadan önce tamam eğitimini alıyoruz ama daha çok teoride kalıyor ama pratikte
öyle olmuyor çocuğun neye ihtiyacı olduğunu çocuğun davranışından anlayabiliyorsun.
Bu bende gelişti açıkçası. Çocuk ihtiyacını hareketi ile davranışı ile tespit ediyorum ona
göre şey yapabiliyorum yöntem geliştirebiliyorum. Hani çocuk o an hasta mı o an canı
ne istiyor acıktı mı gibi ve bunu genelleyebiliyorum artık dışarıda” (Ö11).
“Kariyer basamakları açısından düşünecek olursam çok büyük bir kariyer basamağı olan
bir meslek değil siz yüksek lisans, doktora yapıp ilerleyebilirsiniz ya da bir idareci
olabilirsiniz kurumda ama onun haricinde kariyer basamağı olduğunu düşünmüyorum
bu da bir dezavantajıdır. Bu mesleğin kariyer basamağı daha düşük diğer mesleklere
göre bu da bir dezavantaj “(Ö1).
“Mesela aşırı kalabalık sınıflarda başka sıkıntılar sürekli ses çocuklar sürekli birbirini
dinlemiyor konuşuyor sürekli ses oluyor mesela bu zaten hep söylüyorlar öğretmenler
bir müddet sonra yüksek sesle konuşmaya başlıyorlar biz farkında olmuyoruz ama
sınıftaki o sesi bastırıp kendi sesimizi duyurmak için daha sesli konuşuyoruz sınıftaki
bazı durumlar hani olumsuz hissettirebiliyor kendime” (Ö15).
Tartışma, Sonuç ve Öneri
Bu araştırmada okul öncesi öğretmenlerinin okul öncesi öğretmenliği mesleğinin
hayatlarına etkisine dair derinlemesine görüşleri incelenmiştir. Elde edilen veriler aracılığıyla
okul öncesi öğretmenlik mesleğinin öğretmenlerin hayatlarına olumlu ve olumsuz etkilerine
ilişkin görüşleri ve bu görüşlerine yönelik olan öneriler belirlenmiştir. Okul öncesi öğretmenliği
mesleğinin öğretmenlerin hayatlarına etkileri incelendiğinde “mesleği seçmelerindeki
etmenler, mesleğe başlamadan önce meslekten beklentiler, mesleğe başladıktan sonraki bakış
açısı, mesleğe başladıktan sonra uyandırdığı duygu, mesleğin kişisel sosyal, aile yaşamına
etkisi ve mesleğin mesleki etkileri” şeklinde 8 farklı temada toplandığı görülmektedir.
Araştırmanın bulgularına dayalı olarak bir kod bulutu oluşturulmuştur. Kod bulutu aşağıda
Şekil 1’de verilmektedir.
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Şekil 1.
Kod Bulutu.

Araştırma sonuçlarına göre okul öncesi öğretmenlerinin mesleğe başlamadan önce
çocuklara faydalı olabilmek, çocukları tanımak, çocukların hayatlarına dokunmak, okul ve sınıf
ortamının iyi olması, saygınlık, kendini geliştirme gibi beklentilere sahip oldukları ve okul
öncesi öğretmenliği mesleğini özellikle kolay atanmak ve çocuk sevgisi gibi sebeplerden dolayı
seçtikleri sonucuna ulaşılmıştır. Bu görüşler öğretmenlerin tutumlarıyla açıklanabilir. Elde
edilen bu sonuçlar Aktürk (2012), Kızıltaş ve ark. (2012), Çermik ve ark. (2010) bulgularını
desteklemektedir. Aktürk’ün (2012), öğretmen adaylarının öğrenmeye ilişkin tutumlarının
öğretmenlik mesleğini tercih etme nedenleri incelemek için yaptığı araştırmasında öğretmenlik
mesleğini tercih nedeni olarak idealleri olması ve çocuk-ülke-öğretme sevgisi başlıkları altında
öğretmenlik mesleğini sevmeleri, aile ve çevre etkisinin olması, iş bulma garantisi, sınav
puanının tutması gibi maddeleri seçen öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğini içsel ve
dışsal nedenlerin etkisi ile tercih ettikleri sonucuna ulaşmıştır. İçsel nedenlerle tercih eden
öğretmen adaylarının öğrenmeye daha açık oldukları, öğrenmeye ilişkin beklentilerinin daha
yüksek olduğu, kaygılarına bakıldığındaysa bunun daha düşük düzeyde olduğunu ortaya
koymaktadır. Kızıltaş ve ark. (2012), araştırmasında okul öncesi öğrencilerinin öğretmenlik
mesleğine karşı tutumları yaşa göre incelendiğinde 17-22 yaş arası öğrencilerin daha çok
“güvence” başlığı altında okul öncesi öğretmenliğini seçtikleri belirlenmiştir. Çermik ve ark.
(2010), yaptığı çalışmada öğretmen yetiştirme sürecinin sonunda sınıf öğretmenliğindeki
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öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğini tercih etme sebepleri incelendiğinde öğretmenlik
mesleğini tercih ederken en çok içsel nedenleri belirttikleri sonucuna ulaştığı görülmektedir.
Araştırma sonuçlarına göre okul öncesi öğretmenlerinin okul öncesi öğretmenlik
mesleğine başladıktan sonraki mesleğe bakış açılarının; çocuk gelişiminde temel olduğu, çevre
ve aile faktörünün bu dönemde önemli olduğu ve mesleğe başladıktan sonra ise mutluluk ve
sabır duygularının arttığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuçlara benzer şekilde Koç’un (2014),
yaptığı çalışmada öğretmen adayları, öğretmenlik mesleğine bakış açılarını zorlu, çok yönlü,
değerli, sürprizlerle dolu, ihtiyaç kaynağı, kurallı, koruyucu, fedakârlık, tedavi edici, iyileştirici,
yetiştirici, bilgilendirici, yol gösterici, gönül mesleği gibi metaforlarla araştırma sonuçlarını
desteklediği görülmektedir.
Okul öncesi öğretmenlik mesleğinin öğretmenlerin hayatlarındaki etkilerine
bakıldığında pozitif birey olma, empati kurma, yorgunluk, yetişkinlere çocuklar gibi yaklaşma,
çocuklu ailelerde ön planda olma (fikir edinme), toplumun görev algısı (bakıcı), iletişim
becerisi, mesleki bilgileri aile bireylerinde uygulama, çocuksu olma ve çocuk dilinden anlama
gibi etkileri olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Öğretmenlerin görüşlerinde yer alan bu duygular iş
doyumu kavramıyla ifade edilebilir. Çalışma sonuçlarıyla benzer şekilde Yılmaz ve Dilmaç’ın
(2011), öğretmenlerin değerleri ile iş doyumlarını incelemek için yaptığı araştırmasında,
öğretmenlerin iş doyumu ile insani değerlerin güç, başarı, hazcılık, uyarılma, özdenetim,
evrensellik, yardımseverlik, geleneksellik ve güvenlik alt boyutlarıyla anlamlı ilişki
bulunmuştur. Yıldırım ve ark. (2011), yaptığı çalışmada sınıf öğretmenliği mesleğinin
öğretmenler üzerindeki olumlu ve olumsuz etkilerinin çocuk gibi düşünme, sorunlu öğrencilere
yaklaşım, sabırlı olmak, çocuğu tanıma, araştırma yapma, sosyalleşme, merhametli olma, mutlu
olmak, empati, saygınlık, sayduğu gibi değerler, güven duygusu, aşırı yorgunluk, yıpranma,
sinirli olma, boğaz rahatsızlığı, stres, bağırarak konuşma gibi bulguları araştırma sonuçlarını
desteklemektedir.
Araştırma sonucunda araştırmaya katılan okul öncesi öğretmenlerin görüşlerine göre
mesleklerinin kendilerine daha çok olumlu katkısının olduğu görülmektedir. Araştırmadan elde
edilen bu sonuçlar Turanlı (2010) ve Özkan’ın (2012), bulgularını desteklemektedir. Turanlının
(2010), araştırması sonucunda da öğretmenlerin mesleklerine ilişkin algılarının genel olarak
olumlu olduğunu ayrıca öğretmenliğin saygın bir meslek olup olmadığı konusunda
öğretmenlerin çoğunluğu mesleklerini saygın bulurken, çoğunluğu ise öğretmenliği severek
yaptığını belirtmiştir. Mesleklerinden kaynaklanan birtakım problemlerin olmasına rağmen
öğretmenlerin mesleklerine yönelik tutum ve ilgilerinin problemlerden yüksek düzeyde
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etkilendiği görülmemektedir (Turanlı, 2010). Özkan’ın (2012), öğretmen adaylarına yönelik
yaptığı araştırmada öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilgi duyma, mesleği sevme ve
mesleğe bağlılık, öğretmenlik mesleğinin saygınlığı ve mesleki sorumluluk açısından olumlu
görüş ve düşüncelerin araştırma sonuçlarını desteklediği görülmektedir.
Araştırmada elde edilen sonuçlar doğrultusunda bazı önerilerde bulunulabilir;


Okul öncesi öğretmenlik mesleğinin okul öncesi öğretmenlerinin hayatlarına olan
etkileri temel alınarak aday öğretmenlere farkındalık çalışmaları yapılabilir.



Okul öncesi öğretmenlerinin hitap ettiği çocukların yaş aralığına bakıldığında gelişimsel
olarak dönemin özelliklerine hakim olmak çok önemlidir. Okul öncesi öğretmenlerine
bu aşamada sorumluluklar düşmektedir. Bu yüzden okul öncesi öğretmenliği mesleğini
tercih ederken kolay atanma düşüncesini temel almak yerine gelecek için yetiştireceği
çocuklara faydalı olabilme düşünülmeli, çocukları yakından tanımayı temel almalı,
bölümün çocuk gelişiminde çok önemli olduğunu benimsemeli ve bilinçli bir şekilde
bölümü tercih etmeleri gerekmektedir.



Okul öncesi öğretmenlik mesleğinin öğretmenlerine hayatlarına etkisi düşünüldüğünde
okul öncesi öğretmenlerinin hayatlarındaki mesleki etkilerinin araştırılması gereken bir
konu olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle okul öncesi öğretmenlik mesleğinin
öğretmenlere kişisel, sosyal, aile ve mesleki yaşantılarında ne gibi olumlu ve olumsuz
etkileri olduğu, nicel araştırmalarla değerlendirilmelidir.



Toplumda oluşan okul öncesi öğretmenlerine yönelik yapılan bakıcı muamelesinin
önüne geçilmesi için okul öncesi eğitimin öneminin anlatıldığı aile katılım seminerleri
düzenli olarak sağlanabilir.
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Özet
Afetler, dünyada insanlığın var oluşundan günümüze, insanlar üzerinde büyük etkisi olan
olaylar olarak karşımıza çıkar. Afetler doğal ve insan kaynaklı olmak üzere toplumları,
bölgeleri veya ulusları olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Afetler içerisinde yer alan doğal
afetlere baktığımızda ise insanlık tarihinin başlangıcından günümüze kadar süregelen en yıkıcı
olaylardan biridir. Doğal afetler insan etkisinden bağımsız olarak gerçekleşen, önceden tahmin
edilmesi oldukça zor olan ve maddi-manevi birçok kayıplara sebebiyet veren olaylardır. Son
zamanlarda sıklıkla görülen doğal afetler, dünyada milyonlarca can kaybına neden olmaktadır.
Bu kayıpların yanı sıra ekonomik, sosyal ve fiziksel yıkımlara da sebebiyet vermektedir.
Yapılan araştırmalar sonucu Türkiye’de de son yıllarda geçmişe nazaran çok sayıda doğal afetin
meydana geldiği görülmektedir. Bu durumdan kaynaklı olarak doğal afetler alanında birçok
çalışma yapılmıştır. Bu çalışmalar içerisinde belirlenen kriterlere uygun olarak “Yükseköğretim
Kurulu Ulusal Tez Merkezi Veri Tabanı” aracığıyla seçilmiş farklı alanlarda (sosyoloji,
psikoloji, eğitim vs.) yazılmış 16 adet tezin meta sentez yöntemi kullanılarak incelemeleri
yapılmıştır. Belirlenen tezlerin amaçları, örneklem grupları, kullandıkları yöntemler, hangi
alanlarda yazıldıkları, önerileri ve sonuçları tablolar aracılığıyla çalışmada gösterilmiştir.
Yapılan bu çalışmada nitel bir çalışma tekniği olan literatür taraması da kullanılmıştır. Literatür
taraması sonrasında çalışmanın amaçları belirlenmiş ve çalışma meta sentez yöntemine uygun
bir şekilde hazırlanmıştır.
Çalışmanın sonunda elde edilen veriler aracılığıyla sonuç ve öneriler bölümü bulunmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Afet, doğal afet, meta sentez.
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Analysis Of Thesis Made in The Field of Natural Disasters in Turkey:
A Meta-Synthesis Study

Abstract
Disasters appear as events that have a great impact on people since the existence of human
beings in the world. Disasters, which can be both natural and man-made, can adversely affect
societies, regions or nations. Natural disasters are one of the most devastating events from the
beginning of human history to the present day. Natural disasters are events that occur
independently of human impact, are very difficult to predict, and cause many material and moral
losses. Natural disasters, which have been seen frequently recently, cause millions of casualties
around the world. In addition, it causes economic, social and physical damages.
As a result of the researches, it is seen that more natural disasters have occurred in Turkey in
recent years compared to the past. Due to this situation, many studies have been carried out in
the field of natural disasters. Within these studies, 16 theses written in different fields
(sociology, psychology, education, etc.) selected through the "Higher Education Council
National Thesis Center Database" in accordance with the specified criteria were analyzed using
the meta-synthesis method. The aims of the determined theses, sample groups, the methods they
used, the fields in which they were written, their recommendations and results were indicated
in the study through tables. In this study, literature review, which is a qualitative study
technique, was also used. After the literature review, the aims of the study were determined and
the study was prepared in accordance with the meta-synthesis method.
Considering the findings obtained in the study, it can be said that in general, natural disasters
are a wide-ranging issue that affects different areas and has common results.
Keywords: Natural disaster, meta-synthesis, literature review, thesis, qualitative study.
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1. Giriş
Afetler, dünyada insanlığın var oluşundan günümüze kadar, insanlar üzerinde büyük
etkisi olan olaylar olarak karşımıza çıkarlar. Bu etkinin en önemlisi insan hayatının sona ermesi
olmakla birlikte, bunun yanında mal varlıklarını da etkilemesi ve insan yaşamını bir şekilde
sekteye uğratması da önemli sonuçları arasındadır. Afetler doğal ve insan kaynaklı olmak üzere
toplumları, bölgeleri veya ulusları olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Bu gibi durumlarda
toplumlar, bölgeler veya uluslar kendi kaynaklarının yetersiz kalması durumunda dış
yardımlara muhtaç duruma gelebilmektedir ( Özdemir, 2016).
Afet kelimesi Arapça kökenli bir kelime olup, Türk Dil Kurumuna göre “Çeşitli doğa
olaylarının sebep olduğu yıkım “ anlamına gelmektedir (URL-1). İngilizce anlamına bakacak
olursak da “yıkım, felaket, şanssızlık” olarak belirtilmiştir (URL-2). Afet, “can ve mal kaybına,
yaralanmalara, sakatlıklara ve olumsuz çevresel sonuçlara neden olarak, toplumu ekonomik ve
sosyal yönden etkileyen, yerel kaynaklar ile üstesinden gelinemeyen, ulusal veya uluslararası
yardıma gereksinimin duyulan, sıklıkla doğal nedenler ile oluşan ancak insan kaynaklı
nedenlere bağlı olarak da gerçekleşebilen beklenmedik olay” olarak tanımlanmaktadır
(Emergency Events Database EM-DAT, 2017 akt. Bahadır & Uçka, 2018). Bu anlamda afetler,
bir insan topluluğunda çeşitli nedenlerden kaynaklanan hasar görebilirlik kaynakları ile
tehlikelerin bir araya gelmesi sonucunda ortaya çıkmaktadırlar (Wisner, Ben, Blaike, Cannon
& Davis 2003 akt. Genç, 2007 ). Afet, yol açtığı kayıplar itibariyle toplumun kendi çabaları ve
imkânları ile üstesinden gelemeyeceği bir olaydır (UNDHA, 1992 akt. Altun, 2018). Afetlerin
gerçekleştirdiği kayıpların ve yıkımların bazıları onarılamayacak derecede olmakla birlikte
bazılarının onarılması da uzun zaman aldığı söylenebilir. Afetlerin kesin bir tanımı olmamakla
birlikte birçok tanım yapılmaktadır. Genel olarak afetler için; insan yerleşimlerinde meydana
gelen, insan yaşamını etkileyen, toplumu fiziksel, sosyal, ekonomik olarak etkileyen,
onarılması zor ve uzun zaman alan olaylardır, diyebiliriz.
Literatürde doğal afetin tanımı konusunda net bir uzlaşma olmaması nedeniyle çok sayıda
doğal afet tanımı mevcuttur. Bu tanımlardan bazılarına bakacak olursak; afetler ulusal veya
uluslararası yardım gerektiren, yerel kapasiteyi sınırlayan bir durum veya olaydır (Kim, 2011,
akt. Taş & Erdal 2015). Bir başka doğal afet tanımına göre, doğal afetler büyük kayıplarla
birlikte ortaya çıkan ani, dramatik, planlanmamış olaylardır. Bu tür olaylar genelde toplumun
ve ekonominin normal işleyişini kesmekte ve önemli maddi hasarlara neden olmaktadır (Otero
ve Marti, 1994 akt. Taş & Erdal 2015). Başka bir tanıma göre doğal afet, bireysel ve toplumsal
olarak tüm sıkıntılı durumları tanımlayan bir kavramdır. Bu sıkıntılı durumlara, seller,
depremler, kasırgalar, aşırı uç durumdaki hava durumları, kuraklık ve volkanik patlamalar
örnek gösterilmektedir (Moe & Pathranarakul, 2006 akt. Taş & Erdal 2015). Doğal afetlerin
ortaya çıkmasında, doğa olayının kendisi kadar afetin meydana geldiği toplumun sosyal, politik
ve ekonomik özelliklerinin önemi büyüktür (Gherardi 1998, akt. Genç 2007). Doğal kaynaklı
veya insanların neden olduğu, bir toplumun normal işleyişini etkileyen, toplumun yalnızca
kendi kaynaklarını kullanarak önleme yetisinin ötesindeki, geniş boyutlu insan, materyal,
çevresel kayıplara yol açarak bozan, felaket derecesindeki olay” dır (Uluslararası Kızılhaç ve
Kızılay Dernekleri Federasyonu UKKDF, 2001 akt. Genç, 2007).
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Doğal afetler doğada kendiliğinden olmakta veya insanların doğrudan veya dolaylı olarak
çeşitli faaliyetlerinden etkilenerek gerçekleşmektedirler. Dolayısıyla doğal afetler; doğadaki
kuvvetlerin neden olduğu afetler, insanların çeşitli faaliyetlerinden etkilenerek oluşan afetler ve
doğrudan insandan kaynaklanan doğal afetler olarak üçlü bir sınıflandırmaya tabi tutulabilirler.
Bunlardan doğadaki kuvvetlerin neden olduğu doğal afetler; tropikal fırtınalar (kasırgalar,
siklonlar), taşkınlar, kuraklık, aşırı sıcak veya soğuk, volkanlar, depremler, heyelanlar,
tsunamiler gibi, insanların çeşitli faaliyetlerinden etkilenerek oluşan afetler; ormansızlaşmanın
neden olduğu çamur kaymaları, kıtlık, çölleşme ve çatışma ile doğrudan insandan kaynaklanan
doğal afetler; endüstriyel olaylar; patlamalar, tehlikeli malzemeler ve kirlilik ve ulaştırma
olayları vb. dir (Burnham, 2008 akt. Orkunoğlu Şahin, 2017). Kısacası doğal afetler için insan
etkisinden bağımsız olarak gerçekleşen, önceden tahmin edilmesi oldukça zor olan ve maddimanevi birçok kayıplara sebebiyet veren afetlerdir, denilebilir.
1.1.

Araştırmanın Amacı

Bu araştırmanın amacını; Türkiye’de, doğal afetler alanında yapılmış tezlerin meta sentez
yöntemi kullanılarak incelenmesi olarak belirtebiliriz. Araştırmada “Türkiye’de, doğal afetlerle
ile ilgili hazırlanan tezlerde nasıl bir eğilim vardır?” şeklindeki temel soruya cevap aranmıştır.
Bu sorudan esinlenilerek incelenen çalışmalarda, aşağıda verilen sorulara cevap aranmıştır.


Doğal afetler alanında yapılan tezlerin amaçları nelerdir?



Doğal afetler alanında yapılan tezler hangi örneklem gruplarını tercih edilmiştir?



Doğal afetler alanında yapılan tezler hangi veri toplama araçlarını kullanılmıştır?



Doğal afetler alanında yapılan tezler hangi doğal afet türlerini ele alınmıştır?



Doğal afetler alanında yapılan tezler hangi alanlarda yazılmıştır?



Doğal afetler alanında yapılan tezlerde hangi sonuçlar elde edilmiştir?



Doğal afetler alanında yapılan tezlerin önerileri nelerdir?

2. Yöntem
2.1. Araştırma Deseni
Araştırmanın deseni iki basamakta ele alınmıştır. İlk basamakta araştırma ile ilgili
Türkiye’de doğal afetler alanında yazılmış yüksel lisans ve doktora tezleri üzerinde literatür
taraması yapılmıştır. İkinci basamakta ise literatür taraması ile incelenen tezlerin hem daha
sonraki çalışmacılar açısından kolaylık sağlaması amacıyla hem de bilimsel bir kaynak
oluşturulması adına meta sentez yöntemiyle çalışma tamamlanmıştır. Araştırma için nitel ve
nicel yöntemin ortak kullanıldığı meta sentez yöntemi uygun görülmüş ve araştırmada
kullanılmıştır.
Literatür taraması bir amaca yönelik olarak gerçekleştirilen araştırmalar sonucunda
bulunan bilgilerin analiz ve sentezidir (Ocak 2010 akt. Turan 2019). Analizlerin analizi
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anlamına gelen meta analiz ampirik bir çalışmayı yürütmekten ziyade, yoğun olarak çalışılmış
bir konunun önceki bulgularını bir araya getiren; araştırmacının kaynakları ve zamanı etkili
kullandığı bir çalışmadır ( Turan, 2019). Meta sentez, belirli bir konuda yapılmış, birbirinden
bağımsız, birden çok çalışmanın sonuçlarını birleştirme ve elde edilen araştırma bulgularının
istatistiksel analizini yapma yöntemidir. Meta sentez, ayrı çalışmaların bulgularının
birleştirilmesi ve eleştirilerin yeniden gözden geçirilmesi yöntemidir (Akgöz & Ercan & Kan,
2004).
2.2. Verilerin Toplanması ve Analizi
Araştırma kapsamında “Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi Veri Tabanı” tarama
kısmına “doğal afet” anahtar kelimesi yazılmış olup 100 adet yüksek lisans ve doktora tezine
ulaşılmıştır. Verilerin elde edilmesinde “afet”, “doğal afet”, “doğa olayları”, “natural
disasters”, “disaster” anahtar kelimesi olarak seçilmiş ve taramada bu kelimelerin kullanımı
tercih edilmiştir. Bu araştırmada 2014-2020 yılları arasında Türkiye’de, doğal afetlerle ilgili
farklı alanlarda yazılan tezler ele alınmıştır. Araştırma, toplamda 16 tez ile (Ek-1’de
sunulmuştur) sınırlı tutulmuştur. Araştırma kapsamında, belirlenen amaçlara uygun olan, doğal
afetler konusunu temele alan tezlerin incelenmesi sonucunda, amaçlara uygun olmayan, uygun
olup erişilemeyen tezler değerlendirmeye tabii tutulmamıştır. Belirlenen kriterlere uygun olan
tezler detaylı bir şekilde incelenmiş uygun amaçlar belirlenmiş ve analizler yapılmıştır.
Analizleri yapılan tezler belli bir kodlamayla belirtilmiştir (her bir tez N1,N2…,N16 şeklinde
kodlanmıştır). Belirlenen tezlerin meta sentezi yapılmaya çalışılmıştır.
Araştırmada, geçerlilik ve güvenirliliğin istenilen seviyede olması dolayısıyla çalışmanın
amacı, açık ve anlaşılır bir şekilde belirtilmiştir. Literatür taraması sonrasında araştırmanın
kapsamı ve sınırlılıkları belirtilmiş, belirlenen amaçlar dâhilinde uygun olan yüksek lisans ve
doktora tezleri incelemeye tabii tutulmuştur. Ayrıca, araştırmada iç tutarlılığı sağlamak
amacıyla Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilgiler Eğitimi alanlarında uzman öğretim üyelerinin
görüşleri alınmış ve uzmanların görüşleriyle belirlenen sorular içerisinde uygun görülenlerine
araştırmada yer verilmiştir.
3. Bulgular
Bulgular bölümünde, yapılan araştırma sonucunda elde edilen veriler sırasıyla verilmiştir.
Belirlenen amaçlar tablolar halinde gösterilmiş ve tabloların açıklamalarına tabloların altında
yer verilmiştir.
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Tablo 1.
Türkiye’de Doğal Afetler Alanında Hazırlanan Tezlerin Amaçları
Amaçlar
Sosyal bilgiler ders kitaplarında, doğal afetlere ilişkin
konuların ve etkinliklerin, 2018 sosyal bilgiler öğretim
programına uygun incelenmesi.

Çalışma

f

N1

1

2018-2019 yıllarına ait sosyal bilgiler ve hayat bilgisi ders
kitaplarının incelenip, belirlenmiş sistem dâhilinde ders
kitaplarının değerlendirilmesi.

N2

1

Belli sınıf düzeyindeki öğrencilerin, doğal afetlere yönelik
bilişsel yapılarını ortaya koyabilme.

N3

1

Farklı branşlarda öğrenim gören üniversite son sınıf öğretmen
adaylarının, doğal afet okuryazarlık düzeylerinin belirlenmesi.

N4

1

Bireysel ve toplumsal doğal afet direnç seviyesi hakkında
bilgi sahibi olabilme.

N5

1

Yerel yönetimlerin ve yerel topluluk liderlerinin, doğal afetler
hakkında hazırlıklarını, farkındalıklarını ve çözüm önerilerini
belirleme.

N6

1

Doğal afetlerin gençler ve çocuklar üzerindeki etkilerini
inceleme ve farkındalık oluşturma.

N7

1

Çocukların doğal afetler sonunda, iç dünyalarında afetlere
dair bırakmış olduğu etkileri resimlerle yansıtabilme.

N8

1

Doğal afetlerin zararlarının azaltılması için mühendislik ve
mimarlık bölümlerinde lisans eğitiminde verilen derslerle,
başka ülkelerdeki dersleri kıyaslama, doğal afetlerin
zararlarını azaltma ile bağlantılarını belirleme.

N9–N10

2

Doğal afetler sonrası, arama kurtarma faaliyetlerini tespit
edebilme.

N11

1

Ülkemizin maruz kaldığı doğal afetler ve sonrasında sosyal
çalışmacıların görevlerini belirleme.

N12

1

Küresel ısınmanın belirlenmiş bölgede doğal afete etkisinin
incelenmesi.

N13

1

Hastane afet ekiplerinin doğal afetler sonucu ortaya
çıkabilecek tehlikeler konusunda bilgi düzeylerinin tespiti ve
eksikliklerinin giderilmesi.

N14

1

Bölgesel kurumların ve bu bölgede yaşayan bireylerin doğal
afetle mücadelesini ve afet yönetimini değerlendirme.

N15

1

Doğal afetlerin gayrimenkul sektörüne yansımalarını
belirleme.
Toplam

N16

1
16

Tablo 1’de görüldüğü gibi hazırlanan tezler arasında, birbirinden farklı amaçlar olduğu
gibi benzer amaçta bulunmaktadır. Toplamda 15 farklı amaç belirlenmiştir. Bu amaçlar
içerisinde benzer amaç olarak “Doğal afetlerin zararlarının azaltılması için mühendislik ve
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mimarlık bölümlerinde lisans eğitiminde verilen derslerle, başka ülkelerdeki dersleri
kıyaslama, doğal afetlerin zararlarını azaltma ile bağlantılarını belirleme.” N9 ve N10 kodlu
tezlerin ortak özelliğini göstermektedir. Geriye kalan amaçlar ise tezlere özgüdür. Tablodaki
ortak amaca baktığımızda lisans eğitiminde, Türkiye ve diğer ülkeleri kıyaslayarak verilen ders
içeriklerini ve konularını belirlemek, doğal afetlerle ilgili verilen eğitimin daha çok
nitelikleştirilmek istendiğini amaçladıkları düşünülebilir. Genel olarak amaçlara baktığımızda
doğal afetlerle ilgili eğitim, ekonomik, sağlık, psikolojik, coğrafik vs. birçok amaç üzerine
tezlerin yazıldığı söylenebilir.
Tablo 2.
Türkiye’de Doğal Afetler Alanında Hazırlanan Tezlerinin Örneklem Grupları
Örneklem grupları
İlgili çalışmalar
Ders kitapları
N1-N2
İlköğretim öğrencileri
N3-N8
Öğretmen adayları
N4
Toplum
N5
Yerel topluluk liderleri
N6
Çocuklar ve gençler
N7
Üniversite öğrencileri, mezun öğrenciler,
N9-N10
akademisyenler
Arama kurtarma dernekleri ve üyeleri
N11
Sosyal çalışmacılar
N12
Belirlenmiş bir il
N13-N15
Hap (hastane afet planı) ekipleri
N14
Emlakçılar
N16
Toplam

f
2
2
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
16

Tablo 2’deki bulgularda da görüldüğü gibi bazı tezlerin örneklem grupları farklıdır.
Buda doğal afetlerin birçok kesim için farklı şeyler ifade ettiğinin göstergesidir denilebilir.
Farklı örneklem gruplarının yanısıra ortak örneklemleri ele alan birçok tez mevcuttur. “Ders
Kitapları” N1 ve N2 kodlu tezlerin ortak örneklem grubunu, “İlköğretim Öğrencileri” N3 ve
N8 kodlu tezlerin örneklem grubunu oluşturmaktadır.”Üniversite Öğrencileri, Mezun
Öğrenciler, Akademisyenler” N9 ve N10 kodlu tezlerin örneklem grubunu, “Belirlenmiş Bir İl”
örneklemi ise N13 ve N14 kodlu tezlerin ortak örneklemidir. Tabloda görüldüğü üzere çalışılan
tezlerde ortak örneklemler, en fazla 2 farklı tez ile sınırlı kalmıştır. Ortak örneklemlerin dışında
kalanlar ise farklı örneklem gruplarını oluşturmaktadır. Örneğin “emlakçılar” N16 kodlu tezin
örneklemi iken “sosyal çalışmacılar” N12 kodlu tezin örneklem grubunu oluşturmaktadır.
Tabloya baktığımızda birbirinden bağımsız birçok örneklem grubunun olduğunu söyleyebiliz.
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Nicel
Araştırma

Tarama Modeli
Anket
Grafikleme Metoduyla Analiz
Yüz Yüze Anket

Karma
yöntem

Nitel
Araştırma

Tablo 3.
Türkiye’de Doğal Afetler Alanında Hazırlanan Tezlerin Kullandığı Veri Toplama Araçları
Yöntem
Türleri
Çalışmalar
Frekans(f)
Doküman Analizi
N1-N2
2
İçerik Analizi
N2
1
Mülakat
N6-N11
2
Literatür Tarama
N7-N8-N12-N15
4
Betimsel Analiz Yöntemi
N8
1
Görüşme
N11
1

Keşfedici Desen Durum
Çalışması (Nitel Araştırma)
Anket Görüşme Tekniği (Nicel
Araştırma)

Toplam

N3-N4
N5-N9-N10
N13
N14

2
3
1
1

N16

1

N16

1
20

Tablo 3’deki bulgulara göre nitel araştırma yöntemleri içerisinde “Doküman Analizi
İçerik Analizi, Mülakat, Literatür Tarama, Betimsel Analiz Yöntemi, Görüşme”; nicel araştırma
yönteminde “Tarama Modeli, Anket, Grafikleme Metoduyla Analiz, Yüz Yüze Anket”; karma
yöntemde ise “Keşfedici Desen Durum Çalışması, Anket Görüşme Tekniği” bulunmaktadır. En
çok kullanılan yöntem “nitel araştırma yöntemi”dir. Nitel araştırma yöntemleri içerisinde en
çok kullanılan veri toplama tekniği ise “literatür taraması”dır. Literatür taramasından sonra en
çok kullanılan teknik ise nicel araştırma yöntemlerinden biri olan “anket” tir. Nitel araştırma
yöntemlerinde 6 farklı teknik kullanılırken nicel araştırma yöntemlerinde 4 farklı teknik
kullanılmıştır. Karma yöntemin kullanıldığı tek bir tez (N16) bulunmaktadır. Tabloya
baktığımızda doğal afetler için hazırlanan tezler çoğunlukla nitel araştırma ağırlıklıdır.
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Tablo 4.
Türkiye’de Doğal Afetler Alanında Hazırlanan Tezlerde Ele Alınan Doğal Afetler
Doğal Afetler
Çalışmalar
Deprem
N1-N2-N3-N4-N5-N6-N7-N8-N9-N10-N11-N12-N14
Sel
N1-N2-N3-N4-N6-N7-N9-N10-N12-N13-N14-N15-N16
Heyelan
N1-N2-N3-N4-N7-N9-N10-N11-N12-N13-N14-N15-N16
Çığ
N1-N2-N3-N4-N7-N9-N11-N12-N13-N14
Tsunami
N3-N4-N10
Orman Yangınları
N1-N3-N15
Fırtına
N1-N4-N14-N15
Erozyon
N3
Kuraklık
N3-N4
Kaya Düşmesi
N4-N9-N13
Volkanik Faaliyetler
N4-N14
Dolu-Don-Sel-Yıldırım
N4
Hortum
N14
Tablo 4’deki bulgulara bakacak olursak; incelenen tezlerde en çok kullanılan doğal afet
türleri 13 tezle “deprem, sel ve heyelan” dır. En fazla ele alınan ikinci doğal afet türü ise 10
farklı tezle “çığ”dır. “Fırtına”yı ele alan 4 (N1, N4, N14, N15); “tsunami” yi (N3, N4, N10)
“orman yangınları” nı (N1, N3, N15) ve “kaya düşmesi”ni (N4, N9, N13) konu edinen 3 tez
bulunmaktadır. “Kuraklık” (N3, N4) ve “Volkanik Faaliyetler”i (N4, N14) konu edinen 2 tez
bulunmaktadır. Geriye kalan doğal afetlerin ise birer teze konu olmuştur. Çalışmasında
diğerlerine göre daha fazla doğal afet konularını ele alan tez ise N4 kodlu tezdir. Tablodaki
doğal afetlere baktığımızda ülkemizde en çok üzerinde durulan doğal afetlerin depremler, seller
ve heyelanlar olduğunu görebiliriz. Deprem, sel ve heyelan doğal afetlerinin yoğunlukta
kullanılmasını ülkemizin coğrafik yapısına ve genç oluşumlu bir ülke olmasına bağlayabiliriz.
Tablo 5.
Türkiye’de Doğal Afetler Alanında Hazırlanan Tezlerinin Yazıldığı Alanlar
Alanlar
Çalışmalar
Eğitim ve Öğretim
N1-N2-N3
Coğrafya
N4
Sağlık
N5-N14
Sosyoloji
N6-N11
Psikoloji
N7
Görsel sanatlar
N8
Mühendislik
N9
Sosyal Hizmetler
N12
Mimarlık
N10
Enerji
N13
Siyasal Bilimler
N15
İşletme
N16
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Tablo-5’deki verileri incelediğimizde doğal afetler alanında yazılan tezlerin çoğunu 3
farklı tezle (N1, N2, N3) “eğitim ve öğretim” alanında yazılan çalışmaların oluşturduğu
görülmektedir. Bunu 2 farklı tezle “sağlık” (N5, N14) ve “sosyoloji” (N6, N11) alanları takip
etmektedir. Geriye kalan alanlar ise bir tezle sınırlı kalmıştır. Tabloya bakıldığında birbirinden
farklı alanlarda çalışma yapıldığı görülmektedir. Bu durum da doğal afetlerin birçok alanı
etkilediğinin göstergesidir denilebilir.
Tablo 6.
Türkiye’de Doğal Afetler Alanında Hazırlanan Tezlerin Sonuçları
Sonuçlar
Ders kitaplarında yer alan doğal afetler, Türkiye’deki görülme
sıklığına göre ele alınmıştır ayrıca görülmesi muhtemel afetlerden bir
kaçına yer verilmiştir.
Ders kitapları incelendiğinde sosyal bilgiler ders kitaplarındaki doğal
afet konuları, hayat bilgisi ders kitaplarına göre daha çok
detaylandırılmıştır.
Doğal afetlerin tanımlanmasında bazı kavram yanılgıları olduğu
belirtilmiştir.
Doğal afet okuryazarlık düzeyleri incelendiğinde kısmi bir düzeyde
olduğu belirtilmiştir.
Doğal afetler yaşandıktan sonra normal yaşama dönüş zamanı
kısadır. Ancak psikolojik, ekonomik sosyal vs. hayata dönüş hızları
ise oldukça düşüktür.
Yerel yönetimlerin doğal afetlerle ilgili tedbirleri merkezi
yönetimlere göre oldukça sınırlıdır.
Çocukların bilişsel ve sözel anlatım kabiliyetlerinin tam olarak
gelişmemiş olması onları doğal afetler konusunda oldukça
hassaslaştırmakta ve savunmasız bırakmaktadır.
Çocukların resim çizmesi, onların iç dünyalarını dışa yansıtmalarına
yardımcı olmaktadır.
Türkiye’de doğal afet yönetim sisteminde bazı eksiklikler
bulunmaktadır.
Doğal afet bilinci yeterli seviyede değildir.
Arama kurtarma derneklerinde görevli kişiler kamu hizmetinde yeteri
kadar yararlanamamaktadır.
Doğal afet eğitim içeriğinin yetersiz olduğu belirlenmiştir.
Doğal afetlerin ve doğal afetlerin sebep olduğu maddi kayıpların her
geçen yıl arttığı görülmektedir.
Yerel yönetimin doğal afetler konusunda planları olmasına rağmen
uygulama konusunda bazı eksiklikleri görülmektedir.
Gayrimenkul yatırımları yapmak isteyen bireylerin finansman
kaynaklarına ve önemli yatırım araçlarına ulaşmak istemektedir.
Toplam
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Çalışma

f

N1

1

N2

1

N3

1

N4

1

N5

1

N6

1

N7

1

N8

1

N9

1

N10

1

N11

1

N12-N14

2

N13

1

N15

1

N16

1
16
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Tablo 6’daki verilere bakacak olursak toplamda 15 farklı sonuç belirlenmiştir. Bu tezler
içerisinde “Doğal afet eğitim içeriğinin yetersiz olduğu belirlenmiştir” sonucu iki farklı tez
(N12 ve N14) için ortak sonuçtur. Diğer tezler için belirlenen sonuçların ise tezlere özgü olarak
belirtildiği söylenebilir. Sonuçlara genel olarak baktığımızda doğal afetlerle ilgili bazı
eksikliklerin olduğu ve tam olarak bir doğal afet bilincinin olmadığı maddi ve manevi birçok
kayıp olduğu kanısına varılabilir. Sonuç tablosunun frekansı ise 16 olarak belirlenmiştir.
Tablo 7.
Türkiye’de Doğal Afetler Alanında Hazırlanan Tezlerinin Önerileri
Öneriler
Çalışmalar
Doğal afetlere karşı öğrenci farkındalıkları arttırılmalı.
N1
Sınıflarda farklı öğretim teknikleri kullanılmalı.
N2
Doğal afetlerle ilgili etkinlikler arttırılmalı.
N1-N2
Ders kitaplarında doğal afetlerle ilgili konulara daha çok yer
N3-N10
verilmeli
Doğal afetleri konu alan seminerler düzenlenmeli, çalışmalar
N4-N6-N13
yapılmalı, broşürlerle halk bilinçlendirilmeli.
Öğretmenlerde doğal afet okuryazarlığı arttırılmalı.
N4
Yapıların direnci arttırılmalı.
N5
Doğal afetlere yönelik eğitimler verilmeli.
N5-N6-N11-N16
Doğal afetler sonrasında psikolojik destek verilmeli.
N5-N16
Doğal afetler sonrasında ekonomik destek sağlanmalı.
N6
Doğal afet sonunda çocuklar ve gençlere sağlık desteği
N7
verilmeli ve doğal afetler konusunda bilinçlendirilmeli.
Öğretmenler iş birliği içerisinde çalışıp öğrencileri doğal afetler
N8
konusunda bilinçlendirecek çalışmalar yapılmalı.
Doğal afetlerle ilgili yasa ve yönetmelikler ders içeriklerinde
N9-N10
yer almalı.
Doğal afetlere karşı nitelikli bireyler yetiştirilmeli.
N11
Afetlerle ilgili yapılan hazırlıklar uygulamaya dökülüp afet
olduğu zamanlarda neler yapılabileceği uygulamalı olarak
N12
gösterilmeli.
Afetler için özel planlar yapılmalı ve hastane afet ekipleri
N14
gönüllü seçilmeli.
Afetlere karşı bazı ıslah çalışmaları yapılmalı ve yerel
N15
yönetimler etkin sorumluluklar almalı.
Radar sistemleri ve uydu verileri ile çalışan erken uyarı
N16
sistemleri kullanılmalı ve çevredeki yeşil alanlar korunmalı.
Toplam

f
1
1
2
2
3
1
1
4
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
27

Tablo 7’deki verileri incelediğimizde 4 tezin (N5, N6, N11, N16) ortak önerisi “doğal
afetlere yönelik eğitimler verilmeli” dir. “Doğal afetleri konu alan seminerler düzenlenmeli,
çalışmalar yapılmalı, broşürlerle halk bilinçlendirilmeli” 3 tezin (N4, N6, N13) ortak önerisini
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oluşturmaktadır. Bu önerilere bakarak doğal afet eğitiminin ve doğal afet bilincinin arttırılması
gerektiğini söyleyebiliriz. Araştırılan tezlerin birçok önerisi olmasına karşın, seçilen öneriler
tezlerin konularına göre ele alınmış olup, konu bütünlüğüne uygun olan öneriler seçilmiştir
denilebilir. Genel önerilerden ziyade hazırlanan tezin amacına uygun öneriler ele alınmıştır da
denilebilir. Tezlerin ortak frekansı 27 olarak belirlenmiştir.
Sonuç ve Tartışma
Türkiye’de 2014-2020 yılları arasında yayınlanan doğal afetler üzerine yayınlanmış
yüksek lisans ve doktora tezleri üzerine çalışılmıştır. “Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez
Merkezi Veri Tabanı” aracılığı ile tezlere ulaşılmıştır. Belirlenen tezlerde temel olarak
“Türkiye’de, doğal afetle ile ilgili hazırlanan tezlerde nasıl bir eğilim vardır?” sorusuna ve bu
soruya bağlı 7 alt soruya meta sentez yöntemiyle cevap aranmıştır. Çalışmada Türkiye’de doğal
afetler ile yazılan tezlerin; genel amaçları, çalışma yaptıkları örneklem grupları, çalışmalarında
kullandıkları veri toplama araçları, ele aldıkları doğal afet türleri, doğal afet tezlerinin hangi
alanda hazırlandıkları, tezlerin genel önerileri ve sonuçları meta sentez yöntemi aracılığıyla
belirlenmiştir.
Türkiye’de doğal afetler alanında yazılan tezlerin amaçlarına baktığımızda, ortak
amaçlar olduğu gibi tezlere özgü amaçlarda mevcuttur diyebiliriz. Tezin toplam amaç frekansı
16 olarak belirlenmiştir. “Doğal afetlerin zararlarının azaltılması için mühendislik ve mimarlık
bölümlerinde lisans eğitiminde verilen derslerle, başka ülkelerdeki dersleri kıyaslama, doğal
afetlerin zararlarını azaltma ile bağlantılarını belirleme“ N9 ve N10 kodlu tezlerin ortak
amacıdır. Bu amaca baktığımızda ülkemizde ve dünyada doğal afet eğitimi kıyaslamasıyla
doğal afetlerin meydana getirdiği kayıpları en aza indirmek amaçlanmıştır denilebilir.
Doğal afetler alanında yazılan örneklem gruplarının amaçlara uygun olarak belirlenmiş
olduğu söylenebilir. Belirlenen tezlerin toplam örneklem frekansı 16’dır. Tezler içerisinde aynı
örneklem grubuna sahip çalışmalar bulunduğu gibi teze özgü tek örneklemlerde mevcuttur.
Baktığımızda örneklemi “ders kitapları” olan N1 ve N2 kodlu tezler için doğal afetlerin ders
kitaplarında konu edinilme durumlarını inceleme amacı taşıdıkları söylenebilir. “Emlakçılar”
örneklemini kullanan N16 kodlu tez için ise doğal afetler sonrası ev arsa vs. alım satımı üzerine
yazılmış olabilecek bir tez diye düşünülebilir. Örneklem gruplarına baktığımızda birbiriyle
bağlantılı örneklemlerin olduğunu söyleyebiliriz. Ders Kitapları, İlköğretim Öğrencileri,
Öğretmen Adayları ve Üniversite Öğrencileri, Mezun Öğrenciler, Akademisyenler
örneklemlerine baktığımızda bunların farklı örneklemleri oluşturmasına karşın temelde eğitim
odaklı örneklemler olduğu söylenebilir.
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Çalışmalarda nitel, nicel ve nitel ve nicelin ortak kullanıldığı karma yöntem
bulunmaktadır. Toplamda “Doküman Analizi, İçerik Analizi, Mülakat, Literatür Tarama,
Betimsel Analiz Yöntemi, Tarama Modeli, Anket, Grafikleme Metoduyla Analiz, Yüz Yüze
Anket, Görüşme, Keşfedici Desen Durum Çalışması, Anket Görüşme Tekniği” olmak üzere
toplamda 12 veri toplama aracı kullanılmıştır. Bunların içerisinde en çok kullanılan veri
toplama aracı ise nitel araştırma yöntemlerine ait “literatür taraması” tekniğidir. Nitel
araştırma yöntemlerinin frekansı 11 iken nicel araştırma yönteminin 7, karma yöntemin ise 2
olarak belirlenmiştir. Frekanslardan da anlaşılabileceği üzere çalışmalar için nitel yöntem
ağırlıklıdır diyebiliriz. N16 kodlu tez çalışması ise karma yöntemin kullanıldığı tek çalışma
olarak belirlenmiştir. Bu durumda N16 kodlu tezin hem nitel hem nicel araştırma yöntemini
kullandığının göstergesidir diyebiliriz.
Doğal afetler üzerine yazılan tezlerde, toplamda 16 farklı doğal afet türü kullanılmıştır.
Doğal afetlerin türlerine baktığımızda jeolojik, klimatik, biyolojik kökenli doğal afetleri
içerdiğini söyleyebiliriz. İncelenen tezlerden bazılarının tek bir doğal afet türü üzerine çalıştığı
söylenebilirken bazı çalışmaların birçok doğal afet türü üzerine çalıştığı söylenebilir. İncelenen
tezlerin ortak kullanmış olduğu 3 doğal afet türü (deprem sel heyelan) ağırlıklı olarak
belirtilmiştir. Yoğun olarak bu doğal afetlerin ele alınmasının gerekçesini Türkiye’nin jeolojik
ve coğrafik yapısından kaynaklı olduğuna bağlayabiliriz. Çalışmalarda birçok doğal afet
türünün incelenmesinin, Türkiye’de doğal afet çeşitliliğinin fazla olmasından kaynaklı olduğu
düşünülebilir.
İncelenen tezlere baktığımızda doğal afet konusunu işleyen 12 farklı alanda tezin
hazırlandığını söyleyebiliriz. Bu alanların içerisinde en çok “eğitim ve öğretim” alanında tezin
yazıldığını belirtebiliriz. “Eğitim ve öğretim”in dışında “sağlık” (N5, 14) ve “sosyoloji” (N6,
N11) alanında da 2 farklı tez hazırlanmıştır. Bu alanların dışında “coğrafya, psikoloji, görsel
sanatlar, mühendislik sosyal hizmetler, mimarlık, enerji, siyasal bilimler, işletme” alanlarında
tezler de bulunmaktadır. Bu duruma bakarak doğal afetlerin geniş bir alana sahip olduğunu ve
etki alanlarının farklı branşları kapsadığını söyleyebiliriz.
İncelenen tezlerin sonuçlarına bakacak olursak toplamda 15 toplam sonuç ve bu
sonuçların 16 frekansı olduğunu görmekteyiz. “Doğal afet eğitim içeriğinin yetersiz olduğu
belirlenmiştir” sonucu N12 ve N14 kodlu tezlerin ortak sonucudur. Bu sonucun dışında kalan
sonuçlar ise tezlere özgü sonuçlar olup ortak değildir. Sonuçlara bakıldığında genel olarak
doğal afetler alanında eksiklikler ve yetersizlikler olduğu sonucu doğuruyor, denilebilir.
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Doğal afetleri konu alan tezlerin birçok önerileri bulunmaktadır. Çalışmada bu tezlerin
bütün önerileri değil sadece belli başlı önerileri ele alınmıştır. Toplamda 18 öneri
bulunmaktadır. Önerilerin frekansına baktığımızda ise 27 olarak görmekteyiz. Tezlerde ortak
önerilerin bulunduğu birden çok tez vardır. “doğal afetlerle ilgili etkinlikler arttırılmalı”
önerisi N1 ve N2 kodlu tezlerin ortak önerisidir. Eğitim öğretim alanında yazılan bu tezlerin
alan bakımından birbirine benzer olmasından kaynaklı olarak ortak öneri belirtmiş oldukları
düşünülebilir. “Doğal afetlere yönelik eğitimler verilmeli” önerisi 4 farklı tezin (N5, N6, N11,
N16) ortak önerisidir. Birbirinden farklı alanlara sahip bu tezlerin bu öneride bulunmalarını
doğal afetlerle ilgili eğitimlerin yetersiz veya arttırılması gereken bir konu olduğunu belirtmek,
olabilirler.
Çalışmada elde edilen bulgulara baktığımızda genel olarak doğal afetlerin geniş
kapsamlı ve farklı alanları da etkileyen, ortak öneri ve sonuçları ağırlıkta olan bir konu olduğu
söylenebilir.
Öneriler












Bazı doğal afetlerle ilgili kavram yanılgıları mevcut olup bu kavram yanılgılarının
düzeltilmesi için gerekli çalışmalar yapılmalı.
Doğal afetlerle ilgili konulara özellikle okullarda ağırlık verilmeli ve çeşitli etkinliklerle
sadece teorikte değil uygulamalı olarak ta doğal afet bilinci arttırılmalıdır.
Doğal afetler sonucu yaşanan zorluklara karşı gerek yetkililerin gerekse halkın
afetzedelere gereken yardımlarda bulunmaları ve ihtiyaçları karşılanmalıdır.
Doğal afetler sonrasında gerekli psikolojik, ekonomik destek sağlanmalıdır.
Doğal afetlerde kurtarma ekiplerinin eğitimlerine önem verilmeli ve gönüllülük esasına
dikkat edilmelidir.
Çevrede doğal afetleri engellemek adına ağaçlandırma çalışmaları yapılmalı, tarımsal
faaliyetler bölgenin yapısına uygun seçilmelidir. Islah çalışmaları yeterli düzeyde
arttırılmalıdır.
Olası bir doğal afete karşı önceden belli bölgeler belirlenmeli ve afet sonrası
mağduriyetlerin giderilmesi için bu bölgede çalışmalar yapılmalıdır.
Her evde doğal afetlere karşı bir afet çantası ve içerisinde uygun malzemeler
bulunmalıdır.
Kitle iletişim araçları ve medya aracılığıyla doğal afetler belli aralıklarla gündeme
getirilmeli ve toplum bilinçlendirilmelidir.
Yapılar bölgelerin özellikler dikkate alınarak, olası bir doğal afete karşı uygun
yapılmalıdır.
Yapılar denetlenmeli ve uygun olmayan yapılara gerekli işlemler yapılıp uygun hale
getirilmelidir.
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Özet
Eğitimin değişen dünya ile bütünleştirilmesi için yapılan tüm uygulamalar öğrencilerin bilgiye
daha kolay, hızlı ve her yerden bağımsız şekilde ulaşmasını sağlamıştır. Yaşadığımız bilgi
çağında bilgi teknolojilerinin çeşitliliğinin artırılmasına yönelik faaliyetler devam etmektedir.
İçerikleri genellikle soyut kavramlardan meydana gelen sosyal bilgiler derslerinde öğrenci ve
öğretmenler sıklıkla çevrimiçi kaynaklardan yararlanmaktadır. Eğitim süreçlerinde insanı
etkileyen her olay eğitimi de etkilemektedir. Günümüzde yaşanmakta olan pandemi, son
yıllarda dijital dönüşümü daha da hızlandırmıştır. Buna bağlı olarak her ülkede eğitim
sistemlerine göre uygulama ve web-siteleri hazırlanmıştır. Bu materyal ve kaynaklar
öğrencilerin, öğretmen olmaksızın öğrenme faaliyetleri üzerine sorumluluk alma becerilerini
geliştirmektedir. Bu çalışmanın amacı Amerika ve Türkiye’de sosyal bilgiler öğrencilerinin
çevrimiçi veya interaktif materyallere ne denli sahip olduğuna dair nicelik ve içerik bakımından
kıyaslama yapmaktır. Sadece İngilizce, sadece Türkçe ve çok dilde erişim sağlanabilen
çevrimiçi web siteleri ve uygulamaları incelenmiştir. Karşılaştırma sonucunda Türkiye’de
hâlihazırda bulunan sosyal bilgiler derslerine yönelik çevrimiçi uygulamalarının azlığı dikkat
çekmektedir. Soyut kavramlara daha çok yer veren ve eğitim yöntem ve tekniklerinin sıklıkla
kullanıldığı sosyal bilgiler derslerinde çevrimiçi kaynaklarının arttırılması önemlidir.
Anahtar Kelimeler: E- öğrenme, uzaktan eğitim, çevrimiçi uygulamalar, eğitim web-siteleri,
interaktif eğitim.
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Comparison af Online Resources and Web Sites Used By Social Studies
Students in America and Turkey

Abstract
All practices made to integrate education with the changing world made it easier for students
to access information more easily, quickly and independently from everywhere. Activities
continue to increase the diversity of information technologies in the information age we live in.
Students and teachers frequently benefit from online resources in social studies courses, the
content of which is generally composed of abstract concepts. Every event that affects people in
educational processes also affects education. The global pandemic that is being experienced
today has accelerated the increasing digital transformation in recent times. Accordingly,
applications and websites have been prepared according to the education systems in each
country. These materials and resources improve students' ability to take responsibility for
learning activities without a teacher. The purpose of this study is to compare how much social
studies students have online, interactive materials in the United States and Turkey in terms of
quantity and content. Online websites and applications that can be accessed only in English,
only Turkish and multilingual were examined. As a result of the comparison, it is noteworthy
that there are few online applications for social studies courses in Turkey. It is important to
increase online resources in social studies courses, which include more abstract concepts and
where educational methods and techniques are frequently used.
Keywords: E-learning, distance education, online applications, education websites, interactive
education
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Giriş
Eğitim, en kısa tanımıyla bireylere bilgi, beceri ve tutum kazandırmaya yönelik
süreklilik arz eden ve daima canlı olan bir süreçtir. Bu süreçte insanları etkileyen her olay
doğrudan veya dolaylı olarak eğitimi de etkilenmektedir. Nitekim kişisel bilgisayarların
yaygınlaşması ile birlikte bilginin daha kolay ve hızlı aktarılması günümüzde bilgi
teknolojilerinin çeşitli şekillerde kullanılmasının önünü açmıştır (Wang ve Torrisi-Steele, 2016;
Helfaya ve O'Neill, 2019 akt; Ünlü, 2019). Bu noktada teknolojinin hızla gelişmesi özellikle
son 20 yılda yaşanan dijital dönüşüm mekândan ve zamandan bağımsız, kişiselleştirilebilen,
çevrimiçi bir eğitim sisteminin oluşmasını sağlamıştır. Bundan dolayı öğrencilerin ihtiyaç ve
talepleri doğrultusunda dijital eğitim platformları hazırlanmaktadır. İçerik bakımından soyut
kavramlara daha çok yer veren sosyal bilgiler derslerinde gerek öğretmenler gerekse öğrenciler
dijital platformlardan sıklıkla yararlanmaktadır. Sanal ortamda ve öğrenci seviyesine göre
hazırlanan bu çalışmalar; kara tahta, ders kitabı gibi gelişmesi yüz yılı alan geleneksel öğretme
araçlarının aksine on yıldan daha az bir süre içerisinde hızlı bir şekilde gelişmiştir (Aslan,
2006).
Karşı konulamaz biçimde değişen ve gelişen dijital dünyanın eğitim ile bütünleştirilmesi
yadsınamaz bir gerçektir. Bu nedenle hazırlanan dijital sosyal bilgiler ders içeriklerinin çokluğu
ve kalitesi çok önemlidir. Dünyada ve ülkemizde yaşanmakta olan küresel salgın neticesinde
tüm eğitim kademlerinde uzaktan eğitime geçilmiş ve e- öğrenme, dijital sınıf, sanal ders gibi
kavramlar sıkça kullanılmaya başlanmıştır. Bu çalışmanın amacı Amerika ve Türkiye’de
okutulan sosyal bilgiler derslerinin aktarımının sanal ortamda ne şekilde çeşitlendirildiğine
yönelik kısa bir inceleme yapmaktır. Bir başka deyişle Amerika ve Türkiye’de 4., 5., 6., ve 7.
sınıflarda eğitim gören öğrencilerin sosyal bilgiler dersleri ile alakalı internet ortamında
erişebildiği kaynaklar, uygulamalar ve web-sitelerinin karşılaştırılmasıdır.
Çevrimiçi Eğitim Kaynakları
Sınıf ortamındaki ders anlatımında kullanılan öğretim materyalleri ile çevrimiçi
eğitimde kullanılan materyaller farklıdır. Sınıf ortamında öğretmen olmazsa olmazdır fakat
çevrimiçi

uygulamalar

ile

öğretmen

olmaksızın

kişiselleştirilmiş

eğitim

öğretim

verilebilmektedir (Altıparmak ve ark., 2011). Çevrimiçi öğrenme öğrencinin kendi eğitiminden
sorumlu tutulmasına olanak tanır (Aytaç, 2003). Öğretmen-öğrenci etkileşimi sınırlı olan eğitim
ve öğretim ortamının aksine çevrimiçi materyallerle öğrenci- öğrenci veya öğrenci-grup
etkileşimi desteklenmektedir.
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Amerika’da Çevrimiçi Eğitim Kaynakları
Dünyada eğitim alanında son yıllarda hızlı yaygınlaşan web-site ve uygulamalar küresel
pandemi sebebi ile daha da hız kazanmıştır. Amerika’da 2017-18 eğitim öğretim yılında tüm
ilk ve ortaokulların %19’u en az bir dersi çevrimiçi olarak vermiştir ve okul özelliklerine göre
bu oran devlet okullarında %21, özel okullarda %13 olmuştur (Nces, 2021). 2019 yılında
ortaokul öğrencilerinin %64’ü dijital öğrenme uygulamalarını günlük olarak kullandığı
belirlenmiştir (Duffin, 2020). Amerika’da bulunan okulların web-siteleri incelendiğinde sosyal
bilgiler derslerine yönelik geniş çapta kaynakların olduğu gözlemlenmiştir. Taranan web
sitelerine göre en çok kullanıcıya sahip uygulamalar açıklanmıştır.
New York merkezli News-o Matic Edu günlük haber ve haberlere ek bilgi paylaşımı ile
sosyal bilgiler öğrencilerinin bilgilerini taze tutmayı hedeflemektedir(News-o-matic, 2021).
Tiny Bop Homes dünyanın her yerinde bulunan evleri tanıtma ve “her ev senin evin” başlığı ile
evlerin bulunduğu bölgelerdeki kültürleri öğrencilere tanıtma amacı ile kurulmuş Brooklyn
merkezli bir platformdur (TinyBop, 2021). Tiny Bop ayrıca uzay, astronomi, dünya, hayvanlar
gibi birçok konunun yaşayarak aktarılması bakımından önemlidir. Penpal Schools uygulaması
150 ülkedeki 8-12 yaş grubu arasındaki öğrencileri sosyal bilgiler, bilim, sanat, Çince,
Fransızca, İngilizce, İspanyolca ve matematik konuları ile sınırlandırılmış mektup arkadaşı
edindirme platformudur. Öğrencilerin; dilbilgisi yazım ve imla kurallarını öğrenme, dijital
okuryazarlık, dijital vatandaşlık, empati, işbirliği, zaman yönetimi ve duyarlılık gibi becerilerini
geliştirmeye yöneliktir (Penpal, 2021). ICivics web-sitesi, Amerika'da sivil eğitimin yeniden
canlandırılması için çağrıda bulunan 150'den fazla etkili üyeden oluşan hızla büyüyen bir
oluşum. Amacı, yüksek kaliteli ve adil yurttaşlık eğitimini ülke çapında modern eğitimin bir
parçası haline getirmek için sistemik değişimi etkilemektir (ICivics, 2021). The Big History
Project, ortaokul ve lise öğrencileri için ücretsiz, çevrimiçi 13,8 milyar yıllık bir sosyal bilgiler
dersidir. İnsanları, medeniyetleri ve etrafımızdaki her şeye nasıl bağlı olduğumuzu daha iyi
anlamamıza yardımcı olan tek bir hikâye oluşturmak için birçok disiplinden faydalanıyor (The
Big Project, 2021).
Türkiye’de Çevrimiçi Eğitim Kaynakları
MEB (2021), eğitimde bilgi teknoloji araçlarının geliştirilmesi ve okullarda teknoloji
kullanımının yaygınlaşması amacıyla FATİH (Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme
Hareketi) Projesi’ni hayata geçirmiştir. Bu projeye bağlı olarak öğretmen ve öğrencilere dijital
materyaller sunmak amacıyla Eğitim Bilim Ağı (Eba) altyapısını hazırlamıştır. Öğretmen ve
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öğrencilerin kimlik bilgileri ile erişim sağladığı bu platform kullanıcıların katkısıyla gelişmeye
devam etmektedir (Güvendi, 2014). Sadece çevrimiçi olarak internet ortamında hizmet
vermekle kalmayıp internet erişimini sağlayamayan öğrenciler için, eğitimin tüm kademelerine
göre TRT aracılığıyla televizyondan da aktif şekilde erişim sağlanabilmektedir. Mart 23Haziran 19, 2020 MEB verilerine bakıldığında 7 milyon 383 bin 213 öğrenci ile 1 milyon 30
bin 516 öğretmenin Eba'yı aktif kullandığı görülmektedir (MEB, 2021).
1988 yılında kurulan ve özellikle 2000’li yıllarda bilgisayar kullanımının yaygınlaşması ile
birlikte faaliyetlerini hızlandıran Vitamin Eğitim; kişiselleştirilmiş akıllı çalışma sistemi ile
öğrencinin hedefine ilerlemesine ve ürettiği içerikler ile öğrencinin ders boyunca aktif olması
ve tam öğrenme gerçekleştirilmesine yardımcı olmaktadır (Vitamin Eğitim, 2021). Bu proje ve
altyapının dışında özel okullarda eğitim ve öğretim gören öğrencilerin kendi okullarının websitleri aracılığıyla birçok farklı içeriğe erişebilmektedir. Yapılan incelemeler ile bu platformlar
ayrıntılı şekilde incelenmiş ve konularına göre sıralanmıştır.
Tüm Öğrencilerin Erişimine Açık Ortak Kaynaklar
Ülkemizde ve dünyadaki tüm sosyal bilgiler öğrencilerinin rahatlıkla erişim sağladığı
ücretli/ücretsiz çevrimiçi platformlar incelenmiştir. Eba’ya erişim yurtiçinde olduğu kadar
yurtdışında da sağlanmaktadır. Google Earth ve Google Earth VR dünyanın coğrafi açıdan
keşfedilmesine yönelik, Google Arts& Culture sanat ve tarih öğreticiliği açısından öğrenci ve
diğer kullanıcılara erişim sağlamaktadır. Türkçe dışında birçok farklı dili destekleyen ve bir
Türk girişimcinin kurucusu olduğu Udemy’de bugün 40 milyondan fazla kullanıcı çevrimiçi
kurslara erişim sağlamaktadır. 2012 yılında erişime açılan Coursera’da birçok materyalde
Türkçe altyazı seçeneği mevcuttur. İnteraktif alıştırmalar ile öğrencilere NASA, MIT, Modern
Sanat Müzesi gibi kurumlarla da ortak içerik oluşturan Khan Academy Türkçe de dâhil 36 dili
desteklemekte ve eğitmen kontrol paneli ile her öğrencinin öğrenme hızına göre performansı
raporlanmaktadır (Khan Academy, 2021).
Sonuç
Değişen ve gelişen dünyada günlük tüm ihtiyaçlarımızı web üzerinden karşılarken
eğitimin de dijital dünyaya yansımaması düşünülemez. Amerikan okullarının web- siteleri
incelendiğinde sosyal bilgiler derslerinin muhtevasına yönelik her devlet/ özel okulun
öğrencilerine eğitici, renkli, geleneksel eğitim yöntemlerinden uzak materyaller hazırlandığı
görülmüştür. İncelenen her web-sitesinin genel amaçlarına bakıldığında yaşam boyu öğrenme
ve yaşam boyu araştırma kavramları dikkati çekmektedir. Amerika’nın sosyal bilgiler eğitimine
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verdiği bu önemi Sosyal Bilgiler Ulusal Konseyi (NCSS)’nin çalışmalarına bakarak bile
anlamak mümkün. Sosyal bilgilerin barındırdığı disiplinlere özel içerik üretme amaçlı
sistematik çalışmalar yapmaktadır. Fakat Türkiye’de sosyal bilgiler dersine yönelik hazırlanan
çalışmalar çalışmada bahsi geçen web-siteleri ile sınırlı kalmıştır.
Disiplinlerarası bir ders olan sosyal bilgilere verilen önem Amerika için hayata
verdikleri önemle eş değerdir. Hazırlamış oldukları uygulamalar ve web- siteler çocukların
yaşam boyu milli bilinçle yetişmesine katkı sağlamaktadır. Amerika’ya 1800’lü yılların
sonunda yapılan göçlerin ülkedeki vatandaşlık kavramının değişmesini engellemek adına
oluşturulan sosyal bilgiler dersi o zaman önemini göstermişti. İyi bir Amerikan vatandaşı nasıl
olunur sorusuna yanıt aranılan bu ders için çevrimiçi eğitim kaynaklarının günden güne artacağı
öngörülmektedir. Sivil katılım, insan hakları, keşif, ekonomi, finansal okuryazarlık, coğrafya,
araştırma becerileri gibi kazanımlar temel alınarak hazırlanan web-siteleri Google tarafından
otomatik çevrilse de anlam farklılığı görülmektedir. Amerikan web-sitelerinin birçoğu Türkçe
de dâhil farklı dillerde destek sağlamamaktadır.
Öğrencileri hayata hazırlayan sosyal bilgiler dersine yönelik Türkiye’de hazırlanan
çalışmaların büyük çoğunluğunu doğru- yanlış testleri, kısa cevaplı testler, çoktan seçmeli
testler gibi geleneksel ölçme araçları içermektedir. Sosyal bilgiler derslerine yönelik hazırlanan
dijital materyaller ve web-siteleri kıyaslanan bu çalışmada Türkiye’de daha çok ölçmeye
yönelik materyal oluşturulduğu gözlemlenmiştir. Eğitimde teknoloji kullanımı gün geçtikçe
artacaktır. 2018 OECD verilerine göre toplam nüfusunun %23.5’u genç nüfus (15 yaş altı) olan
Türkiye’nin (Dataoecd, 2021) giderek yaygınlaşan çevrimiçi eğitim platformlarına daha çok
önem vereceği öngörülmektedir.
Türkiye’deki sosyal bilgiler eğitim web-sitelerine bakıldığına sosyal bilgilere özgü
hazırlanmış kaynak sınırlıdır. Ulus bilincini, dünyadaki yerini ve etkin vatandaşlığın
öğrencilere aktif şekilde aktarılması günümüzde düz anlatım yöntemi ile pek mümkün
görülmemektedir. Dijital çağda öğrenciler dijital içeriklerle büyümektedir. Öğrencilerin sosyal
bilgiler kazanımlarını doğru bir şekilde anlayabilmesi için çevrimiçi dünyada eğitim
platformlarının artırılması gerekmektedir.
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Suriyeli Öğrencilerin Gelecek Kavramına İlişkin Algılarının Metaforik
İncelenmesi
Günay KONAK, Veda Yar YILDIRIM
Özet
Bu çalışmanın amacı Suriyeli öğrencilerin gelecek kavramına yükledikleri metaforları ortaya
koymaktır. Çalışmada bu amaç doğrultusunda nitel araştırma geleneğine uygun olarak olgu
bilim deseni kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini belirlemek amacıyla uygun örneklem
yöntemi kullanılmıştır. Bu doğrultuda araştırmanın örneklemini Hatay Reyhanlı’da okuyan 79
Suriyeli ortaokul öğrencisi oluşturmaktadır. Bu öğrencilerden veri toplamak amacıyla, veri
toplama aracı olarak gelecek kavramına yönelik metafor formu oluşturulmuştur. Formda;
“gelecek…………............ ’a benzer/gibidir. Çünkü;……………” sorusu sorulmuştur. Elde
edilen veriler içerik analizi yöntemi ile incelenmiştir. İncelenen veriler sonucu 59 metafor ve
metaforların ortak özelliklerine göre sınıflandırılmasıyla oluşturulan 3 ana kategori altında 22
alt kategori oluşturulmuştur. Bu çalışmadan elde edilen sonuçlara göre Suriyeli öğrencilerin en
çok değişken, kestirilemez gelecek algısı kategorisinde metafor oluşturdukları görülmüştür.
Suriyeli öğrencilerin oluşturdukları metaforlardan geleceği aydınlık güzel günlerin habercisi
olarak görmeleri olumlu gelecek algılarına sahip olduklarını göstermektedir. Ay, güneş, ışık,
yol gibi metaforların frekanslarının yüksek olduğu görülmüştür. Sık tekrarlanan yol
metaforunun aydınlık bir yol, ışıklı bir yol, sonunda ulaşılacak bir noktaya götüren bir yol, uzun
bir yol olarak kullandıkları görülmüştür. Suriyeli öğrencilerin olumsuz gelecek algısı
kategorisine giren metaforların frekansının düşük olduğu görülmektedir. Sonuç olarak Suriyeli
öğrencilerin gelecek algılarına dair oluşturdukları metaforların daha çok değişkenlik gösterdiği
ve olumlu çağrışımlardan oluştuğu görülmektedir. Ortaokul seviyesinde bulunan Suriyeli
öğrenciler üzerinde yapılan bu çalışmadan sonra yaştan dolayı gelecek algılarındaki
değişimlerin gözlemlenmesi için daha üst kademedeki öğrencilere de bu çalışmalar yapılabilir.
Anahtar Kelimeler: Suriyeli öğrenciler, metafor, gelecek algısı, geçici koruma, eğitim.
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Analysis of Syrian Students' Metaphorical Perceptions About
The Future Concept
Abstract
The aim of this study is to reveal the metaphors which Syrian students attribute to the concept
of the future. For this purpose, the phenomenology design was used in the study in accordance
with the qualitative research tradition. Convenience sampling method was used to determine
the sample of the study. In this direction, the sample of the study consists of 79 Syrian secondary
school students studying in Reyhanlı, Hatay. In order to collect data from these students, a
metaphor form was created for the concept of the future as a data collection tool. In the form;
the question "The future is like / looks like …………. because ……………" has been asked.
The obtained data were analyzed by content analysis method. As a result of the analyzed data,
59 metaphors and 22 sub-categories were created under 3 main categories, which were
categorized according to their common features. According to the results obtained from this
study, it was seen that Syrian students created metaphors most in the category of variable,
unpredictable future perception. The fact that Syrian students see the future as a harbinger of
bright and beautiful days from the metaphors they have created shows that they have positive
perceptions of the future. It has been observed that the frequencies of metaphors such as moon,
sun, light and road are high. It has been seen that the frequently repeated road metaphor is used
as a bright road, a lighted road, a road that leads to a point to be reached at the end, a long road.
It is observed that the frequency of the metaphors that are under the Syrian students' negative
future perception category is low. As a result, it is seen that the metaphors Syrian students have
formed about their future perceptions show more of a variability and consist of positive
associations. After this study on Syrian students at the secondary school level, these studies can
also be carried out to higher-level students in order to observe the changes in their future
perceptions resulting from the age.
Keywords: Syrian students, metaphor, future perception, temporary protection, education.
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Giriş
Nesillerdir süregelen savaşlar ve bu savaşların etkilerinin küreselliği artarak devam
etmektedir. Bir ülkenin kaderini belirleyen en önemli etmenlerden biri jeopolitik konumdur.
20211’den beri güçlü kültürel, komşuluk ve tarihi bağlarımız olan Suriye’deki iç savaş
ülkemizde de etkilerini fazlasıyla hissettirmeye başlamıştır.
Suriye’deki karışıklık ülkemiz sınırlarında büyük hareketlilikler meydana getirmiştir.
Hatay Cilvegözü Sınır kapısında yoğun bir dalgalanma başlanmış, bu dalgalanma ve sınırdaki
birikmeler geçici koruma konusunu beraberinde getirmiştir. Geçici koruma kapsamında zulüm
gören insanların ülkelerine geri gönderilmemesi, ülkeye ulaşımının ivedilikle sağlanması, insan
haklarına uygun şekilde temel standartların sağlanması amaçlanmaktadır. Geçici koruma
yönetmeliği pratik ve kullanışlı bir çözüm yolu olarak uygulanmaya başlamıştır (Göç İdaresi,
2021).
Türkiye bu süreçte açık kapı politikası izlemiş, farklı şehirlerde geçici barınma
merkezleri oluşturarak Suriyeli vatandaşlara ev sahipliği görevini yerine getirmiştir. Suriye’de
ki savaş şartlarının devam etmesi, ülkede barış ortamının sağlanamaması bu sürenin uzamasına
neden olmuştur. Kurulan bu barınma merkezleri dışında da 3.559.041 Suriyeli vatandaşın geçici
koruma statüsünde yaşadığı bilinmektedir (Göç İdaresi, 2021). Türkiye İç İşleri Bakanlığı Göç
İdaresi Genel Müdürlüğünün verilerine göre geçici koruma statüsü bulunanların dışında oturma
izni olan Suriyeli vatandaşlar da mevcuttur ve ülkemizde sayıları 1 milyon 665 bin 151 aşan
okul çağında mülteci çocuk bulunmaktadır (Türkiye Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Analizler
Merkezi, 2019). Ülkelerindeki sıkıntılı durumun devam etmesi nedeniyle geri dönmeleri
konusundaki beklentinin azalması temel ihtiyaçlar dışında kalan eğitim gereksinimlerinin de
karşılanması gerekliliğini meydana getirmiştir. Bu nedenle Suriyeli mülteci çocukların ilk
olarak kendi ülkelerinin programlarına uygun eğitim almaları için geçici eğitim merkezleri
(GEM) kurulmuştur. Burada amaç ülkelerine döndükleri zaman mümkün olduğu kadar eğitsel
açıdan sıkıntı yaşamamaları ve eğitimlerinden geri kalmalarını önlemek olmuştur. Ancak
ülkedeki iç savaşın beklenenden uzun sürmesi nedeniyle geri dönüşlerin öngörülenden daha
fazla zaman alacağı anlaşılmış bunun üzerine de geçici eğitim merkezleri kapatılarak Suriyeli
çocukların Türk eğitim sistemine entegrasyonu için çalışmalara ivedilikle başlanmıştır (Kaysılı
ve diğerleri, 2020).
Suriyeli çocuklara verilen eğitim sığınmacı kamplarında ve kamp dışı olacak şekilde
planlanmıştır. Kamp dışında geçici eğitim merkezleri veya Milli Eğitim Bakanlığına bağlı
örgün ve yaygın eğitim kurumları olmak üzere iki farklı şekilde eğitim hizmetleri
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yürütülmektedir (Bulut, 2018). Kamp dışında bulunan Suriyeli sayısının çok daha fazla olması,
geçici eğitim merkezlerinde kendi dillerinde, kendi müfredatlarında ve hatta kendi milletinden
gönüllü öğretmenlerle eğitim almalarına imkan sağlanmıştır. Ancak topluma uyum açısından
bu koşullar yeterli olmamış ve Suriyeli kimlik numarası ile Türk okullarında eğitim hakkı da
tanınmaya başlanmıştır (Emin, 2016).
Suriyeli öğrencilerin eğitim açıklarının kapanması, eğitim ihtiyaçlarının karşılanması
için gerekli alt yapının oluşturulması kapsamında en önemli adımlardan biri de PICTES
projesidir. Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi projesi
Milli Eğitim Bakanlığı ve AB Türkiye Delegasyonu işbirliği içinde gerçekleştirilmektedir.
Proje de amaçlanan; Suriyeli çocukların eğitime ulaştırılmasının sağlanması ve Türk eğitim
sistemine uyumlarının gerçekleştirilmesidir. Bu noktada proje bağlamında MEB’e destek
vermek amaçlanmaktadır. PICTES projesi kapsamında hem Türkçe hem de Arapça dil
eğitimleri sağlanması, eğitim materyallerinin tedarik edilmesi, öğrenciler ulaştırılması, idari
personelin sağlanması ve öğretmenlerin bu konuda eğitilmesi ve destek eğitimleri gibi
faaliyetler gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır (Kaysılı ve diğerleri, 2020). Geçici koruma
kapsamında bulunan Suriyeli öğrencilerin eğitime katılması, Suriye’ de savaş şartlarının
ortadan kalkmaması ve Türkiye’de kalma sürelerinin uzaması geleceğe dair algılarını da
etkileyebilmektedir.
Gelecek algısı kişilerin gelecekte ne ile karşılaşıp, neler yapabileceğini ve ne olursa
bundan mutluluk duyacağına dair oluşturdukları subjektif bir alandır. Bireylerin içinde
bulunduğu anı temel alarak geleceğe yönelik zihinlerinde oluşturdukları düşünceler, bu algıyı
meydana getirmektedir. Bireylerin geleceğe dair beklentileri hayatları ve hayatlarının
şekillenmesi için büyük önem taşımaktadır (Çetinkaya ve diğerleri, 2018). Geleceği
etkileyebilecek, şekillendirebilecek sayısız faktörler bulunduğu gibi ifade etmelerini sağlayacak
sayılamayacak kadar çok yol vardır.

Bireylerin gelecek algılarının ifade edilmesinde

kullanılabilecek yollardan birisi de metaforik çalışmalardır. Bu çalışmalar bireyin iç
dünyalarını, duygu ve düşüncelerinin dışavurumlarını kolaylaştırıcı nitelikler taşımaktadır.
İnsanlar bazen zihinlerinden geçen, söylemek istediği şeyleri karşı tarafa aktarırken
daha kalıcı ve etkili olmasını istemektedir. Bunu yaparken de çeşitli ifade içerikleri oluştururlar.
Bu sayede kendilerinde var olan duygu ve düşüncelerin daha anlaşılır olmasını sağlamaya
çalışılmaktadırlar. Zihinde var olan dünya yaşantılarını daha spesifik halde ifade etmeye
çalışma durumu metafor kavramını ön plana çıkarmaktadır. Ortaya çıkan bu metaforlar insanın
dünyayı algılayışını kolaylaştırdığı gibi düşüncelerin muhataplarına daha kolay anlatılmasını,
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cümledeki ifade ve etki gücünü arttırmayı da amaçlamaktadır. Bu açıdan bakıldığında
metaforlar düşüncelerin bir nevi sanatsal, estetik anlamda ifadeleri olarak sayılabilmektedir.
(Acar ve diğerleri, 2018). Metaforlar, “soyut kavramlar ile bilinen somut şeyler arasında ilişki
kurmak” biçiminde de ifade edilmektedir (Saban, 2004). Metafor Türk Dil Kurumu’nda, bir
kelimeyi veya kavramı bilinenin dışında başka anlamlara gelecek şekilde kullanma biçiminde
tanımlanıp “mecaz” olarak ifade edilmektedir (Türk Dil Kurumu, 2011). Metaforların insan
zihninde yer alan bilgileri doğru ve daha net bir şekilde ortaya dökme güçlerinin olduğu da
kabul görülen bir düşüncedir. Bireyler farkında olarak ya da hiç farkına varmadan gerçekleri
metaforlar yardımıyla daha kolay ifade etme eğilimine sahiplerdir. Metaforlar insanların
güvenilir ve doğru bilgi elde etmek için kullandıkları önemli araçlar olarak sayılmaktadırlar.
Metaforların fonksiyonlarından birisi de “anlamak, anlatmak” olarak kabul edildiğinden
eğitim süreçlerinde, öğretme ve öğrenme uygulamaları ile ilgili fikirlerin aktarılmasında,
tecrübe ve kavramanın sağlanmasının bir yolu olarak kullanıldıklarına rastlanılmaktadır (Woon
& Ho, 2005). Bireylerin yaşamda soyut ve kompleks olguları anlama ve bu olguları açıklamada
kullandıkları metaforlar, özellikle sosyal bilimler alanlarında son dönemlerin ilgi çeken, talep
edilen konulardan birine dönüşmüştür. Bireyler, bazen bilinçli, farkında olarak bazen de
olmayarak iş ve sosyal yaşamlarında ifade gücünü arttırmak adına metaforları sıklıkla
kullanmaktadırlar. Buradan metaforların iletişim ve ifade etme becerilerine sağladıkları katkıyı
görmek mümkündür. Metafor sahasında çalışan birçok araştırmacı tarafından bu kavram,
birçok farklı biçimlerde tanımlanmıştır (Aykaç & Çelik, 2014).
Metaforların insanların kendi hayatını, yaşadıkları olayları, kişileri ve çevrelerindeki
nesneleri kavrama biçimlerini; çeşitli teşbihler yardımıyla ifade etmede kullandıkları bir vasıta
olarak görmek mümkündür (Cerit, 2008). Tanımların ortak noktasından hareket edecek olursak
metaforlar, kavramların anlaşılmasında zihinsel süreçlerin yapılandırılmasında günlük
hayatımızda da sıklıkla kullanabildiğimiz ve olguları benzetmeler yardımıyla anlamlandırma,
somutlaştırma yöntemleri olarak ta tanımlanabilmektedir. Bu anlamda oluşturulan metaforlar
bireylerin

kendi

yaşam

tecrübelerini

yansıtmada

ve

kendi

algılarını

aktarmada

kullanılabilmektedir. Metaforlar yalnızca sosyal bilimler alanında değil, eğitim bilimleri
alanında da kavramların çözümlemesinin yapılmasında, gündelik yaşamla ilişki kurularak daha
anlaşılır duruma getirilmesinde, bireysel tecrübelerin iletilmesinde, duygu ve düşüncelerin
muhatabıyla paylaşılmasında, bir nesneye bir kavrama ya da bir olguya yönelik algıların
belirlenmesinde sıklıkla kullanılmaktadır (Aykaç & Çelik, 2014).
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Suriye’deki iç savaşın bitmesi ile ilgili umutların az olması ve her geçen gün göçmen
sayılarındaki artışın bu alanda çalışmaların gerekli ve yetersizliğini ortaya koymaktadır.
Bireylerin geleceğe ilişkin algılarının şu anki durumdan hareketle oluştuğu bilinmektedir.
Karmaşık ve zorlu bir süreç içerisinde bulunan Suriyeli öğrenciler ile yapılan çalışmalar artsa
da gelecek kavramına yönelik metaforik örneklerin bulunmaması bu alanda çalışmaya
yöneltmiştir. Bu araştırmada metaforlar yardımıyla geleceğe yönelik algılarının ifade edilmesi
sağlanmaya çalışılmıştır. Öğrencilerin oluşturdukları metafor örnekleri ve oluşturulan
metaforlara mantıklı gerekçelerini sunmalarını sağlamak, çalışmayı zenginleştirecektir. Bu
araştırmada aşağıda verilen sorulara yanıt aranmaya çalışılmıştır.


Suriyeli öğrencilerin gelecek kavramına ilişkin metaforları nelerdir?



Suriyeli öğrencilerin gelecek kavramına ilişkin ortaya koydukları metaforlar hangi
kategoriler altında toplanabilir?
Yöntem
Bu bölümde; araştırmanın modeli, araştırmanın katılımcıları, araştırmada kullanılan veri

toplama aracı, verilerin toplanma süreci, veri analizi ve geçerlik güvenirliğe ilişkin bilgiler yer
almaktadır.
Araştırmanın Modeli
Bu araştırmada nitel veri toplama yöntemlerinden olan olgu bilim deseni kullanılmıştır.
Olgu bilim (fenomenoloji/phenomology) deseni günlük hayatımızda farkında olduğumuz,
ancak konuya ilişkin derinlemesine ve ayrıntılı bir anlayışa sahip olmadığımız olgulara
odaklanan bir desendir. Hayatımızda olgular çok değişik şekillerde karşımıza çıkmaktadır.
Ancak karşımıza çok değişik şekillerde çıkan olgularla tanışmış olmak onları tam anlamıyla
anladığımız sonucuna ulaştırmaz. Tam anlamıyla algılanamayan ve tamamen yabancı
olunmayan durumlarda olgu bilim deseni kullanılmaktadır (Yıldırım & Şimşek, 2018). Bu
desen ile kişi deneyimlerini anlamak, tanımlamak işlemleri yakından incelenmektedir
(Kocabıyık, 2015).
Örneklem
Araştırmanın katılımcıları uygun örneklem yöntemine uygun olarak seçilmiştir. Bu
örneklem yöntemi araştırmacının hızını ve pratikliğini arttırmaktadır. Araştırmacı kendisine
yakın olan erişim konusunda sıkıntı yaşamayacağı kolay bir durumu seçmektedir.
Araştırmacının farklı örnekleme yöntemlerini kullanma imkanının olmadığı çalışmalarda
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kullanılmaktadır. Araştırmacının tanıdığı bir örneklemi çalışmasında kullanması pratiklik ve
kolaylık sağlamaktadır (Yıldırım & Şimşek, 2018).
Araştırmanın katılımcılarını 2020-2021 eğitim öğretim yılında Hatay’ın Reyhanlı
ilçesinde bulunan bir ortaokulda 7 ve 8. Sınıfta okumakta olan 96 Suriyeli öğrenci
oluşturmaktadır. Katılımcılara ait demografik özellikler Tablo 1’ de verilmiştir.
Tablo 1
Katılımcıların Demografik Özelliklerine Ait Veriler
Değişken
Kategori
Kız
Erkek
Cinsiyet
Toplam

f
73
23
96

%
76.0
24.0
100

Yaş

12 yaş
13 yaş
14 yaş
15 yaş
16 yaş
Toplam

2
43
41
8
2
96

2.1
44.8
42.7
8.3
2.1
100

Sınıf

7
8
Toplam

21
75
96

21.9
78.1
100

Türkiye'de yaşanılan yıl

1-5 yıl arası
6-10 yıl arası
11 yıl ve üstü
Toplam

35
59
2
96

36.5
61.4
2.1
100

Araştırmaya 73’ü kız, 23’ü de erkek olmak üzere toplam 96 Suriyeli öğrenci katılmıştır.
Öğrencilerin yaş dağılımına bakıldığında 2’sinin 12 yaşında olduğu, 43’ünün 13 yaşında
olduğu, 41’inin 14 yaşında olduğu, 8’inin 15 yaşında olduğu ve 2’sinin 16 yaşında olduğu
görülmektedir. Öğrencilerin öğrenim gördükleri sınıf seviyelerine bakıldığında 21’inin 7.
sınıfta olduğu, 75’inin 8. sınıfta olduğu görülmektedir. Suriyeli öğrencilerin Türkiye’de
yaşamakta oldukları yıl verilerine bakıldığında 35’inin 1-5 yıl arasında, 59’unun 6-10 yıl
arasında, 2’sinin ise 11 yıl ve üstünde yaşadıkları görülmektedir.
Veri Toplama Aracı
Suriyeli öğrencilerin gelecek kavramına yönelik algılarının metaforik incelemesi
amacıyla gerçekleştirilen bu çalışmada veriler iki bölümden oluşan araştırmacı tarafından
geliştirilen veri toplama aracı ile toplanmıştır. Veri toplama aracının ilk bölümünde kişisel bilgi
formu, kinci bölümde ise, Suriyeli Öğrencilerin gelecek kavramına ilişkin metaforlarını
oluşturmaları ve bu metaforlara için mantıksal bir gerekçe, dayanak sunmalarını amaçlayan;
‘’Gelecek …………............ ’a benzer/gibidir. Çünkü; ……………” sorusu sorulmuştur.
113

Suriyeli Öğrencilerin Gelecek Kavramına İlişkin
Algılarının Metaforik İncelenmesi

Formda ayrıca metafor kavramı açıklanmış, öğrencilerin kavramasını sağlaması için uygun bir
örnek sunulmuştur. Form iki uzmanın görüşleri doğrultusunda oluşturulmuştur.
Veri Toplanması
Araştırmanın verileri 2020-2021 yılında Hatay Reyhanlı 15 Temmuz Şehitleri İmam
Hatip Ortaokulundan 96 öğrenciden, araştırmacı tarafından oluşturulan form ile veriler yazılı
olarak toplanılmıştır. Formların basılması ve uygulanması iki haftalık süreyi kapsamaktadır.
Öğrencilere sınıfta uygulatılan bu formlarda gönüllülük esas tutulmuştur. Formun uygulanması
sürecinde araştırmacı bizzat süreci yönetmiş gerekli yerlerde açıklamalarını yapmıştır.
Öğrencilere form doldurma aşamasında daha rahat düşünmeleri için uygun ortam ve yaklaşık
olarak yarım saat süre verilmiştir.
Veri Analizi
Çalışmada Suriyeli öğrencilerin gelecek kavramına ilişkin algılarının metaforik
incelemesi amaçlı oluşturulan ‘gelecek kavramına ilişkin metafor formu’ndan elde edilen
veriler içerik analizi ile analiz edilmiştir. İçerik analizinde amaçlanan elde edilen verilerin
açıklanabileceğe kavram ve bu kavramlar arasındaki ilişkilere ulaşmaktır. Bu amaçla toplanan
verilen öncelikle kavramsallaştırılması, daha sonra ortaya çıkan bu kavramlara göre mantıklı
bir biçimde düzenlenmesi ve buna göre veriyi açıklayan temaların saptanması gerekmektedir.
Elde edilen verilerin kodlanması, kodlardan ortak temaların bulunması, kodların ve temaların
düzenlenmesi, elde edilen bulguların tanımlanması ve son olarak yorumlanması aşamalarından
oluşmaktadır (Yıldırım & Şimşek, 2018).
Öğrencilerin geliştirdiği metaforların analizinde ilk olarak öğrencilerin verileri alfabetik
olarak geçici bir sıraya konularak incelenmiş ve 96 öğrenciye uygulanan formlardan metafor
oluşturulamaması, oluşturulan benzetmelerin birden çok olması ve oluşturulan metafora
gerekçe ya da dayanak sunulamamasından dolayı 17’si değerlendirme dışı tutulmuştur.
Kullanılabilir olarak kabul edilen 79 adet geçerli form tekrar bir alfabetik sıraya alınarak
verilerden örnek metaforlar oluşturulmuştur. Oluşturulan metafor imgeleri yapılan
kavramsallaştırmalarla ortak noktalarda bir tema altına alınarak kategoriler oluşturuldu. Üç ana
kategori altında 22 alt kategori oluşturulmuştur.
Geçerlik ve güvenirlik
Araştırmalarda geçerlik ve güvenirlik çalışmaları elde edilen sonuçların inandırıcılığını
arttırmak veya sağlama açısından kullanılan önemli ölçütlerdendir. Nitel araştırmalarda
geçerliğin önemli bir ölçütü ise araştırmacının toplanan verileri ayrıntılı olarak raporlaması ve
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elde edilen sonuçlara nasıl ulaştığı ile sağlanmaktadır (Yıldırım & Şimşek, 2018). Bu araştırma
için aşamalar açıklanarak elde edilen metaforlar ve kategorilerin tümüne bulgular kısmında yer
verilmiştir. Araştırmada ulaşılan üç ana kategori ve 22 alt kategorinin metaforları temsil etme
gücü tekrar uzman görüşüne sunularak dönütler çerçevesinde tekrar düzenlenmiştir. Araştırma
tüm süreçleriyle ayrıntılı olarak açıklanmış olup elde edilen sonuçların alanda yapılan benzer
araştırmalarla karşılaştırılması yapılmıştır.
Bulgular
Suriyeli öğrencilerin gelecek kavramına ilişkin metaforları
Araştırmanın bu kısmında Suriyeli öğrencinin gelecek kavramına yönelik oluşturduğu
metaforlar ve metaforlara ait frekans bilgileri yer almaktadır. Bulgular tablo 2’ te verilmiştir.
Tablo 2
Suriyeli Öğrencilerin Gelecek Kavramına Yönelik Oluşturduğu Metaforlar
No
Metafor
f
No
Metafor
1
Ay
5
26
Umut
2
Işık
4
27
Taş
3
Yol
4
28
Toprak
4
Güneş
4
29
Telefon
5
Mum
3
30
Teknoloji
6
Çiçek
3
31
Su
7
Deniz
3
32
Sınav
8
Sürpriz
2
33
Siyah ve beyaz
9
Uzay
2
34
Okyanus
10
Şans
2
35
Mevsim
11
Yıldız
2
36
Kaplumbağa
12
Gezegen
2
37
Kuş
13
Değişim
2
38
Kapı
14
Ağaç
2
39
Karanlık
15
Kitap
2
40
Hediye
16
Tohum
2
41
Hayal
17
Öğretmen
2
42
Gökyüzü
18
Arkadaş
1
43
Gökkuşağı
19
Aydınlık ve karanlık
1
44
Futbol maçı
20
Çöp
1
45
Dağ
21
Haber
1
46
Çocuk
22
İnsan
1
47
Boş arazi
23
Macera
1
48
Aşk
24
Orman
1
49
Arı
25
Resim
1
50
Uçak
Toplam

f
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
79

Tablo 2’ de Suriyeli 79 öğrencinin oluşturduğu 50 adet metafor olduğu görülmektedir.
En sık tekrar eden metafor ‘’ay (f=5) ‘’kavramıdır. Bunun haricinde ‘’ışık (f=4), yol (f=4),
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güneş (f=4), mum (f=3), çiçek (f=3) ve deniz (f=3) ‘’ metaforlarının sık tekrarlandığı
görülmektedir. Ayrıca 33 metaforun tek bir öğrenci tarafından oluşturulduğu görülmektedir.
Suriyeli öğrencilerin gelecek kavramına ilişkin ortaya koydukları metaforların
kategorileri
Suriyeli öğrencilerin gelecek kavramına ilişkin oluşturdukları metaforlar üç ana kategori
ve 22 alt kategori olarak sınıflandırılmıştır. Kategorilere ve kategorilerin frekanslarına ait
bilgiler Tablo 3’ te yer almaktadır.
Tablo 3
Suriyeli Öğrencilerin Gelecek Algılarına Yönelik Metafor ve Kategorileri

Olumsuz
gelecek
algısı

Olumlu gelecek algısı

Değişken, kestirilemez gelecek algısı

Kategoriler Alt kategoriler
Sürekli değişim ve
gelişim içerisinde
Bilinemez
Büyüklük
Her an her şey
olabilirlik açısından
Yapılanlara göre
şekillenmesi
Şans, beklenmedik bir
hediye olması
Bazen iyi bazen kötü
şeyleri getirmesi
Çok çeşitli
Sonsuzluk
Sürekli akması
Ulaşılamaz olması
Aydınlatıcı, güzel
günlerin habercisi
Umut verici
Öğretici
Bir yol olması
Yol gösterici
Özgürlük
Güven, huzur verici
olması
Yavaş ve sağlam
ilerlemesi
Yeni kapılar açacak
olması
Karanlık- kötüyü
çağrıştırması
Sonunda tükenecek
olması

Metafor Sayısı

f

7

10

5

5

4

5

4

4

Tohum (2), Boş arazi (1), Sınav (1)

3

4

Hediye (1), Şans (1), Sürpriz (1)

3

3

3

3

2
2
1
1

2
2
1
1

4

13

6

6

3
1
2
2

5
4
2
2

Orman (1), Resim (1)

2

2

Kaplumbağa (1), taş (1)

2

2

Kapı (1)

1

1

Karanlık (1), Çöp (1)

2

2

Mum (1)

1

1

59

79

Metaforlar
Ağaç (2), Değişim (2), Çiçek (2) Çocuk
(1), İnsan (1), Teknoloji (1), Telefon (1),
Deniz (1), Gezegen (1), Okyanus (1),
Şans (1), Uzay (1)
Deniz (2), Dağlar (1), Gezegenler (1),
Uzay (1)
Futbol maçı (1), Sürpriz (1), Macera (1),
Haberler (1)

Siyah ve beyaz (1), Aydınlık ve karanlık
(1), Arı (1)
Gökkuşağı (1), Mevsim (1)
Gökyüzü (1), Uzay (1)
Su (1)
Yıldız (1)
Ay (4), Güneş (4), Işık (4), Yıldız (1)
Aşk (1), Hayal (1), Mum (1), Umut (1),
Toprak (1), Çiçek (1)
Kitap (2), Öğretmen (2), Arkadaş (1)
Yol (4)
Ay (1), Mum (1)
Kuş (1), Uçak (1)

Toplam
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Tablo 3’te görüldüğü üzere Suriyeli öğrencilerin oluşturduğu metaforlar üç ana kategori
ve 22 alt kategoriden oluşturulmuştur. Bu ana kategoriler; olumlu gelecek algısı, olumsuz
gelecek algısı ve değişken, kestirilemez gelecek algısı olarak aşağıda açıklanmıştır.
Kategori: Değişken, Kestirilemez Gelecek Algısı
Bu kategoride gelecek değişken, kestirilemez gelecek algısı şeklinde tanımlamışlardır.
Bu kategori altında gelecek sürekli değişim gelişim içerisinde (f=10), bilinemez (f=5),
büyüklük (f=5), çok çeşitli ve renkli (f=5), yapılanlara göre şekillenmesi (f=4), her an her şey
olabilirliği (f=4), şans, beklenmedik bir hediye olması (f=3), bazen iyi bazen kötü şeyleri
getirmesi (f=2), sonsuzluk (f=2), sürekli akması (f=1) ve ulaşılamaz olması (f=1) anlamlarını
işaret edecek şekilde tekrarlanmıştır. Bu kategori en çok metaforun (35) oluşturulduğu ve
frekansının (f=40) en yüksek olduğu kategori olarak görülmüştür.
Öğrenciler tarafından oluşturulan bazı metaforlar ve dayanakları aşağıda verilmiştir.
“Gelecek teknoloji gibidir. Çünkü her gelen yıl yeni şeyler ortaya çıkıyor, canlı ders
gibi.”(Ö64)
“Gelecek futbol maçı gibidir. Çünkü her dakika yeni bir şey olabiliyor, gelecekte
böyle.”(Ö24)
“ Gelecek uzay gibidir. Çünkü herkes onu merak eder ama hiç kimse tam olarak ne
olduğunu bilemez, gelecekte tahmin edilemiyor.”(Ö71)
“Gelecek deniz gibidir. Çünkü çok büyük olacağını hepimiz biliyoruz ama ne
getireceğini bilemiyoruz.”(Ö21)
“Gelecek telefon gibidir. Çünkü hep değişir ve gelişir.”(Ö65)
“Gelecek çocuk gibidir. Çünkü hep değişim ve gelişme halindedir.”(Ö16)
“Gelecek siyah ve beyaz gibidir. Çünkü hem siyah, kötü günlerim hem de beyaz, güzel
günlerimi getirecek.”(Ö57)
“Gelecek sınav gibidir. Çünkü iyi çalışıp doğru doldurursan, iyi sonuçlar alırsın. İyi
çalışırsan geleceğin iyi olur.”(Ö56)
“Gelecek haber gibidir. Çünkü her gün ve her yıl yeni olayları karşımıza
çıkaracak.”(Ö40)
“Gelecek sürpriz gibidir. Çünkü her zaman istediğimiz gibi olmayacak ve ne sakladığını
asla bilemeyeceğiz.”(Ö60)
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“Gelecek dağlar gibidir. Çünkü içerisinde çok şey barındırır.”(Ö-18)
“Gelecek yıldız gibidir. Çünkü tutmak çok zordur. Kontrol edemiyoruz.”(Ö73)
“Gelecek boş bir arazidir. Çünkü ne ekersek onunla karşılaşacağız.”(Ö12)
“Gelecek gökyüzü gibidir. Çünkü sonsuzdur, kesintisizdir.”(Ö27)
“Gelecek akan bir su gibidir. Çünkü durmadan akıp geçer, geleceğimizde durmadan
akıyor.”(Ö58)
“Gelecek bir macera gibidir. Çünkü ne olacağını bilmiyoruz, korkuyoruz ama devam
ediyoruz.”(Ö46)
“Gelecek bir hediye gibidir. Çünkü hep sürprizlerle dolu ve hiç beklemediğimiz insanlar
çıkarıyor karşımıza.”(Ö33)
“Gelecek bir arı gibidir. Çünkü bazen mutluluk bazen zarar verir.”(Ö5)
“Gelecek bir mevsim gibidir. Çünkü hep başka şekillerde gelir.”(Ö47)
Kategori: Olumlu gelecek algısı
Bu kategoride oluşturulan metaforlarda gelecek, olumlu çağrışımlar aracılığıyla, umutla
beklenen, güzel anlamlarda kullanılmıştır. Olumlu ana kategori altında, aydınlatıcı, güzel
günlerin habercisi olarak (f=13), umut verici olarak (f=6), Öğretici olarak (f=5), bir yol olarak
(f=4), yol gösterici (f=2), özgürlük (f=2), güven ve huzur verici (f=2), yavaş ve sağlam ilerleyen
(f=2), yeni kapılar açacak (f=2) gelecek algısı olmak üzere 9 alt kategoriden oluşturulmuştur.
Frekans (f=37) ve metafor (23) sayısının yüksek olduğu görülmektedir. Öğrenciler
tarafından oluşturulan bazı metaforlar ve dayanakları aşağıda verilmiştir.
“Gelecek ay gibidir. Çünkü gelecek ay gibi parlıyor, aydınlatacaktır yolumuzu.”(Ö6)
“Gelecek ay gibidir. Çünkü zamanla karanlıkta olan her şeyi gösterecektir,
aydınlatacaktır.”(Ö7)
“Gelecek aşk gibidir. Çünkü herkese umut verir.”(Ö4)
“Gelecek uzun bir yoldur. Çünkü zorlukları aşarak ilerleyeceğiz, yaşayacağız,
geleceğimize ulaşacağız.”(Ö78)
“Gelecek kaplumbağa gibidir. Çünkü yavaş yavaş ilerliyor ve bizi istediğimiz şeye
ulaştırıyor.”(Ö79)
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“Gelecek yıldız gibidir. Çünkü gökyüzü karanlıktır ama yıldızlar aydınlatır, gelecekte
olumlu ve olumsuzu içinde tutar ve umut uyandırır.”(Ö74)
“Gelecek taş gibidir. Çünkü ne olursa olsun vazgeçmiyor, akıyor.”(Ö63)
“Gelecek mum gibidir. Çünkü hayatımızı çok kolaylaştırıyor.”(Ö49)
“Gelecek öğretmen gibidir. Çünkü hatalarımızı fark ettiriyor düzelmemize imkan
sağlıyor.”(Ö53)
“Gelecek özgür bir kuş gibidir. Çünkü istediği kadar gidiyor ve asla kimse bir şeye
zorlayamıyor.”(Ö45)
“Gelecek kitap gibidir. Çünkü daha fazla şey öğrenmemizi sağlıyor.”(Ö43)
“Gelecek bir kapı gibidir. Çünkü isteklerimize açılacaktır.”(Ö41)
“Gelecek ışık gibidir. Çünkü yolumuzu aydınlatıyor.”(Ö36)
“Gelecek güneş gibidir. Çünkü güneş dünyayı nasıl aydınlatıyorsa gelecek te
hayatımızı aydınlatıyor.”(Ö30)
Kategori: Olumsuz gelecek algısı
Bu kategori içerisinde geleceğin olumsuz, karanlık ve kötü olduğuna dair oluşturulan
algılar yer almaktadır. Bu kategori altında; karanlık, kötüyü çağrıştırması (f=2) ve sonunda
tükenecek olması (f=1) olmak üzere iki alt kategori oluşturulmuştur. Ana kategoriler arasında
en az metafor (3) ve en az frekansın (f=3) olduğu kategoridir.
Öğrenciler tarafından oluşturulan metaforlar ve dayanakları aşağıda verilmiştir.
“Gelecek karanlıktır. Çünkü hayatımızda çok karanlık ve zor, geleceğinde bu şekilde
devam edeceğini düşünüyorum.”(Ö50)
“Gelecek çöp gibidir. Çünkü kirlidir ve iyi şeyler getirmiyor.”(Ö17)
“Gelecek mum gibidir. Çünkü mum gibi yaşandıkça tükeniyor ve tükenecektir.”(Ö42)
Tartışma Sonuç Ve Öneriler
Bu araştırmada ülkemizin jeopolitik konumu, kültürel ve evrensel insani değerlere
verdiği önemin bir sonucu olarak Suriye’deki iç savaştan kaynaklanan ve sayıları çok fazla olan
Suriyeli Öğrencilerin gelecek algılarının metaforlar yardımıyla belirlenmesi amaçlamıştır.
Suriyeli öğrencilerin gelecek kavramına yönelik oluşturdukları metaforları belirlemek
amacı taşıyan bu çalışmada, 79 öğrenci tarafından 50 adet metafor oluşturulmuştur. Gelecek
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kavramına yönelik oluşturulan metafor sayısının fazlalığı Suriyeli öğrencilerin gelecek
kavramına çok zengin ve çeşitli algılar yüklediklerini göstermektedir. Literatürde çalışması
olan Çetinkaya ve ark. (2018), araştırmalarında özel yetenekli 222 öğrenci tarafından 153
geçerli sayılan metafor üretilmesinin gelecek kavramına yönelik çeşitli ve zengin bir algı
oluşturduğundan bahsetmiştir.
Suriyeli öğrencilerin gelecek kavramına yönelik oluşturdukları 50 metaforun Topgül
(2017)’ tarafından çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri bölümünde okuyan öğrencilerle
yapılan araştırma sonuçlarıyla da benzerlik göstermektedir. Oluşturulan metaforlardan ‘’hayal,
ışık, güneş, gökkuşağı, mum, çocuk, su, umut, kitap’’ metaforlarının bu araştırmada elde edilen
metaforlarla aynı olduğu görülmektedir.
Suriyeli öğrencilerin oluşturdukları metaforlar üç ana kategori altında 22 alt kategori
olarak sınıflandırılmıştır. Ana kategoriler değişken, kestirilemez gelecek algısı, olumlu gelecek
algısı ve olumsuz gelecek algısından oluşmaktayken, alt kategoriler; Sürekli değişim ve gelişim
içerisinde, bilinemez, büyüklük, her an her şey olabilirlik, yapılanlara göre şekillenmesi, şans,
beklenmedik bir hediye olması, bazen iyi bazen kötüyü getirmesi, çok çeşitli, sonsuzluk, sürekli
akması, ulaşılamaz olması, aydınlatıcı, güzel günlerin habercisi, umut verici, öğretici, yol
olması, özgürlük, güven, huzur verici olması, yavaş ve sağlam ilerlemesi, yeni kapılar açacak
olması, karanlık, kötüyü çağrıştırması ve sonunda tükenecek olmasından oluşturulmuştur. Bu
kategoriler arasında alan yazında yapılan çalışmalarda da benzerlikler göze çarpmaktadır.
Topgül (2017)’de ‘’umut unsuru olma, şekillendirici, yol gösterici, belirsizlik ve olumsuzluk’’
kategorileri bulunmaktadır. Aynı şekilde yine farklı bir alan olan özel yetenekli öğrenciler
üzerinde yapılan bir çalışma olan Çetinkaya ve ark. (2018), geleceğin ‘’belirsizlik unsuru
olması, biçimlendirici, yön veren ve umut verici ‘’ olarak kategorilerden oluşturulduğu
görülmektedir.
Suriyeli öğrencilerin metaforlarının oluşturulduğu ana kategorilerden olan değişken,
kestirilemez gelecek algısı araştırma sonuçları içerisinde en fazla metafor oluşturulan kategori
olmuştur. Araştırma sonucu alanda yapılan Topgül (2017) verileriyle de benzerlik
göstermektedir. Nitel çalışmalarda genellenebilecek sonuçlara ulaşmak zor olsa da yapılan
çalışmalar bireylerin geleceklerini değişken, kestirilemez olarak kabul etme algılarının yüksek
olduğunu göstermektedir.
Araştırmada Suriyeli öğrencilerin gelecek kavramına olumlu algılar yüklediklerini
belirtilen olumlu gelecek algısı kategorisinin sonuçlarının azımsanmayacak derecede fazla
olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Çalışmada küçük bir farkla ikinci en yüksek kategori olduğu
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sonucuna ulaşılmıştır. Apak (2011), çalışmasında benzer sonuçlara ulaşılmıştır. Apak
çalışmasında Suriyeli göçmenlerin büyük çoğunluğunun gelecekte iyi şeyler olacağına dair
algılar taşıdığı sonucuna ulaşmıştır. Yine literatürde Yıldız (2013), Türkiye’de bulunan
sığınmacılar üzerine yaptığı çalışmada katılımcıların büyük çoğunluğunun geleceklerinin daha
iyi olacakları konusunda yüksek beklenti içinde olduklarına dair sonuçlar elde etmiştir.
Araştırmada hem Suriyeli öğrencilerin hem de Suriyeli geçici koruma kapsamında bulunan
sığınmacıların gelecek konusunda olumlu algılara sahip oldukları sonucuna ulaşılmaktadır.
Araştırmanın üçüncü ve son kategorisi olan olumsuz gelecek algısına sahip öğrencilerin
oluşturduğu metaforların frekans sonuçlarının düşük olduğu görülmektedir. Başka
araştırmalarda da benzer sonuçlara ulaşılmıştır. Topgül (2017)’ün çalışma ekonomisi ve
endüstri ilişkileri bölümü okuyan öğrencilerle yaptığı çalışma, Yıldız (2013)’ın Şanlıurfa’da
Çadır Kent’te kalan Suriyeli sığınmacılarla yaptığı çalışma ve Apak (2011)’ın Suriyeli
Göçmenlerle yaptığı çalışmalarda da olumsuz gelecek algısının düşük olduğu görülmüştür.
Ancak Güleri (1994)’nin üniversiteli ve endüstriyel alanda çalışan işçi gençlerle yaptığı
çalışmada gençliğin geleceğe daha kötümser bir algıyla baktığı görülmüştür.
Yukarıda da görüldüğü üzere Suriyeli öğrencilerin gelecek kavramına yönelik
algılarının en yüksek değişken kestirilemez olduğu ve daha sonra bunu olumlu gelecek algısının
takip ettiği sonucuna ulaşılmıştır. Olumlu metafor algılarındaki sayının yüksek olması aslında
ülkemizin çok zor şartlar altında kalan Suriyelilere kucak açması, yaralarının sarmaya
çalışmasında başarılı olduğu sonucunu da düşündürmektedir. Ayrıca çalışmaya katılan
öğrencilerin çocuk olduğu ve gerçekliği algılama ya da tepkileri konusunda farklı oldukları,
dini inanışların insanları sürekli umut içinde tutan sarmalayıcı bir yapısının olduğu da
düşünülebilir. Çalışma gelecek algıları ve kategorilerini elde edilen veriler ışığında açıklayıcı
bir şekilde ortaya koymaktadır. Çalışmanın sonuçlara dayalı dayalı olarak öneriler şunlardır:
Literatürde araştırmacı gözlemleri kadarıyla Suriyeli Öğrencilerin gelecek kavramına
yönelik yapılan çalışmaların çok fazla yer almamasından dolayı bu alanda farklı yöntemlerle
çalışmalar yapılabilir.
Ortaokul seviyesinde bulunan Suriyeli öğrenciler üzerinde yapılan bu çalışmadan sonra
yaştan dolayı gelecek algılarındaki değişimlerin gözlemlenmesi için daha üst kademedeki
öğrencilere dair çalışmalar yapılabilir.
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Suriyeli öğrencilerin gelecek kavramına yükledikleri algıları belirlemek için yapılan bu
çalışmada değişken, kestirilemez gelecek algılarının daha derin incelemesi ile ilgili çalışmalar
yapılabilir.
Metaforların zihinsel imgeleri açığa çıkarmada etkili bir yol olduğu bilinmektedir. Bu
araştırma daha dar bir kitleyle çalışılmış olduğundan daha çok veri ve daha zengin sonuçlar için
daha kapsamlı bir şekilde yapılması önerilebilir.
Suriyeli öğrencilerin Türkçe’ yi çok iyi kullanamamalarından kaynaklı olarak algılarını
ifade etmede eksik kalabilecek yönlerin ortadan kaldırılmasını sağlamak amacıyla benzer
çalışmalar öğrencilerden resimler istenerek tamamlanması önerilebilir. Resmin duyguları ifade
etmedeki evrenselliği, farklı bir dilden kaynaklı engelleri ortadan kaldıracağı düşünülmektedir.
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Gilliam Otistik Bozukluk Derecelendirme Ölçeği-2-TV Değerlendirme
Aracının Otizm Tanısı Almış Bireyleri Sınıflama Doğruluğunun
İncelenmesi
Ahmet Turan ACUNGİL, Hasan Ferşat TAŞLIBEYAZ, Cebrail KARADAŞ
Özet
Bu çalışmada, Gilliam Otizm Derecelendirme Ölçeği-2-Türkçe Versiyon’nun (GOBDÖ-2-TV)
ayırıcılık anlamında geçerlik düzeyi ile ilişkili olarak otizm tanısı almış ve otizm tanısı almamış
bireyleri ne düzeyde doğru sınıfladığını test etmek amaçlanmıştır. OSB’ye sahip bireylerin
tanılanması “Tıbbi” ve “Eğitsel” olmak üzere iki boyutludur. Tıbbi tanılama ilgili tıp
personelince yapılırken, eğitsel tanılama ise Rehberlik ve Araştırma Merkezleri (RAM)
tarafından organize edilmektedir. RAM’larda yapılan eğitsel değerlendirmelerde standardize
edilmiş testler ve informal ölçme araçları ile toplanan bilgiler ışığında öğrencinin eğitsel
tanısına karar verilmektedir. Standardize edilmiş araçlardan olan GOBDÖ-2-TV ile, otistik
bozukluk gösteren bireyleri tarama, tanılama, ağır düzeyde davranış problemlerini
değerlendirme, davranışsal ilerlemeyi belirleme/değerlendirme, Bireyselleştirilmiş Eğitim
Planı (BEP) için amaçları belirleme, bilimsel araştırmalar için veri toplamayı amaçlamaktadır.
Çalışmada GOBDÖ-2-TV ölçme aracı kullanılmıştır. Yaşları 3 ile 8 arasında değişen, 45 otizm
tanısı almış, 39 otizm tanısı almamış 84 çocukla çalışılmıştır. Verilerin analizinde “diskriminant
fonksiyon analizi” kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda; otizm tanısının konulabilmesi,
otizm riski şüphesi altında bulunan çocukların yönlendirilmesi, otizm özelliği gösteren
çocukların eğitsel olarak değerlendirilirken takibin yapılması konusunda GOBDÖ-2-TV’nin
yüksek doğrulukla sınıflama yapılabildiği bulunmuştur.
Anahtar kelimeler: Otizm spektrum bozukluğu, değerlendirme, tarama, Gilliam Otistik
Bozukluk Derecelendirme Ölçeği-2-TV.
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Investigation of The Gilliam Autism Rating Scale-2-TV Assessment Tool
For Classification Accuracy of Individuals with Autism Diagnosis
Abstract
In this study, it is aimed to test to what extent Gilliam Autism Rating Scale-2- Turkish Version
(GARS-2-TV) classifies individuals diagnosed with autism and not diagnosed with autism in
relation to its validity level in terms of discrimination. Identification of individuals with ASD
is two-dimensional as "Medical" and "Educational". Medical diagnostics are carried out by the
relevant medical personnel, while educational diagnostics are organized by the Guidance
Research Centers (GRC). In the educational evaluations made in the GRCs, the educational
diagnosis of the student is decided in the light of the information collected by standardized tests
and informal measurement tools. The GARS-2-TV, which is one of the standardized tools, aims
to screen and diagnose individuals with autism, assess severe behavioral problems,
determine/evaluate behavioral progress, determine goals for an Individualized Education Plan
(IEP), and collect data for scientific research. The GARS-2-TV measurement tool was used in
the study. It was studied with 84 children between the ages of 3 and 8, 45 of whom were
diagnosed with autism and 39 of whom were not diagnosed with autism. "Discriminant function
analysis" was used in the analysis of the data. As a result of the research; It has been found that
GARS-2-TV can be classified with high accuracy in order to diagnose autism, to direct children
under suspicion of autism, to follow-up while evaluating children with autism characteristics
educationally.
Keywords: Autism spectrum disorder, assessment, screening, Gilliam Autism Rating Scale-2TV.
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Giriş
Çocukluk çağı nörogelişimsel bozukluklardan Yaygın Gelişimsel Bozukluk (YGB)
yelpaze terimi içerisinde yer alan Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) Amerikan Psikiyatri
Birliği

tarafından

yayımlanmış

olan

ve

psikiyatrik

sorunların

tanımlanması

ve

sınıflandırılmasında tüm dünyada kabul gören “Psikiyatride Hastalıkların Tanımlanması ve
Sınıflandırılması El Kitabı, Yeniden Gözden Geçirilmiş Dördüncü Baskı” (DSM-IV-TR)’de
“Sosyal etkileşim ve iletişim becerilerinde ciddi sorunlarla, ayrıca sınırlı, tekrarlayıcı, kendini
uyarıcı davranış, ilgi ve etkinlik örüntüsü ile ortaya çıkan bir gelişimsel yetersizlik” olarak
tanımlamıştır (Aslan, 2013; Mukaddes, 2013). Ülkemizde özel eğitim hizmetleri
yönetmeliğinde (M.E.B, 2006) ise tanımlar başlığı altında “Otistik Birey” terimi
kullanılmaktadır. Diken’e (2012) göre “Otistik birey; sosyal etkileşim, sözel ve sözel olmayan
iletişim, ilgi ve etkinliklerdeki sınırlılığı erken çocukluk döneminde ortaya çıkan ve bu
özellikleri nedeniyle özel eğitim ile destek eğitim hizmetine ihtiyacı olan birey” olarak
tanımlanmaktadır.
OSB’ye sahip bireylerin tanılanması “Tıbbi” ve “Eğitsel” olmak üzere iki boyutludur.
Tıbbi tanılama ilgili tıp personelince (Örn: psikiyatrist, nörolog gibi) yapılırken, tıbbi
tanılamada uluslararası boyuttaki tanı kriterleri göz önüne alınır. Bu kriterlerden en yaygını
Amerikan Psikiyatri Birliğinin (APA) yayınladığı “DSM-IV-TR ve Dünya Sağlık Örgütünün
yayınladığı “ICD-10, Hastalıkların ve Sağlıkla İlgili Sorunların Uluslararası İstatistiksel
Sınıflaması (International Statistical Classification of Diseases, ICD-10)” tanı kriterleridir.
Eğitsel tanılama ise günümüzde pek çok il ve ilçede bulunan ve ilgili bölgedeki özel
eğitim hizmetlerini koordine etme işinden sorumlu Rehberlik ve Araştırma Merkezleri (RAM)
tarafından organize edilmektedir. Bu kurumlarda yapılan eğitsel değerlendirmelerde, farklı
formlar (Standardize edilmiş testler, Örn; zeka ve uyumsal davranış testleri) ve informal ölçme
araçları (uzmanın kendi geliştirdiği ya da standardize olmayan testler, Örn; Ölçüt bağımlı ölçme
araçları) ile toplanan bilgiler ışığında öğrencinin eğitsel tanısına karar verilir.
Otizm

tanısı

koymak

için

kullanılan

değerlendirme

araçları,

otizmin

özelliklerine/belirtilerine en az orta düzeyde duyarlı olan ve özel olarak otizm için geliştirilmiş
araçları içermelidir. Otizmi tanılamak ve derecelendirmek amacıyla geliştirilen bazı araçlardan
Türkçe formları bulunan ve psikometrik özellikleri incelenmiş araçlar şunlardır (Sucuoğlu,
2014):

127

Gilliam Otistik Bozukluk Derecelendirme Ölçeği-2-TV Değerlendirme
Aracının Otizm Tanısı Almış Bireyleri Sınıflama Doğruluğunun İncelenmesi



Öğretmen, Ebeveyn Dereceleme Ölçekleri



1. Gilliam Otizm Derecelendirme Ölçeği (The Gilliam Autism Raitng Scale, GARS)
2. Otizm Davranış Kontrol Listesi (Autism Behavior Check List, ABC)
Doğrudan Gözlem Araçları



1. Otizm Tanı Gözlem Planı (Autism Diagnostic Observation Schedule, ADOS)
2. Otizmi Dereceleme Ölçeği (Childhood Autism Rating Scale, CARS)
3. Otizm için Davranış Gözlem Ölçeği (Behavior Observation Scale for Autistic
Spectrum)
Kendini Değerlendirme Araçları
1. Otizm Anketi (Autism Spectrum Quotient, ASQ)
Bu araçlardan Gilliam Otizm Derecelendirme Ölçeği (GOBDÖ), James Gilliam

tarafından ilk olarak 1995 yılında ABD'de geliştirilmiş, 2005 de revize edilmiştir. GOBDÖ-2
otistik bozukluk gösteren bireyleri tarama, tanılama, ağır düzeyde davranış problemlerini
değerlendirme, davranışsal ilerlemeyi belirleme/ değerlendirme, Bireyselleştirilmiş Eğitim
Planı (BEP) için amaçları belirleme, bilimsel araştırmalar için veri toplamayı amaçlamaktadır.
GOBDÖ-2 görüşe dayalı dörtlü derecelendirme ile puanlanan likert-tipi bir ölçek olup Stereotip
Davranışlar, İletişim ve Sosyal Etkileşim ilgili spesifik, gözlemlenebilir ve ölçülebilir
davranışları içeren maddelerin yer aldığı üç alt ölçekten oluşmaktadır. Her alt ölçekte 14 olmak
üzere GOBDÖ-2'de toplam 42 madde yer almaktadır. Otistik bozukluk gösterme riski olan ya
da gösteren, yaşları 3 ile 23 arasında değişen bireylere uygulanabilmektedir.
Türkçeye uyarlama çalışmaları Diken, Ardıç, Diken ve Gilliam tarafından 2012 yılında
gerçekleştirilmiştir. Bu ölçek Türkiye'de 1191 otistik bozukluk gösteren, yaşları 3 ile 23
arasında değişen birey üzerinde standardize edilmiştir. Geçerlik ve güvenirlik çalışmaları
yapılan bu ölçeğin ülkemizde kullanılan az sayıda ve özgün ölçeklerden biri oluşu nedeniyle
otizm derecesini ne kadar etkili ölçtüğünün belirlenmesine gereksinim duyulmuştur. Planlanan
bu araştırma, ölçeğin ülke genelinde yaygınlaştırılması durumunda geçerliği yüksek bir ölçek
olması bakımından önem taşımaktadır. Bu kapsamda GOBDÖ-2-TV’nin ayırıcılık anlamında
geçerlik düzeyi ile ilişkili olarak otizm tanısı almış ve otizm tanısı almamış bireyleri ne düzeyde
doğru sınıfladığının belirlenmesi amacıyla bu çalışma planlanmıştır.
Yöntem
Araştırma Modeli
Bu araştırma nicel yaklaşıma dayalı temel araştırma türünde gerçekleştirilmiştir.
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Çalışma Grubu
Çalışma grubu, 45 otizm tanısı olan, 39 otizm tanısı olmayan toplam 84 çocuktan
oluşmaktadır. Çocukların otizm tanı durumları ve bazı kişisel özelliklerine göre sıklık dağılımı
Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1.
Çalışma Grubunda Yer Alan Çocukların Bazı Özelliklerine Göre Sıklık Dağılımı
Otizm tanı durumu
Kişisel Özellikler
Kayıp
Toplam
Var
Yok
Kız
4
15
19
Cinsiyet
0
Erkek
41
24
65
39-48 ay
49-60 ay
61-72 ay
73- 84 ay
85-100 ay

Yaş

Toplam

5
8
18
9
1

14
13
10
1
1

41

39

4

19
21
28
10
2
84

Araştırma, Türkiye’nin Ankara ve Eskişehir illerindeki özel eğitim ve rehabilitasyon
merkezlerine, özel eğitim okullarına ve kaynaştırma okullarına devam eden, otizm tanısı almış
ve genel eğitim okullarına devam eden normal gelişim gösteren (Otizm tanısı almamış) 3-8 yaş
aralığında bulunan öğrenciler ile gerçekleştirilmiştir.
Verilerin Analizi
Verilerin analizinde “diskriminant fonksiyon analizi” kullanılmıştır. İki kategorili bir
değişken olarak gözlenen otizm tanı durumu (OTD), diskriminant fonksiyonunun yordanan ya
da bağımlı değişkeni olarak atanmıştır. Üç grup bağımsız değişken tanımlanmış ve analize dâhil
edilmiştir. Öncelikle GOBDÖ’den elde edilen ham alt test puanları (SD_Ham, IL_Ham,
SE_Ham), sonrasında standart alt test puanları (SD_Std, IL_Std, SE_Std) ve son olarak standart
toplam puan (STD_Toplam) bağımsız değişken olarak atanmıştır.
GOBDÖ’ye özel bir durum olarak alt testlerden biri olan “iletişim becerileri” alt testi,
konuşma bozukluğu ya da engeli olan çocuklarda uygulanmamaktadır. Bu durumda otizm
şüphesi diğer iki alt testten elde edilen veriler üzerinden değerlendirilebilmektedir. Diğer bir
deyişle GOBDÖ’nün üç alt testinin birlikte manidar düzeyde yordayıcı olması beklenirken,
iletişim becerileri alt testi dışındaki diğer iki alt testinin de yordayıcı olması beklenmektedir.
GOBDÖ’nün bu özel durumuna bağlı olarak yukarıda açıklanan bağımsız değişken gruplarının
ilk ikisinde, hem üç alt test hem iki alt test puanları ayrı ayrı dikkate alınarak ayrı analizler
gerçekleştirilmiştir. Bağımlı değişken iki kategorili olduğu için her bir analizde bir tane
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diskriminant fonksiyonu üretilmiştir. Analize dâhil edilen bağımsız değişkenlere göre toplamda
beş ayrı model üretilmiş, buna bağlı olarak beş ayrı diskriminant fonksiyonu üretilmiş, bu
fonksiyonların manidarlığı incelenmiş, sınıflama doğruluğu yüzdeleri belirlenmiş ve bu
yüzdeler nisbi şans kriterleri ile karşılaştırılarak değerlendirilmiştir.
Analizler öncesinde diskriminant fonksiyonu analizinin temel varsayımları dikkate
alınarak ön incelemeler gerçekleştirilmiştir: Veri setinde, iletişim becerileri alt testi dışında
kayıp veri bulunmamaktadır. Bu test düzeyindeki yaklaşık %11’lik kayıp veri, konuşma engeli
ya da bozukluğu olan ve aynı zamanda otizm tanısı bulunan 9 çocuktan kaynaklanmaktadır. Bu
çocuklara iletişim becerileri alt testi uygulanmamıştır.
Ham alt test puanlarının, standart alt test puanlarının ve standart toplam puanın normal
dağılım gösterip göstermediği, otizm tanısı olan ve olmayan çocuklarda ayrı ayrı incelenmiştir.
GOBDÖ’nün ölçeklenmesinin bir sonucu olarak otizm tanısı olmayan çocuklarda puanların
sıfıra yakın olması beklenmektedir ve puanlamaya yönelik çok düşük bir ranj belirlenmiştir. Bu
nedenle otizm tanısı olmayan çocuklara yönelik normallik incelemeleri grafiksel yöntemlerle
gerçekleştirilmiştir. Histogram, kutu-bıyık grafikleri ve saçılma diyagramları ile yapılan
incelemelerde bu grupta puanların genel olarak sivri dağılım gösterdiği fakat ranj daralmasına
bağlı olarak bu durumun normalliği ihlal etmediği kararına varılmıştır. Otizm tanılı çocuklarda
puanların dağılımına yönelik incelemelerde ise grafiksel yöntemlerin yanı sıra betimsel
istatistikler ve normallik testleri de kullanılmıştır. Grafiksel incelemelerde dağılımların normal
olduğu, ortalama, mod ve medyan değerlerinin birbirine ve sıfıra yakın olduğu, basıklık ve
çarpıklık katsayılarının -1 ile +1 arasında olduğu, normallik testi çıktılarının manidar olmadığı
(Shapiro-Wilk testi için p>0.05) gözlenmiştir. Tüm bu incelemelere bağlı olarak diskriminant
fonksiyonu analizine dâhil edilecek bağımsız değişkenlerin normallik varsayımını sağladığı
kararına varılmıştır.
Analizlere dâhil edilecek bağımsız değişkenler arasındaki korelasyonlar, otizm tanısı
durumlarına göre ayrı ayrı olmak üzere, Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Katsayısı ile
incelenmiş, ayrıca kısmi korelasyonlar da dikkate alınmıştır. Ham puanlar, standart puanlar
arasındaki korelasyonların manidar ve genel olarak 0.20 ile 0.70 aralığında olduğu görülmüştür.
Bu incelemelere bağlı olarak bağımsız değişkenler arasında “ılımlı (moderate)” düzeyde
korelasyonların bulunduğu gözlenmiştir.
Otizm tanı durumuna göre oluşan gruplar arasında analize dâhil edilecek bağımsız
değişkenler açısından varyans-kovarans matrislerinin homojenliği, Box M istatistiği ile test

130

Gilliam Otistik Bozukluk Derecelendirme Ölçeği-2-TV Değerlendirme
Aracının Otizm Tanısı Almış Bireyleri Sınıflama Doğruluğunun İncelenmesi

edilmiştir. Test sonuçlarına göre homojenliğin manidar düzeyde sağlanmaması durumunda
“karesel diskriminant analizi” tekniği kullanılmıştır.
Bulgular ve Tartışma
Bu bölümde otizm tanı durumunu yordayan ham alt test puanları, standart alt test
puanları ve standart toplam puana göre ayrı ayrı üretilen diskriminant fonksiyonlarına yönelik
analiz çıktıları verilmiş ve yorumlanmıştır.
Çocukların otizm tanı durumları ile GOBDÖ ile elde edilen puanlar üzerinden verilen
kararların çapraz dağılımı Tablo 2’de gösterilmektedir.
Tablo 2.
Çocukların Otizm Tanı Durumlarına Göre GOBDÖ’den Elde Edilen Kararların Dağılımı
Karar Ölçütü

Karar

Görülme Olasılığı Yüksek
Streotip Davranışlar Görülme Olasılığı Var
Alt Testi Standart Görülme Olasılığı Yok
Puanı
Toplam

Otizm Tanı Durumu
ꭓ2
Var
Yok Toplam
41
3
44
2
3
5
60.355
2
33
35
45
39
84

sd

p

2

0.00

İletişim Alt Testi
Standart Puanı

Görülme Olasılığı Yüksek
Görülme Olasılığı Var
Görülme Olasılığı Yok
Toplam

30
6
0
36

2
3
34
39

41
9
25
75

58.740

2

0.00

Sosyal Etkileşim
Alt Testi Standart
Puanı

Görülme Olasılığı Yüksek
Görülme Olasılığı Var
Görülme Olasılığı Yok
Toplam

39
6
0
45

4
4
31
39

43
10
31
84

59.765

2

0.00

Standart Toplam
Test Puanı

Görülme Olasılığı Yüksek
Görülme Olasılığı Var
Görülme Olasılığı Yok
Toplam

43
2
0
45

2
10
27
39

45
12
27
84

69.615

2

0.00

Tablo 2’de görüldüğü gibi çocukların otizm tanı durumları ile GOBDÖ’den elde edilen
kararlar arasındaki sıklıklara dayalı kontenjans dağılımı manidardır. Streotip Davranışlar Alt
Testi standart puanlarına göre Otizm tanısı olanların 41’inde görülme olasılığı yüksek, ikisinde
görülme olasılığı var ve ikisinde de görülme olasılığı yok kararı 45 otizm tanılı öğrenciye
verilmiş olup bunun yanında otizm tanısı olmayan öğrencilerin üçüne görülme olasılığı yüksek,
üçüne görülme olasılığı yok ve 33’üne görülme olasılığı yok kararı verilmiştir. Otizm tanısı
olmayan öğrencilerin sayısı ise 39 olup toplam 84 öğrenci için karar verilmiştir.
İletişim Alt Testi standart puanlarına göre Otizm tanısı olanların 39’unda görülme
olasılığı yüksek, altısında görülme olasılığı var ve sıfırında görülme olasılığı yok kararı 45
otizm tanılı öğrenciye verilmiş olup bunun yanında otizm tanısı olmayan öğrencilerin ikisine
görülme olasılığı yüksek, üçüne görülme olasılığı yok ve 25’ine görülme olasılığı yok kararı
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verilmiştir. Bu Alt testin uygulandığı Otizm tanısı olmayan öğrencilerin sayısı ise 30 olup
toplam 74 öğrenci için karar verilmiştir.
Sosyal Etkileşim Alt Testi standart puanlarına göre Otizm tanısı olanların 39’unda
görülme olasılığı yüksek, altısında görülme olasılığı var ve sıfırında da görülme olasılığı yok
kararı 45 otizm tanılı öğrenciye verilmiş olup bunun yanında otizm tanısı olmayan öğrencilerin
dördüne görülme olasılığı yüksek, dördüne görülme olasılığı yok ve 31’ine görülme olasılığı
yok kararı verilmiştir. Otizm tanısı olmayan öğrencilerin sayısı ise 39 olup toplam 84 öğrenci
için karar verilmiştir.
Tüm alt testlerin toplam standart puanlarına bakıldığında Otizm tanısı olanların 43’ünde
görülme olasılığı yüksek, ikisinde görülme olasılığı var ve sıfırında da görülme olasılığı yok
kararı 45 otizm tanılı öğrenciye verilmiş olup bunun yanında otizm tanısı olmayan öğrencilerin
ikisine görülme olasılığı yüksek, 10’una görülme olasılığı var ve 27’sine görülme olasılığı yok
kararı verilmiştir. Otizm tanısı olmayan öğrencilerin sayısı ise 39 olup toplam 84 öğrenci için
karar verilmiştir.
Bu çalışmada diskriminant analizine dâhil edilen beş farklı bağımsız değişken grubu
belirlenmiş, bu doğrultuda beş farklı model kurulmuş ve her bir modele yönelik beş ayrı
diskriminant fonksiyonu üretilmiştir. Modellere göre üretilen diskriminant fonksiyonlarına
yönelik kestirimler Tablo 3’te verilmiştir.
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Tablo 3.
Kurulan Modellere Göre Diskriminant Fonksiyonlarına Yönelik Kestirimler
Grup Ortalamalarının Eşitliği
Bağımsız
Model
Değişkeler

1

n

Ort.

SS

Wilk’s
Lambda

F

sd1

sd2

p

SD_Ham

75

6.40

8.760

0.432

96.093

1

73

0.000

IL_Ham

75

6.21

8.928

0.370

124.217

1

73

0.000

SE_Ham

75

5.69

7.348

0.356

131.976

1

73

0.000

SD_Ham

84

8.02

10.110

0.444

102.891

1

82

0.000

2

3

Standart
Fonksiyon
Katsayıları
0.245

2.310

0.302

85.591

3

0.000

0.835

0.391
0.542
0.388

1.897

0.345

86.147

2

0.000

0.809

SE_Ham

84

7.13

8.461

0.369

140.271

1

82

0.000

0.721

SD_Std

75

4.11

4.516

0.331

147.492

1

73

0.000

0.282

IL_Std

75

4.29

4.713

0.268

199.817

1

73

0.000

SE_Std

75

3.91

3.606

0.342

140.746

1

73

0.000

SD_Std

84

4.85

4.915

0.326

169.574

1

82

0.000

4

5

Özdeğer

Kanonik Diskriminant Fonksiyonu
Kanonik
Wilk’s
ꭓ2
sd
p
Korelasyon
Lambda
Katsayısı

3.115

84

4.50

3.870

0.314

179.369

1

82

0.000

STD_Toplam

84

13.18 11.984

0.264

228.201

1

82

0.000
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101.144

3

0.000

0.870

0.596
0.272
0.531

2.685
SE_Std

0.243

0.271

105.640

2

0.000

0.854
0.591

2.783

0.264

108.436

1

0.000

0.858

1.000
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Tablo 3’te görüldüğü gibi her bil modelde her bir değişkenin diskriminant fonksiyonu
denklemine manidar katkısı bulunmaktadır. Her bir modelde bir diskriminant fonksiyonu
üretilmiştir ve bu denklemler manidardır. Kanonik korelasyon katsayıları 0.80’in üzerindedir.
Bu durum modellerin yordayıcılık ya da açıklayıcılık düzeylerinin yüksek olduğunu
göstermektedir. Standartlaştırılmış fonksiyon katsayılarına göre her bir modele yönelik
diskriminant fonksiyonları aşağıda belirtilmiştir:
Model

Denklem

1

(OTD)=0.245*(SD_Ham)+0.391*(IL_Ham)+0.542*(SE_Ham)

2

(OTD) = 0.388*(SD_Ham) + 0.721*(SE_Ham)

3

(OTD) = 0.282*(SD_Std) + 0.596*(IL_Std) + 0.272*(SE_Std)

4

(OTD) = 0.531*(SD_Std) + 0.591*(SE_Std)

5

(OTD) = 1.00*(STD_Toplam)

Elde edilen diskrimant fonksiyonlarına göre bir, iki ve üçüncü modellerde Sosyal
Etkileşim Alt testi ham ve standart puanlarının, üçüncü modelde ise İletişim Alt testi standart
puanlarının daha yordayıcı olduğu görülmektedir. Yordayıcılığı en düşük olan alt test Streotip
Davranış alt testidir.
Her bir modele yönelik üretilen diskriminant fonksiyonlarına göre yapılan kestirimlerin
sınıflama doğruluğu sonuçları Tablo 4’te verilmiştir.
Tablo 4.
Kurulan Modellere Göre Sınıflama Doğruluğu Sonuçları
Bağımsız
Model
Değişkenler
1

SD_Ham
IL_Ham
SE_Ham

2

Otizm
Tanı
Durumu
Var

Kestirilen Grup
Üyeliği
Var
Yok
36
0

Toplam
36

91.7

0.60

88.1

53.6

95.5

0.60

45
39

92.9

53.6

45
39

91.7

53.6

Yok

11

28

39

SD_Ham
SE_Ham

Var
Yok

45
10

0
29

45
39

Var

34

2

36

3

SD_Std
IL_Std
SE_Std

Yok

4

35

39

4

SD_Std
SE_Std

Var
Yok

41
2

4
37

5

STD_Toplam

Var
Yok

40
2

5
37
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Tablo 4’te görüldüğü gibi her bir modelde üretilen fonksiyonlarn sınıflama doğruluğu
yüzdeleri, %88’in üzerindedir. Ayrıca bu değerler nisbi şans yüzdelerinin yani tesadüfi olarak
otizm tanısını doğru bir şekilde yapabilme olasılığının oldukça üzerindedir. Bu durum üretilen
her bir fonksiyonun yüksek doğrulukta sınıflandırma yapabildiğini göstermektedir.
Birinci ve ikinci modellerde üretilen diskriminant fonksiyonlarının, otizm tanısı
bulunmayan çocukları tam doğrulukta sınıflandırabildiği görülmektedir. Diğer fonksiyonlar da
bu çocukları %88’in üzerinde bir doğrulukla sınıflandırabilmektedir. Otizm tanılı çocuklara
yönelik doğru sınıflama oranlarının daha düşük olduğu görülmektedir. Bu çocukları en doğru
sınıflandırabilen fonksiyon, %96 doğrulukla üçüncü modelde üretilen fonksiyondur. Dördüncü
ve beşinci modellerde üretilen fonksiyonlar ise otizm tanılı çocukları %94 oranında doğru
sınıflandırabilmiştir. Diğer iki model ise sırasıyla %74 ve %76 doğrulukta sınıflandırma
yapabilmektedir.
Beklendiği gibi dil ve konuşma yetersizliği olan çocuklarda İletişim Alt testi ihmal
edildiğinde diğer iki alt teste göre üretilen fonksiyonların sınıflama doğrulukları daha düşüktür.
Bununla birlikte bu değerler, halen nisbi şans yüzdelerinin oldukça üzerindedir. Bu durum
İletişim alt testi dışındaki diğer alt testlerin kullanılması durumunda da yüksek doğrulukla
sınıflama yapılabildiğini göstermektedir.
Bu bulgular ışığında GOBDÖ’nün otizm riski şüphesi altında bulunan çocukların
yönlendirilmesi, otizm özelliği gösteren çocukların eğitsel olarak değerlendirilirken takibin
yapılması ve ilgili araştırmalarda kullanılabilmesi açısından önemli olduğu düşünülmektedir.
GOBDÖ 3-23 yaşları arasında çocuklara uygulandığından bu araştırma 3-8 yaş ile sınırlı
olup bu ölçeğin sadece bu yaş grubunda doğru sınıflama yaptığı söylenebilmekte fakat ileriki
araştırmalarda diğer yaş grupları ile de sınıflama doğruluğunun araştırılması önerilmektedir.
Bunun yanında GOBDÖ 2 TV norm grubu oluşturulurken hem daha fazla sayıda
öğrenci ile çalışılmış hem de Türkiye’nin çeşitli illerinde gerçekleştirilmiştir. Ayrıca çalışmada
yer alan katılımcıların özelliklerine bakıldığında normal gelişim gösteren ve otizm tanısı
alanların yanında işitme yetersizliği tanısı almış bireyler de yer almaktadır. Yine ileri
araştırmalarda işitme yetersizliği ve görme yetersizliği gibi yetersizlik türleri de araştırmaya
dahil edilerek sınıflama doğruluğu araştırılabilir.

135

Gilliam Otistik Bozukluk Derecelendirme Ölçeği-2-TV Değerlendirme
Aracının Otizm Tanısı Almış Bireyleri Sınıflama Doğruluğunun İncelenmesi

Kaynakça
Aslan, Y. G. (2013). Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Öğrenciler. In A. Cavkaytar (Ed.), Özel
Eğitim (pp. 149-1167). Ankara: Vize Basın Yayın.
Atar, H. Y. (2012). Resim-İş Öğretmenliği Özel Yetenek Sınavlarının Sınıflama Doğruluğu
Üzerine Bir Çalışma. Eğitim ve Bilim, 37(163), 283-296.
Diken, İ. H. (2012). Otistik Bozukluğu Olan Öğrenciler. In İ. H. Diken (Ed.), Özel Gereksinimi
Olan Öğrenciler ve Özel Eğitim (pp. 409-447). Ankara: Pegem Akademi.
Diken, İ. H., Ardıç, A., Diken, Ö., & Gilliam, J. E. (2012). Exploring the Validity and
Reliability of Turkish Version of Gilliam Autism Rating Scale-2: Turkish
Standardization Study. Eğitim ve Bilim, 37(166), 318-328.
M.E.B.

(2006). Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği.
Retrieved from
http://orgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2012_10/10111226_ozel_egitim_hizmetleri
_yonetmeligi_son.pdf

Mukaddes, N. M. (2013). Otizm Spektrum Bozuklukları Tanı ve Takip. İstanbul: Nobel Tıp
Kitabevleri Tic. Ltd. Şti.
Sucuoğlu, B. (2014). Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocukların Değerlendirilmesi. In E.
Tekin-İftar (Ed.), Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklar ve Eğitimleri (pp. 45-77).
Ankara: Vize Basın Yayın Eğitim Öğretim Pazarlama Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Association, A. P. (2005). Diagnostic And Statistical Manual Of Mental Disorders Fourth
Edition-Tm. Washington, Dc: APA.
World Health Organization. (2010). International Statistical Classification of Diseases and
Related Health Problems, 10th Revision (ICT-10).
Retrieved from
http://www.who.int/classifications/icd/ICD10Volume2_en_2010.pdf

136

Türkiye'de Çevre Eğitimi Alanında Yapılan Tezlerin Analizi:
Bir Meta Sentez Çalışması

Türkiye'de Çevre Eğitimi Alanında Yapılan Tezlerin Analizi:
Bir Meta Sentez Çalışması
Erol KOÇOĞLU, Latif GÖKALP, Mecnun BAYRAM, Evren AKBAŞ

Özet
İnsanlık tarihi boyunca bireyi birinci derecede etkileyen, yaşamsal öneme sahip kavramların
başında “çevre” zikredilebilir. Bireyin yaşamını sürdürdüğü mekân olarak çevrenin insanlıkla
beraber olumlu ve olumsuz birçok değişime uğradığı, sanayileşen toplumla birlikte bu
değişimin hız kazandığı ve çevresel sorunlarında aynı derecede hızla arttığı göz önüne alınırsa
çevre eğitiminin ne derecede önem arz ettiği fark edilebilir. İnsanların çevre üzerindeki etkileri
dikkate alındığında bireyin çevre bilincinin artırılması, çevreye karşı olum tutum geliştirmesi,
çevresel farkındalık oluşturması için nitelikli bir çevre eğitimin ne derece önemli olduğu
görülebilir. Çevre eğitiminin geliştirilmesi ve yaygınlaşması anlamında bilimsel araştırmalar
uygulayıcılara yol göstermektedir. Bu araştırmada gerek çevre eğitimi konusunda çalışmalar
yapan araştırmacılara, gerekse çevre eğitimi uygulayıcılarına kolaylık sağlaması anlamında
çevre eğitimi alanında yapılan tezler incelenip değerlendirmeye alınmıştır. Çalışma da nitel
araştırma yöntemlerinden olan literatür tarama ve meta sentez yöntemi kullanılmıştır.
Araştırmada “Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi Veri Tabanında” ölçüt örnekleme
yöntemi ile seçilen “çevre eğitimi” kavramının yer aldığı 20 lisansüstü tez üzerinde
çalışılmıştır. Tezler, “yazıldığı yıllar”, “yayımladığı üniversiteler”, “çalışmaların yapıldığı
bölgeler ve bu bölgelerin iklim özellikleri”, “çalışmaların amaçları”, “çalışmaların çarpıcı
bulguları “ ve “ öne çıkan öneriler” açısından incelenip değerlendirilmiştir. Bu anlamda
yapılan çalışmanın, araştırmacılara yol gösterici olacağı ifade edilebilir.
Anahtar kelimeler: Çevre, çevre eğitimi, meta-sentez, tez analizi.
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Analysis of Theses Done in the Field of Environmental Education in
Turkey: A Meta-Synthesis Study
Abstract
Throughout the history of humanity, "environment" can be mentioned at the beginning of the
concepts that affect the individual in the first degree and have vital importance. Considering
that the environment, as the place where the individual lives, undergoes many positive and
negative changes with humanity, this change accelerates with the industrialized society and
environmental problems increase at the same rate, it can be realized how important
environmental education is. Considering the effects of people on the environment, it can be
seen how important a qualified environmental education is to increase the environmental
awareness of the individual, develop a positive attitude towards the environment and create
environmental awareness. Scientific researches guide the practitioners in terms of the
development and dissemination of environmental education. In this research, the theses made
in the field of environmental education were examined and evaluated in terms of providing
convenience to both researchers working on environmental education and environmental
education practitioners. In the study, literature review and meta-synthesis method, which are
among qualitative research methods, were used. In the research, 20 graduate theses including
the concept of "environmental education" selected by the criterion sampling method from the
"Higher Education Council National Thesis Center Database" were studied. The theses were
examined and evaluated in terms of "the years they were written", "the universities where the
theses were published ", " the regions where the studies were carried out and the climatic
characteristics of these regions ", "the objectives of the studies", "the stunning findings of the
studies" and "the outstanding suggestions". In this sense, it can be stated that the study will be
a guide for researchers.
Keywords: Environment, environmental education, meta-synthesis, thesis analysis.
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Giriş
Bütün canlılar hayatlarını devam ettirebilmeleri için, etkileşimde bulundukları, hem
barınma hem de gıda gibi temel gereksinimlerini rahat bir şekilde karşılayabilecekleri alan veya
alanlara gereksinim duyarlar. Bu alan veya alanlar çevre olarak isimlendirilir (Sarıgöz, 2013).
Çevre, hemen hemen bütün insanların iyi bildiğini düşündüğü ancak hakikatte anlamı
düşündüklerinden de

çok daha kapsamlı olan, kullanımı çeyrek asrı aşmamış olan bir

kavramdır. Çevre canlıların hayat boyu birbirlerini etkileyip, birbirlerinden etkilenmeleri
sonucunda çeşitli etkiler yapılabilen, fiziksel, kimyasal, biyolojik toplumsal faktörlerin tümü
olarak ifade edilebilir (Akgün, Duruk, & Gülmez Güngörmez, 2016). Genel anlamda çevre
fiziksel çevre ve toplumsal çevre olarak iki başlıkta ele alınabilir. Bir olgu olarak çevrenin
sanayi inkılabı ile birlikte bir sorun olarak kendini göstermesi ile beraber çok yönlü ve
kompleks ilişkileri içinde barındıran bir kavram olduğu anlaşılmaya başlanmıştır (Torunoğlu,
2013; Doğan, 2017).
Kendi yaşantıları yolu ile kasıtlı olarak istendik yönde davranış değişikliği olan eğitim
kavramı, formal (planlı,programlı) ve informal (doğal ortamda ve süreçte gerçekleşen) olarak
ifade edilebilir. Gerek planlı, programlı olarak kontrollü bir şekilde gerçekleşen formal eğitim
de gerekse plansız, programsız, kontrol dışı gerçekleşen informal eğitim sürecini etkileyen
faktörler arsında çevre unsuru sayılabilir. İlk insandan günümüze sürekli bir gelişim ve değişim
içinde olan insanoğlu değişen ve gelişen yaşam şartlarına karşı sürekli bir öğrenme ve kendini
geliştirme çabası içinde olmuştur (Güleç, Çelik, & Demirhan, 2012). Günümüz dünyasında
eğitim, öğretim faaliyetleri sonucu elde edilen kazanımların önemi daha çok bilinmektedir. Bu
bilince sahip toplumlara öğrenme faaliyetlerinin bireyin doğumundan ölümüne kadar hayatın
her anında yapılmasının önemi belirtilmiştir (Günüş, Odabaşı, & Kuzu, 2012).
Birey doğumundan ölümüne kadar süren her türlü eğitim faaliyetlerinde karşılıklı olarak
çevre ile etkileşime geçer. Bu etkileşim sonucunda çevreyi etkileyip değiştirdiği gibi çevreden
etkilenip değişebilmektedir. Ülkemizde çevre eğitimi alanında ki hedefler, bireylerin çevre
konusunda sorumluluk içeren davranışlar ortaya koymalarına imkan sağlayacak ve
destekleyecek bilgi, beceri ve değer yargılarını edinmiş vatandaşlar olarak yetişebilmelerine
yardımcı olmak şeklinde düzenlenmiştir (DPT, 1994; Çubuk & Karacaoğlu, 2003).
Çevre sorunlaraına yönelik temel varsayım, çevresel sorunların yapısal olarak topluma
ve yaşam tarzımıza bağlı olduğudur. Bu nedenle çevresel sorunlara toplumsal boyutlardaki
değişiklikler yoluyla çözümler bulmak gerekmektedir (Jensen & Schnack, 1997). Çevre
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eğitiminin temel amacı, çevre bilgisini artırarak çevreye yönelik davranışları değiştirmek
olmuştur (Pooley & O’Connor, 2000).
Çevre eğitimi ile bireylere çevre ahlâkı, çevre bilinci, çevre bilgisi, çevresel tutum ve
davranışlar kazandırılması amaçlanmaktadır. Bu sebeple çevreye yönelik tutum ve bilgilerin
değişmesi çevre eğitiminin öncelikli hedefleri arasında yer almaktadırlar. Yapılan birçok
çalışma göstermektedir ki, bireylerin çevreye yönelik davranışlarında bilgileri ile beraber ilgi
ve tutumları gibi özelliklerinde etkili olduğu belirtilmiştir (Poortinga, Steg, ve Vlek, 2004’den
akt. Sönmez & Yerlikaya, 2017).
Eğitim üzerindeki etkinliği düşünüldüğünde çevre eğitimi eğitim öğretim faaliyetleri
içinde önemli bir yer tutmaktadır. Bu alanda mevcut çalışmalar incelendiğinde (Alım, 2006;
Atasoy, 2005; Aydın, 2013; Çubuk & Karacaoğlu, 2003; Erten, 2005; Şimşekli, 2004; Yücel &
Morgil, 1998), çevre sorunları ve çevre eğitimine yönelik çalışmalar oldukça çeşitli olmasına
rağmen Türkiye’de çevre eğitimi alanında yapılan tezlerin meta sentez yöntemi ile
değerlendirildiği çalışmaların nispeten az sayıda olduğu söylenebilir.
Türkiye'de çevre eğitimi alanında yapılan tezlerin incelendiği bu araştırmada yapılan
çalışmaların; “yazıldığı yıllar”. “yayımladığı üniversiteler”, “çalışmaların yapıldığı bölgeler
ve iklim özellikleri”, “hangi amaçlarla yapıldığı”, “kullanılan yöntemlerin neler olduğu”, “ne
tür örneklem gruplarında çalışıldığı”, “kullanılan veri toplama araçlarının neler olduğu”,
“ulaşılan sonuçlar ve öneriler” eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirilip genel bir yoruma
ulaşılmaya çalışılmıştır. Öte yandan bunlara ilaveten Türkiye'de çevre eğitimi alanında yapılan
tezlere daha kolay erişmek isteyen ve bu alanda çalışmalar yapmak isteyen araştırmacılara da
yol göstermesi açısından bu çalışmanın fayda sağlayacağı söylenebilir. Nitekim bu alanda
çalışmalar yapmak isteyen araştırmacılar, Türkiye'de çevre eğitimi alanında yapılan 20 adet tezi
ayrı ayrı okumak ve incelemek yerine bu çalışmayı inceleyerek bu konudaki genel eğilimi daha
kolay görebilecekler ve bu anlamda çalışmalarını da daha sağlıklı bir şekilde
yürütebileceklerdir. Öte yandan, yapılan literatür taramasında Türkiye'de çevre eğitimi alanını
temele alan meta sentez kapsamında çalışmaların nispeten az sayıda olması bakımından bu
araştırmanın bu eksikliği gidermesi ve bu alanda genel bir fikir vermesi anlamında önem arz
ettiği söylenebilir.
Türkiye'de çevre eğitimi alanında yapılan tezlerin meta sentez yöntemi kullanılarak
incelendiği bu araştırmada, çevre eğitimi alanında yapılan tezlerde nasıl bir eğilim vardır?”
sorusu araştırmanın temel çıkış noktasını oluşturmaktadır. Bu bağlamda aşağıda verilen alt
sorulara cevaplar aranmıştır.
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Çevre eğitimi konusunda yapılan tezlerin yayımlandıkları yıllara göre dağılımı nasıldır?



Çevre eğitimi konusunda yapılan tezlerin üniversitelere göre dağılımı nasıldır?



Türkiye'de çevre eğitimi alanında yapılan tezlerin amaçları nelerdir?



Çevre eğitimi konusunda yapılan tezlerin eğitim seviyesine göre dağılımı nasıldır?



Çevre eğitimi konusunda yapılan tezlerin coğrafi bölgelere, iklim bölgelerine göre
dağılımı nasıldır?



Bu alanda yapılan tezlerde kullanılan yöntemler nelerdir?



Bu alanda yapılan tezlerde hangi örneklem grupları kullanılmıştır?



Bu alanda yapılan tezlerde kullanılan veri toplama araçları nelerdir?



Bu tezlerde hangi sonuçlar elde edilmiştir?
Yöntem

Araştırma Deseni
Türkiye'de çevre eğitimi alanında yapılan tezlerin incelendiği bu araştırma, 2015-2020
yılları arasında yapılan tezleri kapsamaktadır. Çalışmada Türkiye'de çevre eğitimi ve alt
boyutları incelenmiş ve ulaşılabilirlik açısından da 2015-2020 yılları arasında yapılan tezler
değerlendirilmeye alınmıştır. Çalışma, toplamda 20 tez ile (Ek-1’de sunulmuştur) sınırlı
tutulmuştur. Çalışma kapsamında, Türkiye'de çevre eğitimi konusunu temele alan tezler
incelendiğinden bu konu başlığında değerlendirilmeyen veriler çalışma kapsamına
alınmamıştır. Yapılan çalışmada araştırma ile ilgili verileri toplamak adına, öncelikle
Türkiye'de çevre eğitimi ile ilgili tezlerin incelenmesi için literatür taraması yönteminden
faydalanılmıştır. İkinci aşamada ise meta sentez yönteminden yararlanılarak birbirinden farklı
birçok araştırmadan anlamlı sonuçlar çıkarma ve bu sonuçları daha net ifade etmek
amaçlanmıştır. Nitekim hem nitel hem de nicel araştırma bulgularını sentezlemek yönünden
kullanılabilir olmasından dolayı bu çalışmada nitel araştırma deseni olarak meta sentez deseni
kullanılmıştır.
Genel olarak literatür taraması; daha önce yapılmış araştırmaları derleyip sentezlemek
için kullanılan sistematik bir yol olarak tanımlanabilir (Baumeister & Leary, 1997; Tranfield et
al. 2003). Meta sentez mevcut çalışmaların nitel bulgularının yorumlanıp çözümlenmesi ile yeni
çıkarımlarda bulunulduğu bir yaklaşımdır (Aspfors & Fransson, 2015; Polat, & Ay, 2016). Bu
yöntem etkili bir inceleme için, teori geliştirmeyi kolaylaştırmak anlamında iyi bir temel
oluşturabilir (Webster & Watson, 2002). Meta sentez ise belirli bir alan içerisinde yapılan
çalışmaların nitel verilerinin yorumlanıp değerlendirilmesi, benzer yönlerin ile farklı yönlerinin
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belirlenip çıkarımlarda bulunulmasını amaçlayan çalışmalara denir (Polat & Ay, 2016). Meta
sentez çalışmalar bize nitel çalışmaların bulguları karşısında test edilebilir hipotezler oluşturma
imkânı sağlar (Thomas & Harden, 2008; Polat & Ay, 2016).
Verilerin Toplanması ve Analizi
Bu çalışma, Türkiye'de çevre eğitimi alanında yapılan “Yükseköğretim Kurulu Ulusal
Tez Merkezi Veri Tabanında” kayıtlı 20 lisansüstü ve doktora tezlerinden oluşmaktadır. Tezlere
ulaşırken “Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi Veri Tabanı”nda “çevre eğitimi” anahtar
kelimesi içeren detaylı arama yapılmış ve 575 teze ulaşılmıştır. Daha sonra yine “çevre eğitimi”
anahtar kelimesi ile tez başlığında arama yapılmış ve 135 teze ulaşılmıştır. Diğer bir aşamada
tezler içerik olarak incelenmiş ve içerik olarak açık bir şekilde “çevre eğitimini” konu alan
tezlerin yer aldığı 20 tez araştırma kapsamına alınıp değerlendirilmiştir.
Araştırmada, ölçüt örneklem yöntemi kullanılmış ve kapsamına alınacak tezlerin “çevre
eğitimi” kavramını içermesi, eğitim alanında yapılmış olması, yöntemin açık ve net bir şekilde
ifade edilmiş olması gibi ölçütler dikkate alınmıştır. Belirtilen bu ölçütler ışığında çalışma
yapılmış, seçilen tezler ayrıntılı bir şekilde incelenip değerlendirilmiş, analiz çalışmaları ile
temalaştırmalar yapılmış ve daha sonra temalar “A1, A2, A3, …… A20 şeklinde kodlanmıştır.
İşlem basamakları aşağıdaki şekilde olduğu gibi takip edilmiştir.
Şekil 1.
Araştırma Çalışmasının İşlem Aşamaları

Yapılan çalışmada, istenilen seviyede güvenirlik ve geçerlilik düzeyini yakalamak için
çalışmanın amacı açık ve anlaşılır bir şekilde ifade edilip, aynı zamanda araştırmanın alt soruları
da aynı hassasiyetle belirlenmiştir. Literatür çalışması yapıldıktan sonra araştırmanın kapsamı
ve sınırlılıkları belirlenip ayrıntılı bir şekilde ifade edilmiştir. Çalışmadan faydalanacak
araştırmacıların ve uygulayıcıların çalışmayı anlamlandırmalarında kolaylık sağlaması için
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grafikler, şekiller ve tablolardan faydalanılmıştır. Çalışmada iç tutarlılığı sağlama adına alan
uzmanlarının (sosyal bilgiler ve eğitim bilimleri) görüşleri dikkate alınmıştır. Alan
uzmanlarının görüşleri çerçevesinde çalışmada 9 alt soruya karar verilmiştir. Alt soruların
temaları temsilinde herhangi bir problemin olmadığı görülmüştür.
Bulgular
Araştırmanın bu aşamasında yapılan çalışmalar sonucu elde edilen bulgulara yer
verilmiştir. Çevre eğitimi alanında yapılmış olan tezlerin yayın yılları açısından dağılımı Tablo
1’deki gibidir.
Tablo 1.
Çevre Eğitimi Alanında Yapılmış Olan Tezlerin Yayınlandıkları Yıllara ait Bulgular
Yıllar
Çalışmalar
2015
A19
2016
A10, A14, A16
2017
A7, A11
2018
A3
2019
A1, A2, A4, A5, A6, A9, A12, A13, A15, A17, A18, A20
2020
A8
Toplam:

f
1
3
2
1
12
1
20

Tablo 1 incelendiğinde, çevre eğitimi alanında yayınlanan tezlerin en çok (f 12) 2019
yılında (A1, A2, A4, A5, A6, A9, A12, A13, A15, A17, A18, A20) yapıldığı, 2019 yılından
sonra 2016 yılının ikinci (f 3) sırada (A10, A14, A16) yer almakta olduğu, üçüncü sırada (f 2)
(A9, A17) ise 2017 yılının yer aldığı, diğer yıllardaysa birer tezin yapılmış olduğu
görülebilmektedir. Bu bağlamda düşünüldüğünde yakın dönemde artan çevre sorunlarıyla
birlikte çevreye sorunlarına ve çözüm yollarına yönelik araştırma çalışmalarının da artığını
ifade edebiliriz. Çevre eğitimi alanındaki tezlerin yapıldıkları üniversitelere ait bulgular Tablo
2’de yer gösterilmektedir.

Tablo 2.
Çevre Eğitimi Alanında Tezlerin Yapıldığı Üniversitelere Dağılımı
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Üniversiteler
Kastamonu Üniversitesi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Aksaray Üniversitesi
Ankara Üniversitesi
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Çukurova Üniversitesi
Siirt Üniversitesi
Alaaddin Keykubat Üniversitesi
Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Balıkesir Üniversitesi
Akdeniz Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
Mersin Üniversitesi
Yozgat Bozok Üniversitesi
Pamukkale Üniversitesi
Toplam

Çalışmalar
A1, A2
A3
A4
A5
A6
A7, A15
A8
A9
A10
A11
A12
A13, A14, A17, A20
A16
A18
A19

f
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
4
1
1
1
20

Tablo 2’de, “çevre eğitimi” alanında yayınlanan tezlerin üniversitelere göre
dağılımlarına bakıldığında bu anlamda en fazla (f 4) tez çalışmasının (A13, A14, A17, A20)
Gazi Üniversitesi’nde yapıldığı görülebilmektedir. Daha sonra (f 2), Kastamonu Üniversitesi
(A1, A2) ve Çukurova Üniversitesi (A7, A15) çevre eğitimi alanında tez çalışması literatüre
kazandırmışlarıdır. Tabloda görüldüğü gibi diğer üniversitelerde bu yıllar arasında birer tez
çalışması yürütülmüştür.
Tablo 3.
Çevre Eğitimi Alanında Yapılmış Olan Tezlerin Eğitim Seviyesine Ait Bulgular
Eğitim Seviyesi
Çalışmalar
A1, A2, A4, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A16,
Yüksek Lisans
A17, A18, A19, A20
Doktora
A3, A5, A15

f
17
3

Tablo 3 incelendiğinde “çevre eğitimi” alanında yapılmış olan tezlerin eğitim
seviyelerine göre dağılımları (f17) lisansüstü tezlerin ağırlığının (% 85) olduğu. Doktora
seviyesinde yapılan tezlerin (f3) ağırlığının (% 15) olduğu görülmektedir. Doktora seviyesinde
A3 kodlu tezin, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, A5 kodlu tezin, Ankara Üniversitesi, A15 kodlu
tez çalışmasının Çukurova Üniversitesi’nde, yapıldığı görülebilmektedir. Çevre eğitimi
alanında yapılan tezlerin bölgelere göre dağılımını gösteren veriler şekil 2’de verilmiştir.

Şekil 2.
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Çevre Eğitimine Yönelik Tezlerin Bölgelere Göre Dağılımı.

Kaynak: http://cografyaharita.com/haritalarim/4jturkiye_bes_dilsiz_bolge_haritasi.png
Şekil 2’de “çevre eğitimi” alanında yayınlanan tezlerin bölgelere göre dağılımı
incelendiğinde bu anlamda en fazla (f 7) tez çalışmasının (A4, A5, A13, A14, A17, A18, A20)
İç Anadolu Bölgesi’nde yapıldığı görülebilmektedir. İkinci sırada (f 5) Akdeniz Bölgesi’nde
(A7, A9, A12, A15, A16), beş tez çalışması görülmektedir. Bu bölgeleri üç tez çalışması ile
Karadeniz bölgesi (A1, A2, A3), iki tez çalışması ile Ege Bölgesi (A6, A19) Doğu Anadolu
Bölgesi (A10), Güney Doğu Anadolu Bölgesi (A8) ve Marmara Bölgesi (A11) çevre eğitimi
alanında yapılan birer tez çalışması ile literatüre katkı sunmuşlardır. Çevre eğitimi alanında
yapılan tezlerin İklim bölgelerine göre dağılımını gösteren veriler Şekil 3’te sunulmuştur.
Şekil 3.
Çevre Eğitimi Alanında Yapılmış Olan Tezlerin İklim bölgelerine Ait Bulgular

Kaynak: http://cografyaharita.com/haritalarim/2cturkiye-iklim-tipleri-haritasi.png
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Şekil 3’te “çevre eğitimi” alanında yapılan tezlerin iklim bölgelere göre dağılımı
incelendiğinde bu anlamda en fazla (f 10) tez çalışmasının (A4, A5, A6, A8, A10, A13, A14,
A17, A18, A20) Karsal iklimin hakim olduğu bölgelerde yapıldığı görülebilmektedir. İkinci
sırada (f 6) tez çalışmasının (A7, A9, A12, A15, A16, A19) Akdeniz ikliminin hakim olduğu
bölgelerde, yapıldığı beş tez çalışması görülmektedir. Daha sonra (f3) Karadeniz ikliminin
hakim olduğu bölgelerde yapılan tez çalışması ( A1,A2,A3) ve (Marmara ikliminin hakim
olduğu bölgede yapılan (f1) tez çalışması (A11) bu iklim bölgelerini takip etmektedir. Çevre
eğitimi alanında yapılan tez çalışmalarının iklim bölgelerine göre dağılımına bakıldığında
yapılan tezlerin çoğunlukla iklim şartlarının sert geçtiği bölgelerde yoğunlaştığı söylenebilir.
İklim bölgeleri ile bağlantılı olarak çevre eğitimi alanında yapılan tezlerin Türkiye’de yıllık
yağış miktarın dağılımını gösteren harita aşağıda verilmiştir.
Şekil 4.
Çevre Eğitimi Alanında Yapılmış Olan Tezlerin Yağış Bölgelerine Ait Bulguları

Kaynak: http://cografyaharita.com/haritalarim/2cturkiye-yagis-haritasi2.png
“Çevre eğitimi” alanında yapılan tezlerin yağış rejimine göre dağılımı incelendiğinde
yapılan tezlerin yağış miktarının nispeten az olduğu bölgelerde yoğunlaştığı görülebilir. Bu
tezlerin altı tanesi (A4, A5, A13, A14, A17, A20) yıllık yağış miktarı 400 mm.nin altında
olduğu bölgelerde, on beş tanesi (A1, A2, A3, A4, A5, A6, A8, A10, A13, A14, A16, A17,
A18, A19, A20) yıllık yağış miktarının 600 mm.nin altında olduğu bölgelerde yapıldığı
söylenebilir. Bu veriler ışığında bölgesel ve iklimsel faktörlerin çevre eğitimi alanında yapılan
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çalışmalara etkisi değerlendirilebilir. Türkiye’de “çevre eğitimi” alanında yapılmış tezlerin
amaçlarına yönelik bulgular Tablo 4’te gösterilmiştir.
Tablo 4.
“Çevre Eğitimi” Alanında Yapılmış Tezlerin Amaçlarına İlişkin Bulgular.
Amaçlar
Çalışmalar
Ortaokul öğrencilerinin çevre bilinçlerini açığa çıkarmak
A1
Okul öncesi programına eklemlenen çevre eğitimi programının,
çocukların çevre kavramı ile ilgili zihinsel yapılarına etkisini
A2
ortaya koymak.
Yaşam temelli, formal ve informal eğitimlerin öğrencilerin çevreye
dair tutum, davranış ve başarıları üzerindeki etkilerinin
A3, A20
belirlenmesi.
Okul dışı çalışmalarla zenginleştirilmiş öğrenci odaklı çevre
eğitiminin çevreye dair bilgi, bilinç, tutum ve kaygılara etkilerinin
A4, A8
incelenmesi.
Drama temelli çevre eğitiminin öğrencilerin çevre tutumlarına
A5
etkisinin incelenmesi.
Sosyal bilgiler, sınıf ve okul öncesi öğretmen adaylarının çevre
A6
eğitimine yönelik öz yeterlilik düzeylerinin araştırılması.
Çeşitli branşlarda görev yapan öğretmenlerin çevreye dair bilgi,
A7
tutum ve görüşlerinin araştırılması.
Uygulamalı çevre eğitimi etkinliklerinin ortaokul öğrencilerinin
A9, A11
çevre bilinci üzerindeki etkilerinin incelenmesi.
Öğrencilerin çevre farkındalıklarının cinsiyet, gelir seviyesi, anne
ve baba eğitim seviyesi gibi değişkenler açısından
A10
değerlendirilmesi.
Öğretmen adaylarının okul dışı öğrenme ortamlarıyla sürdürülebilir
A12
çevre eğitimine dair tutumlarının incelenmesi.
Etkinlik temelli çevre eğitimlerinin öğrenci başarısı üzerindeki
A13
etkilerinin incelenmesi
Sosyal bilgiler öğretmenlerinin çevre eğitimine yönelik görüş ve
A14
yeterliliklerinin araştırılması.
Sürdürülebilir bir gelişme için çevre eğitiminin öğrencilerin çevre
A15
bilincine ve eleştirel düşünme becerilerine etkilerinin incelenmesi.
Sürdürülebilirlik temelinde çevre eğitiminin öğrencilerin çevresel
davranış, tutum ve çevresel sorunlara yönelik farkındalıklarına
A16
etkilerini belirlemek.
Proje tabanlı çevre eğitiminin öğretmen merkezli öğretime nazaran,
öğrencilerinin çevreye dair tutumları, davranışları, başarıları
A17
üzerindeki etkilerinin incelenmesi.
Çevre ve çevre sorunlarının, çevre eğitiminin, çevre sosyolojisinin
A18
sosyolojik bir bakış açısı ile ele alınıp değerlendirilmesi.
Her branşta eğitim gören lisans öğrencilerine branşlarına uygun
A19
olarak çevre eğitimi derslerinin verilme gerekliliğini belirlemek.
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Tablo 4 incelendiğinde çevre eğitimi alanında yapılan tezlerin amaçlarının çok fazla
ayrışmadığı ve benzerlik gösterdiği söylenebilir. Genel olarak her okul kademesinde “çevre
eğitiminin verilme gerekliliği”, “bireylerin çevreye dair yeterliliklerinin belirlenmesi”, “çevre
eğitiminin bireyler üzerindeki etkileri” ve “etkili bir çevre eğitiminin nasıl olması gerektiğinin
belirlenmesi” amaçlarının çalışmaların ortak noktasını oluşturduğu ifade edilebilir. Çevre
eğitimi alanında yapılan tezlerde yararlanılan yöntemlere ait bulgular tablo 5’te yer almaktadır.
Tablo 5.
Çevre Eğitimi Alanında yapılmış Tezlerde Kullanılan Yöntemlere Ait Bulgular
Araştırmanın yöntemi
Çalışmalar
Durum çalışması
A3
Eylem araştırması
A15
Nitel
İçerik
analizi
A18
yöntemler
İlişkisel tarama modeli
A19

Nicel
yöntemler

Tarama yöntemi
Genel Tarama modeli
Betimsel analiz
Betimsel tarama
Deneysel yöntem
Yarı deneysel desen
Zayıf deneysel model

Karma
yöntem

Durum çalışması, Yarı deneysel desen
Açımlayıcı sıralı desen
Açılayıcı desen
Gömülü desen

f
1
1
1
1

A1, A6, A9, A10, A14
A12
A2
A11,
A4, A5, A9, A11
A3, A17, A20
A16

5
1
1
1
4
3
1

A3
A7
A8
A13

1
1
1
1
24

Toplam

Tablo 5’te “çevre eğitimi” alanında yapılan tezlerde kullanılan yöntemler incelendiğinde
çoğunlukla nicel araştırma yöntemlerinin tercih edildiği (f16) görülebilir. Nicel araştırma
yöntem içerisinde ise çoğunlukla “tarama yöntemi” (f5), “deneysel yöntem” (f4), “yarı
deneysel desen” (f3) modelinin kullanıldığı görülebilir. Bunlarla beraber yine nicel araştırma
yöntemlerinden “genel tarama modeli” (f1), “betimsel tarama” (f1), “zayıf deneysel model”
(f1) kullanılmıştır. Araştırmalarda ayrıca nitel araştırma yöntemlerinden (f4), “durum
çalışması”, “eylem araştırması”, “içerik analizi”, “betimsel araştırma yöntemlerinden
ilişkisel tarama modeli” yer almıştır. Yine karma araştırma yöntemleri olarak A3 kodlu tez
çalışmasında; “durum çalışması”, ve “Durum çalışması, Yarı deneysel desen”, A7 kodlu
çalışmada “açımlayıcı sıralı desen”, A8 kodlu çalışmada “açılayıcı desen” A13 kodlu
çalışmada “gömülü desen” yöntemleri kullanılmıştır. Çevre eğitimi alanında yayınlanmış tez
çalışmalarında kullanılan örneklem grubuna ait bulgular şekil 5’te verilmiştir.
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Şekil 5.
Çevre Eğitimi Alanında Yayınlanmış Tezlerde Kullanılan Örneklem Grubuna Ait Bulgular

Çevre eğitimi alanında yapılan çalışmalarda “anaokulu öğrencileri, ilkokul öğrencileri,
ortaokul öğrencileri, öğretmen adayları ve öğretmenlerden” oluşan örneklem gruplarından veri
toplandığı görülebilir. Bu anlamda beş farklı örneklem grubu dikkat çekmektedir. Yapılan
çalışmalarda araştırmacıların örneklem grubu olarak en fazla (f11) “ortaokul Öğrencileri”ni
(A1, A3, A4, A8, A9, A10, A11, A13, A15, A16, A17) tercih ettikleri söylenebilir.
Çalışmalarda ikinci (f 4) sırada tercih edilen örneklem grubunu ise “öğretmen adayları (A6,
A12, A19, A20) oluşturmaktadır. Bunu iki tez çalışması ile “öğretmen” (A7, A14) grubu takip
etmektedir. Araştırmaların veri topladığı diğer örneklem gruplarını ise birer tez çalışmasını
oluşturan “anaokulu öğrencileri” (A2) ve “ilkokul öğrencileri” (A5) oluşturmaktadır. Çevre
eğitimi alanındaki yapılan tezlerde faydalanılan veri toplama araçları şekil 6’da verilmiştir.
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Şekil 6.
Çevre Eğitimi Alanında Yapılan Tezlerde Kullanılan Veri Toplama Araçları.

Şekil 6 incelendiğinde çevre eğitimi alanında yapılan olan tezlerde; “anket/ölçek”,
“mülakat”, “gözlem”, “görüşme” ve “literatür tarama”

olmak üzere beş veri toplama

aracının kullanıldığı görülmektedir. Yapılan çalışmalarda en çok (f19) “anket/ölçek” (A1, A2,
A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A15, A16, A17, A19, A20) veri
toplama aracı kullanılmıştır. “Mülakat” (A3), “gözlem” (A3), “görüşme” (A13) ve “literatür
tarama” (A18) veri toplama araçlarından ise birer tez çalışmasında yararlanılmıştır. Bununla
beraber bazı tez çalışmalarında araştırmacılar birden fazla veri toplama aracından
yararlanmıştır. Örneğin; A3, kodlu tezde “anket/ölçek”, “mülakat” ve “gözlem” veri toplama
araçları birlikte kullanılmıştır. A13 kodlu tezde de hem “anket/ölçek” hem de “görüşme” veri
toplama aracı bir arada kullanılmıştır. Çevre eğitimi alanında yapılan tezler incelendiğinde veri
toplama araçlarından çoğunlukla “anket/ölçek” kullanıldığı söylenebilir. Çevre eğitimi
alanındaki yapılan tezlerde ulaşılan sonuçlar Tablo 6’de gösterilmektedir.
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Tablo 6.
Çevre Eğitimi Alanındaki Yapılmış Olan Tezlerde Ulaşılan Sonuçlar
Sonuçlar
Öğrencilerin yakın çevrelerine dair farkındalık düzeylerinin düşük
olduğu sonucuna varılmıştır.
Uygulanan çevre eğitimi programının çocuklarda çevre kavramına
dair bilişsel yapıları üzerinde olumlu sonuçlar ortaya koyduğu
görülmüştür.
Yaşam temelli, formal ve informal eğitim uygulamaları beraber
yürütüldüğünde öğrenmelerin çevreye dair olumlu tutumlarının
arttığı gözlemlenmiştir.
Çevre eğitimi uygulamalarında okul dışı etkinlikler öğrencilere
önemli ölçüde çevre bilgisi kazandırmaktadır.
Drama temelli çevre eğitimlerinin, öğrencilerin çevreye yönelik
farkındalık seviyelerinin gelişmesinde olumlu sonuçlar ortaya
koyduğu görülmüştür.
Sınıf ve okul öncesi öğretmen adaylarının çevre eğitimi öz yeterlilik
algılarının sosyal bilgiler öğretmenliği adaylarından yüksek olmakla
beraber diğer alt boyutlarda anlamlı farklılıklar bulunamamıştır.
Çevre sorunlarının çözümü için eğitim ve yasal düzenlemeler
düşüncesi ön plana çıkmıştır.
Uygulamalı çevre eğitimlerinin öğrencilerin çevreye dair bilgilerine,
tutumlarına ve davranışsal eğilimlerine katkılar sağladığı tespit
edilmiştir.
Proje temelli öğretim yöntemi ile iş birlikli öğretim yönteminin
öğrencilerin çevresel tutumlarında, davranışlarında ve başarıları
düzeyleri üzerinde gelişim sağladığı sonucuna varılmıştır.
Öğrencilerin çevre konusunda duygusal yönden hassas olduklarının
fakat çevre bilinci konusunda ve çevrenin korunmasının gerektiği
davranışları sergileme konularında zayıf olduğu fikrine ulaşılmıştır.
Sürdürülebilir bir çevre bilincinin benimsenmesi için öğretmen
adaylarına verilecek en etkili öğrenme yönteminin okul dışı
öğrenme ortamı olduğu dile getirilmiştir.
Sosyal bilgiler öğretmenlerinin yaşları, okudukları üniversite,
okudukları şehir değişkenleri çevre bilgisi üzerinde; evcil hayvan
beslemeleri çevreye karşı merak düzeyleri üzerinde etkili olduğu
görülmüştür.
Sürdürülebilir bir gelişim için uygulanan çevre eğitimlerinin, çevre
bilinci ve eleştirel düşünme becerileri açısından öğrencilere olumlu
yönde etkilerde bulunduğu görülmüştür.
Çevre eğitimi sonrasında kız öğrencilerde çevre sorunlarına dair
farkındalık düzeylerinin anlamlı olarak daha yüksek olduğu, erkek
öğrencilerin çevreye dair tutumlarının anlamlı olarak daha yüksek
olduğu tespit edilmiştir.
Üniversitede çevre eğitimi alınan bölümlerde öğrenim gören
öğrencilerde çevresel tutumlarının ve dünya görüşlerinin olumlu
olduğu görülmüştür.
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Tablo 6’da görüleceği üzere çevre eğitimi alanında yapılmış olan tezlerde birbirine yakın
sonuçların ortaya çıktığı söylenebilir. Çevre eğitimi alanında yapılan çalışmalarda dikkat çekici
bazı sonuçlar şu şekilde ifade edilebilir: “Uygulanan çevre eğitimi programının çocuklarda
çevre kavramına dair bilişsel yapıları üzerinde olumlu sonuçlar ortaya koyduğu görülmüştür.”,
“Sürdürülebilir bir gelişim için uygulanan çevre eğitimlerinin, çevre bilici ve eleştirel düşünme
becerilerinin gelişimi açısından öğrencilere olumlu yönde etkilerde bulunduğu görülmüştür.”,
“Proje temelli öğretim yöntemi ile iş birlikli öğretim yönteminin öğrencilerin çevresel
tutumlarında, davranışlarında ve başarıları düzeyleri üzerinde gelişim sağladığı sonucuna
varılmıştır.”, “Sürdürülebilir bir çevre bilincinin benimsenmesi için öğretmen adaylarına
verilecek en etkili öğrenme yönteminin okul dışı öğrenme ortamı olduğu dile getirilmiştir.”
Yapılmış çevre eğitimi tezlerin benzer sonuçlar ortaya koyduğu söylenebilir. Örneğin, A3, A20
ve A13 kodlu tezlere bakıldığında “Yaşam temelli, formal ve informal eğitim uygulamaları
beraber

yürütüldüğünde

öğrenmelerin

çevreye

dair

olumlu

tutumlarının

arttığı

gözlemlenmiştir”. Bu anlamda öğrenciyi merkeze alan yaşam temelli bir eğitim anlayışı ile
yürütülen çevre eğitimi çalışmalarının öğrencilere olumlu anlamda katkılar sunduğu ifade
edilebilir.
Sonuç ve Tartışma
Türkiye’de, çevre eğitimi alanında yapılmış tezlerin meta sentez yöntemi ile analizinin
amaçlandığı bu çalışmada, “Türkiye’de çevre eğitimi alanında yapılan tezlerde nasıl bir eğilim
vardır?” temel sorusuna ve dokuz alt soruya cevap aranmıştır. Araştırmada “Yükseköğretim
Kurulu Ulusal Tez Merkezi Veri Tabanı”ndaki Türkiye’de çevre eğitimi başlığında yapılmış
tez çalışmaları araştırmanın sınırlılıkları dikkate alınarak analiz edildiğinde, bu anlamda ilk
lisansüstü tez çalışmasının yüksek lisans düzeyinde 1988 yılında Hacettepe Üniversitesi’nde,
son lisansüstü tezin ise yine yüksek lisans seviyesinde 2021 yılında Akdeniz Üniversitesi’nde
gerçekleştirildiği söylenebilir. Bu anlamda araştırma sınırlandırılarak araştırmaya 2015-2021
yılları arasında çevre eğitimi alanında 20 farklı tez çalışması dahil edilmiştir ve en çok tez
çalışmasının (f 12) 2019 yılında (A1, A2, A4, A5, A6, A9, A12, A13, A15, A17, A18, A20)
yapıldığı görülmektedir. Araştırma kapsamına alınan tezler eğitim seviyelerine göre
incelendiğinde; yüksek lisans düzeyinde (f 17) tezlerin ağırlıkta (% 85) olduğu görülebilir.
Bununla beraber üç doktora seviyesinde tez çalışması araştırma kapsamında bulunmaktadır.
Çevre eğitimi alanında yapılan tezlerin (A13, A14, A17, A20) en çok (f 4) Gazi
Üniversitesi, sonra da (f 2) Kastamonu Üniversitesi (A1, A2) ve (f2) Çukurova Üniversitesi’nde
(A7, A15) yürütüldüğü ifade edilebilir. Gazi Üniversitesi’nde bu türden çalışmaların yapılma
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sebebi olarak Eğitim Fakültesinin köklü olması ve akademik kadronun güçlü olması
gösterilebilir. Yine dikkat çeken bir nokta da çevre eğitimi alanında yapılan tez çalışmalarının
yoğunluk olarak karasal iklim kuşağının hakim olduğu ve nispeten yağış miktarının az olduğu
bölgelerde yoğunlaşmasıdır.
Çevre eğitimi alanında yapılan tezlerin amaçlarının benzerlik gösterdiği, ifade edilebilir.
Bahse konu tezlerin; “Yaşam temelli, formal ve informal eğitimlerin öğrencilerin çevreye dair
tutum, davranış ve başarıları üzerindeki etkilerinin belirlenmesi” amacını taşıyan A3 ve A20
kodlu çalışmaları, “Okul dışı çalışmalarla zenginleştirilmiş öğrenci odaklı çevre eğitiminin
çevreye dair bilgi, bilinç, tutum ve kaygılara etkilerinin incelenmesi” amacını taşıyan A4 ve
A8 kodlu çalışmaları buna örnek gösterilebilir.
Türkiye’de “çevre eğitimi” alanında yapılan tez çalışmalarını yürüten araştırmacıların
nitel, nicel ve karma yöntemleri kullandıkları ifade edilebilir. Araştırmacıların çoğunlukla nicel
araştırma yöntemlerini tercih ettikleri ve en çok “tarama yöntemi” modelini kullanıldığı
söylenebilir. Kullanılan nitel araştırma yöntemlerine bakıldığında “durum çalışması”, “eylem
araştırması”, “içerik analizi”, betimsel araştırma yöntemlerinden ilişkisel tarama modelinin”
kullanıldığı ifade edilebilir. Ayrıca bazı çalışmalarda da karma yöntemlerin kullanıldığı
görülmektedir. Örneğin A3 kodlu tezde “durum çalışması” ile “yarı deneysel desen” birlikte
kullanılmıştır.
Çevre eğitimi alanında yapılan tezlerde örneklem grupları olarak “anaokulu öğrencileri,
ilkokul öğrencileri, ortaokul öğrencileri, öğretmen adayları ve öğretmenler” tercih edilmiştir.
Araştırmacıların tezlerde örneklem grubu olarak en faza (f 1) “ortaokul öğrencilerini” (A1, A3,
A4, A8, A9, A10, A11, A13, A15, A16, A17) tercih ettikleri ifade edilebilir.
Çevre eğitimi alanında yapılmış olan tezlerde kullanılan veri toplama araçları olarak;
“anket/ölçek”, “mülakat”, “gözlem”, “görüşme” ve “literatür tarama” kullanılmıştır. Bu veri
toplama araçlarından en çok (f 19) “anket/ölçek” (A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10,
A11, A12, A13, A14, A15, A16, A17, A19, A20) veri aracından faydalanılmıştır. Diğer veri
toplama araçlarından birer tez çalışmasında yararlanılmıştır.
Çevre eğitimi alanında yapılmış tezlerde nispeten birbirine benzer sonuçların ortaya
çıktığı ifade edilebilir. Bazı dikkat çeken sonuçları şu şekilde aktarmak mümkündür:
“Uygulanan çevre eğitimi programının çocuklarda çevre kavramına dair bilişsel yapıları
üzerinde olumlu sonuçlar ortaya koyduğu görülmüştür.”, “Sürdürülebilir bir gelişim için
uygulanan çevre eğitimlerinin, çevre bilinci ve eleştirel düşünme becerilerinin gelişimi
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açısından öğrencilere olumlu yönde etkilerde bulunduğu görülmüştür.”, “Proje temelli öğretim
yöntemi ile iş birlikli öğretim yönteminin öğrencilerin çevresel tutumlarında, davranışlarında
ve başarıları düzeyleri üzerinde olumlu gelişim sağladığı sonucuna varılmıştır.”,
“Sürdürülebilir bir çevre bilincinin benimsenmesi için öğretmen adaylarına verilecek en etkili
öğrenme yönteminin okul dışı öğrenme ortamı olduğu dile getirilmiştir.”Araştırmaya konu olan
çevre eğitimi tezlerinin benzer sonuçlar ortaya koyduğu söylenebilir. Örneğin, A3, A20 ve
A13 kodlu tezlere bakıldığında “Yaşam temelli, formal ve informal eğitim uygulamaları
beraber

yürütüldüğünde

öğrenmelerin

çevreye

dair

olumlu

tutumlarının

arttığı

gözlemlenmiştir.” Tezlerde ulaşılan genel sonuçlara baktığımızda yaşam temelli, öğrenci
merkezli, uygulamaya dönük bir çevre eğitiminin ön plana çıktığı söylenebilir.
Öneriler


Öğrencilere yakın çevrelerinden hareketle oluşturulacak bir çevre eğitimi ile daha kalıcı
öğrenmeler sağlanabilir.



Yaşam temelli öğrenme yaklaşımıyla desteklenmiş çevre eğitimlerinin, öğrencilerin
çevreye yönelik tutumlarına, davranışlarına ve başarı düzeylerinin gelişimine sağladığı
olumlu etkiler dikkate alındığında, çevre eğitiminde öğretim süreçlerinin yaşam temeli
öğrenme yaklaşımıyla desteklenmesi gerektiği önerilmektedir.



Çevre eğitiminin bilişsel, duygusal, sosyal, dil, motor ve öz bakım gelişiminde sağladığı
olumlu etkiler dikkate alındığında, okul öncesi eğitim faaliyetlerinde çevre eğitimine
yönelik etkinliklere sadece belirli gün ve haftalarda değil, diğer zamanlarda da yer
verilmesi gerekmektedir.



Çevre eğitimi uygulamalarında okul dışı etkinlikler öğrencilere önemli ölçüde çevre
bilgisi kazandırdığından, öğrencilere yaparak ve yaşayarak öğrenme imkânı sağlayan
yöntem ve tekniklerin kullanılması gerekmektedir.



Başarılı bir çevre eğitimi için, eğitim sürecinde öğrencilerin öğrendikleri ve yaşantıları
arasında bağ kurabilmeleri,

kişisel ihtiyaçlarının karşılanabilmesi, çevreye karşı

güdülenmeleri gibi noktalara dikkat edilmedir.



Çevre kavramına yönelik farkındalığın kazanılmasında birinci derecede ailenin etkisi
vardır. Bu anlamda ailelere verilecek bir çevre eğitimi öğrenci donanımını daha ada
artıracaktır.



Çevre eğitiminde öğrenci başarısının artırılması için kullanılan sınıf içi etkinlikler ile
sınıf dışı etkiliklerin önemli bir yere sahip olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte
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sosyal bilgiler dersi ders kitaplarında çevre konularının yanında ek olarak çevre
etkinlikleri de eklenmelidir.


Tahmin, gözlem, açıklama destekli proje tabanlı çevre eğitiminin, öğrencilerin
tutumlarında, davranışlarında ve başarılarında gösterdiği olumlu etkilere bakıldığında,
öğretim süreçlerinde proje tabanlı öğretimin de yer alması gerektiği vurgulanmaktadır.



Çevreye karşı daha duyarlı bireyler yetiştirilmesi için tüm okul kademelerinde çevreye
yönelik ders sayılarının artırılıp derslerin merkezinde öğrenci ve doğanın birlikte yer
alması önem arz etmektedir.



Öğretmen adaylarına yönelik üniversitede verilen çevre eğitimi programının etkin bir
şekilde planlanması, mevcut öğretmenlere yönelik seminerler ve hizmet içi eğitim
faaliyetleri

yoluyla

çevre

eğitimi

çalışmaları

yapılmasının

faydalı

olacağı

düşünülmektedir.


Çevre eğitiminin, çevre bilgisi, çevreye karşı tutum, çevreci dünya görüşü üzerindeki
olumlu etkileri göz önüne alındığında, çevre eğitimi derslerinin üniversitelerin
fakültelerinde, bölüm yapılarına ve sınıf yapılarına uygun bir şekilde verilmesinin
faydalı olacağı düşünülmektedir.
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